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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЧНІ  ПРОЦЕСИ ТА  

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 

Анотація 

 

Демченко Анна, учениця 10 класу                                   

                            Фастівського академічного ліцею №9    

                           Фастівської міської ради Київської  

області 

                                                                 

                                                                                  
          

      Науковий керівник: Ріпко Наталія Анатоліївна,  вчитель інформатики  

     Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області 

 
 

 
РОЗРОБКА ПРОЦЕСУ 3D -ВІЗУАЛІЗАЦІЇ МІСТА 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено розробці технологічного процесу 3D-

візуалізації  архітектурної місцевості за пазловою системою. 

 З цією метою розглянуто, що таке 3D-модель, загальні етапи та безпосередньо 

конкретні кроки створення 3D-частин місцевості з використанням програм 

GoogleMaps,  AdobePhotoshop та 3Ds Max. Розроблено масштаб, та створено 

масштабну сітку-карту з нанесенням віртуальної лінійки. Створено об’ємні 

віртуальні копії архітектурних елементів міста. 

Проаналізовано поняття 3D-друку та принципи роботи програми-слайсера 

Cure. Надано практичні поради вирішення проблем, які можуть виникнути при 

використанні 3D-принтера та PLA-пластика.  

Розроблено чіткий покроковий алгоритм технологічного процесу 3D-

візуалізації архітектурної місцевості та надано практичні поради, які будуть 

корисними для друку аналогічних  тривимірних моделей. 
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Ключові слова: 3D-моделювання, 3D-візуалізація, 3D-принтер, PLA-

пластик, 3D-друк, програма-слайсер, GoogleMaps, AdobePhotoshop, 3Ds Max,Cure, 

Технологія FusedDepositionModeling. 

 

 

CЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

 

 

 

Анотація 

  

                Ващенко  Валентин,  учень  11  класу Жуківського 

                навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

               школа I-III ступенів – дитячий садок» Згурівської 

               районної ради Київської області 
           

 

 

 

 Науковий керівник: Рокочий Микола Віталійович, учитель фізики Жуківського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий 

садок» Згурівської районної ради Київської області 
 

 

 

СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКРИТТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФЕРОМАГНІТНОЇ 

РІДИНИ 

 

Під час роботи рухомі частини шарнірного з’єднання зношуються і потребують 

відновлення або заміни. У роботі пропонується спосіб відновлення зношених частин 

за допомогою магнітної рідини на основі епоксидного клею із добавками шаруватих 

речовин. Для цього потрібно очистити рухомі частини від мастила і заповнити 

простір між ними епоксидним клеєм, наповненим феромагнітною складовою та 

шаруватою речовиною. Одну із деталей, що труться намагнітити, наприклад, 

прикласти постійний магніт, і запустити шарнір в дію. Деталі шарніру мають 

безперервно рухатися протягом часу повного загусання клею. Під час руху 

епоксидний клей відновлює форму зношених деталей, магнітне поле утримує 

магнітну рідину і забезпечує розподіл клею на поверхні деталей. 
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Після дослідження реставрованих деталей виявлено, що наявність на поверхнях, 

що труться, полімерної плівки з вмістом шаруватих речовин, зменшує сили тертя на 

порядок, тоді як добавка цих речовин безпосередньо у мастило лише у 1,5 – 2 рази.  

Ключові слова: Магнітна рідина, шарнірне з’єднання, шарувата речовина, 

епоксидний клей, феромагнітна складова. 

 

 

СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ  

СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 

Анотація 

                         Назаренко  Олександр, учень 10  класу 

                     Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ  

                     ступенів №7 Броварської міської ради 

                     Київської області 

 

 

 

  Науковий керівник: Котелевець Наталія Валентинівна, учитель інформатики  

  Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № Броварської міської ради 

  Київської області 

 
 

 

СТВОРЕННЯ 3-D МОДЕЛІ СУЧАСНОГО КОМП’ЮТЕРНОГО КЛАСУ 

 

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню середовищ тривимірної графіки 

та створенню 3D-моделі сучасного комп’ютерного класу. 

Досліджено загальні поняття про 3D-модель та 3D-моделювання. Розглянуто 

різні методи створення моделей (полігональне, сплайнове, промислове, 

твердотільне, параметричне, поверхневе моделювання, 3D-скульптинг, 

моделювання метасферами)  через аналіз роботи середовищ для 3D-моделювання та 

створено тривимірну модель класу інформатики в закладах освіти в середовищах 

TinkerCADта SweetHome 3D.  



10 

 

Проаналізовано області застосування тривимірної графіки та враховано 

санітарні норми щодо розміщення робочих місць в комп’ютерному класі. 

Створено чотири різні 3D-моделі сучасного комп’ютерного класу. 

Проаналізовано кожну із представлених моделей для вирішення питання 

практичного використання в залежності від способів навчання. 

Ключові слова: 3D-модель, моделювання, комп’ютерний клас, середовища 

моделювання, SweetHome 3D, TinkerCAD. 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

 Анотація 

                      Вахненко Андрій, учень 11 класу  

                      Жуківського навчально-виховного 

                      комплексу «Загальноосвітня школа  

                      I-III ступенів – дитячий садок»  

                      Згурівської районної ради 

                      Київської області 

 

 

          Науковий керівник: Рокочий Микола Віталійович, учитель фізики 

Жуківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів 

– дитячий садок» Згурівської районної ради Київської області 

 

 
 

 
ВИКОРИСТАННЯ ЛЬОДУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

 

У роботі досліджено властивості льоду щодо поглинання радіоактивного 

випромінювання. Поглинання γ-променів речовиною характеризується лінійним 

коефіцієнтом поглинання речовиною μта ефективним перерізом взаємодії з атомом 

даної речовини σ. Отримано такі значення: 
)(19,0 1см

;  = 

6,2 (барн). Ці значення менші за відповідні значення свинцю, олова та міді, але  

сумірні для алюмінію.  
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Досліджено особливості витіснення  мідного купоросу із його водного розчину 

під час утворення кристалів льоду при повільній (морозильна камера) та швидкій 

(занурення в рідкий азот) кристалізації.  Показано, що при повільній кристалізації 

льоду розчинені речовини витісняються фронтом замерзання в напрямку градієнта 

температури, при зануренні в рідкий азот – до центру посудини. 

За результатами експериментів запропоновано спосіб збирання та ізоляції від 

довкілля розчинних радіоактивних речовин.  

Ключові слова:    Лід, радіоактивні речовини, радіоактивне випромінювання, 

кристалізації  льоду. 

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

Анотація 

                    Григоренко Сергій, учень 10 класу Броварської  

                спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 

                Броварської міської ради Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Котелевець Наталія Валентинівна, учитель інформатики 

Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №7 Броварської міської ради 

Київської області 

 

 
СТВОРЕННЯ ОРИГІНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ДО ПРИМІЩЕННЯ 

 

Дослідницьку роботу присвячено розробці та детальному опису оригінальної 

системи контролю та управлінням доступу. 

Досліджено загальні поняття про системи контролю та управління доступом та 

розроблено власну систему контролю та управління доступом із застосуванням 
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будь-якого пристрою, що має браузер та можливість підключення до бездротової 

мережі Wi-Fi в якості ідентифікатора. 

Проаналізовано інженерно-технічні дослідження, в яких розглядаються різні 

аспекти функціонування систем контролю та управління доступом на практиці. 

Досліджено процеси забезпечення використання систем контролю та 

управління доступом в умовах загальної діджиталізації. 

Ключові слова: Система контролю доступу, безпека, автоматизація, 

ідентифікація користувача, бездротові технології, Інтернет речей. 

 

 

СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЇ  ПРОГРАМУВАННЯ 

 

Анотація 

                        Река Вадим, учень 10 класу Броварської  

                        спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 

                        Броварської міської ради Київської області 

         

 

 

 

Науковий керівник: Котелевець Наталія Валентинівна, учитель інформатики 

Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради 

Київської області 

 

 

СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПОЛИВУ РОСЛИН З ВИКОРИСТАННЯМ 

ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ 

 

Дослідницьку роботу присвячено розробці та детальному опису автоматичної 

системи поливу рослин з використанням дистанційного керування. 

Досліджено загальні питання визначення ролі Інтернету речей в сучасному 

світі. Розкрито сферу застосування та протоколи підключення до Інтернету речей. 

Проаналізовано інженерно-технічні дослідження, в яких розглядаються різні 

аспекти застосування мікроконтролерів на базі платформи Arduino. 
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Досліджено процеси забезпечення використання безпровідної системи 

управління «розумний дім». Створено власну автоматичну систему поливу рослин з 

використання дистанційного керування за допомогою модуля Bluetooth HC-05 та 

можливістю підключення до автоматичного поливу відповідно до показів датчиків 

вологості та температури DHT-11. 

Проаналізовано алгоритм роботи системи поливу рослин. Виконано 

спостереження за роботою автоматичної запрограмованої системи.  

Ключові слова: Інтернет речей, Arduino, контролер, датчик, розумний будинок, 

система поливу, протокол підключення. 

 

 

СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, БАЗИ ДАНИХ 

 ТА СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

Анотація 

 

                     Новік Олександр, учень 10 класу 

                    Богуславського академічного ліцею  

                    №1 Богуславської  районної ради 

                    Київської області 

 

 

 

               Науковий керівник: Ткаченко Ігор Миколайович, учитель інформатики 

               Богуславського академічного ліцею №1 Богуславської  районної ради 

               Київської області 

 

 

ВПЛИВ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 

 

Дослідницьку роботу виконано для створення штучної нейронної мережі, яка 

здатна розпізнавати графічні зображення, порівнювати їх та розрізняти. 

Досліджено можливості штучної нейронної мережі та можливість застосування 

у різних сферах діяльності людини. 
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Реалізовано програму навчання нейронної мережі; розглянуто розробку 

штучної нейронної мережі за допомогою мови програмування JavaScript, 

проаналізовано контрольоване, неконтрольоване та напівконтрольоване навчання; 

розроблено власний програмний додаток навчання нейронної мережі, що здатний 

отримувати та порівнювати графічні зображення та архітектуру програми. 

Проведено соціологічне дослідження ефективності використання нейронної 

мережі в Богуславському академічному ліцеї №1. Намічено напрямки дослідження 

за допомогою мережі в криміналістиці та при вивченні іноземних мов. 

Ключові слова: нейронна мережа, розпізнавання об’єкта, застосування 

нейромереж, машинне навчання, штучна нейронна мережа, ваговий коефіцієнт. 

 

 

СЕКЦІЯ: ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН 

 

Анотація 

 

                               Сидорчук Олександр, учень 10 класу 

                           Комунального закладу Київської обласної  

                           ради «Фастівський ліцей інтернат» 

 

 

 

    Науковий керівник: Гаркуша Ірина Леонідівна, учитель інформатики   

    Комунального закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей інтернат» 
 

СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФРАКТАЛІВ 

 

У дослідницькій роботі розглядалися фрактальні об’єкти, проаналізовано 

математичні основи фрактальної геометрії та підкреслено її роль в розвитку 

сучасної науки. Досліджено та з’ясовано принципи побудови фрактальних фігур, 

модернізовано алгоритми побудови фракталів. Особлива увага була надана аналізу 

математичних характеристик певних прикладів фракталів. Удосконалено алгоритми 

та створено програми для побудови фракталів. Досліджено роботу створених 

програм для різних початкових наборів параметрів та перевірено відповідність 

отриманих результатів теоретичному визначенню фракталів, підкреслено важливий 

вплив початкових наборів параметрів на отриманий результат. 
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Розглянуто історію створення фрактальної геометрії, суть фракталів, 

класифікацію та застосування фракталів, проаналізовано математичні 

характеристики для певних прикладів фракталів (розмірність фракталів).  

Розглянуто методи генерації фракталів за допомогою ітераційних функцій та 

рекурентних співвідношень, проаналізовано стохастичні процеси при побудові 

фракталів. Представлено власні програми для створення деяких фракталів. 

У дослідженнях використовувався порівняльний аналіз, синтез, оцінювання, 

математичне та комп’ютерне моделювання. 

Ключові слова: фрактал, фрактальна геометрія, фрактальна технологія, 

фрактал «Планетна система», «серветка Серпінського», фрактал «Канторові 

сходинки», алгоритм побудови фрактала, «Дракон» Хартера-Хейтуея, стохастичний 

фрактал, крива Коха. 

 

СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 

 

Анотація 

 

                      Зеленов Павло, учень 10 класу Броварського 

                     навчально-виховного комплексу Броварської 

                     міської ради Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Демченко Людмила Анатоліївна, учитель інформатики 

Броварського навчально-виховного комплексу Броварської міської ради Київської 

області 

 

 
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ: ОНЛАЙН СЕРВІС 

TINKERCADCIRCUITS 

 

Актуальність теми обумовлена швидким розвитком технологій «Розумний 

будинок», «Інтернет речей», автоматизацією та моделюванням технічних процесів. 

Широке використання плати Arduino як засобу комунікації компонентів схем стало 
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поштовхом до використання онлайн симулятора Tinkercad Circuits Arduino, який 

дасть змогу зекономити кошти та навчитися комп’ютерному моделюванню. 

Суть науково-дослідницької роботи полягає в розумному підході до 

проектування, попереднього тестування схем фактично без наявності самої плати 

Arduino та експериментування зі схемами в середовищі Tinkercad.  

Результативність роботи полягає в оволодінні учнем за допомогою 

середовища Tinkercad  технології використання 3D принтера й розробці на ньому 

корпусу для схеми. Крім того, демонстрації дуже високого рівня підготовки, 

здатності до освоєння сучасних технологій, розуміння процесів комп’ютерного 

моделювання та проектування. 

Ключові слова: комп’ютерне моделювання та проектування, онлайн 

середовище Tinkercad, плата Arduino, емулятор і симулятор, 3D моделювання.  

 

 

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

Анотація 

                           Наливайко-Ляхович Святослав, учень 10 класу  
                          Комунального закладу Київської обласної ради  
                          «Фастівський ліцей- інтернат» 

                

 

 

 

Науковий керівник: Гаркуша Ірина Леонідівна, учитель інформатики 

Комунального закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей інтернат» 

 

 

КРОГРЕСІЙНИЙ ТРИКУТНИК ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ 

 

У дослідницькій роботі розглядалися крогресійні трикутники (є кут 60º). 

Досліджено та з’ясовано основні властивості цих трикутників, виведено загальні 

формули для знаходження параметрів трикутників саме цього виду. Особлива увага 
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була надана цілочисловим крогресійним трикутникам (довжини сторін є 

натуральними числами). Спрощено відомі формули саме для крогресійних 

трикутників. Проаналізувавши матеріали, пов’язані з піфагоровими трикутниками, 

було запропоновано аналогічний спосіб відшукання цілочислових крогресійних 

трикутників. Розкрито загальновідомі факти про трикутники та певні факти про 

більш екзотичні типи трикутників, а саме про ортоцентричний, педальний, 

серединний та різницевий. Досліджено крогресійні трикутники, їх властивості та 

виведено метричні співвідношення саме для цих трикутників. У результаті знайдено 

спосіб відшукання цілочислових крогресійних трикутників. У Додатку представлено 

лістинг власної програми для обчислення сторін цілочислового крогресійного 

трикутника мовою Паскаль, на основі якої створено таблицю з прикладами 

крогресійних трикутників з цілочисельними сторонами. 

У дослідженнях використовувався порівняльний аналіз, синтез, оцінювання, 

математичне та комп’ютерне моделювання. 

Ключові слова: крогресійний трикутник, цілочисловий трикутник, 

піфагоровий трикутник, ортоцентричний трикутник, педальний трикутник, 

серединний трикутник, різницевий трикутник, метричні співвідношення, параметри 

трикутника, комп’ютерне моделювання.  

 

 

 

СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

 

Анотація 

 

      Автор: Ситник Євгеній, учень 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» - 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Володимира 

Мономаха» Бориспільської міської ради Київської області 

 

     Науковий керівник: Терещенко Ольга Миколаївна, вчитель математики 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» - 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Володимира Мономаха» Бориспільської 

міської ради Київської області 
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НОВІТНІ МАТЕМАТИЧНІ АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ ФРАКТАЛЬНИХ КРИВИХ ДЛЯ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ВІЗУАЛЬНИХ РІШЕНЬ 

 

Багато фізичних, біологічних та інших процесів складно описати простими 

лінійними рівняннями та системами. Завдяки стрімкому розвитку комп’ютерних 

технологій, нещодавно з’явився новий розділ математики – фрактальна геометрія. 

Саме вона дозволяє вирішити складні задачі опису процесів та має чимало інших 

практичних застосувань у різних галузях.  

Робота присвячена дослідженню математичних алгоритмів побудови 

загальновідомих фрактальних кривих, їх модифікацій та принципів, на яких 

ґрунтуються деякі види алгебраїчних фракталів.  

Досліджено математичну сутність фракталів, сучасні тенденції розвитку та 

деякі сфери застосування фрактальної геометрії.  

Описано та розроблено алгоритми побудови загальновідомих алгебраїчних й 

геометричних фрактальних кривих, їх модифікацій та авторських фракталів. Для 

реалізації розроблених алгоритмів було складено програмне забезпечення.  

Подано отримані візуальні зображення фрактальних кривих у вигляді 

картинок. Знайдено та описано практичне застосування отриманих візуальних 

зображень у сферах дизайну, маркетингу. Розроблено прототипи логотипів та 

емблем на основі фрактальної графіки. Підведено підсумки проведеного 

дослідження. 

Ключові слова: фрактали, фрактальні криві, фрактальна геометрія, прикладна 

математика. 
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

 

Анотація 

 

     Захарова Єлизавета, учениця 11 класу Ірпінського 

     навчально-виховного об’єднання  «ІЛІТ- МАН»  

     Ірпінської міської ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Пацай Богдан Дмитрович, вчитель математики Ірпінського 

навчально-виховного об’єднання  «ІЛІТ- МАН» Ірпінської міської ради Київської 

області 

 

ВИКОРИСТАННЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ 

НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ 

 

Робота присвячена дослідженню змін у структурі навчальних планів старшої 

школи згідно з компетентностями, які відповідають сучасним вимогам та 

спрямовані на формування вмінь і навичок, здатних забезпечити приріст 

інтелектуального капіталу України, з використанням когнітивного моделювання.  

Метою даної роботи було створення когнітивної моделі навчального процесу та 

на основі її аналізу розробка рекомендацій щодо формування навчальних планів 

задля забезпечення високого рівня навичок учнів старшої школи. Основними 

завданнями роботи були формування набору компетентностей, побудова 

когнітивної матриці зв’язків між концептами та математичної моделі у вигляді 

когнітивної карти, проведення її аналізу і розгляд різних сценаріїв змін у 

навчальному плані, формування рекомендацій щодо їх корегування. 

У роботі сформовано перелік концептів, відповідних зв’язків, використовуючи 

методи якісного аналізу, та побудовано математичну модель когнітивних карт 

навчального процесу; проведено аналіз впливу різних навчальних предметів на 

формування “hardskills” та “softskills”; проаналізовано різні сценарії змін у 

навчальному плані та їхній вплив на відповідні компетентності; сформульовано 

загальні рекомендації щодо вибору дисциплін і модулів для вивчення та 

запропоновано навчальний план з урахуванням розробленої моделі, сумарна 
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корисність якого є максимальною в загальному випадку на підставі розгляду різних 

сценаріїв поведінки та обраної стратегії. 

Ключові слова: когнітивне моделювання, компетентності, навчальний план, 

когнітивні карти, концепти, матриця. 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 
 

Анотація 

    

                     Жмайло Дмитро, учень 10 класу Богуславського  

                  академічного ліцею №1 Богуславської районної 

                 ради Київської області 

 

 

 

 

           Науковий керівник: Сиротенко  Володимир Миколайович, вчитель фізики 

та астрономії Богуславського академічного ліцею №1 Богуславської районної ради 

Київської області 
 

 

ПРОПУСКАННЯ СВІТЛА УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ДІАПАЗОНУ  

СОНЦЕЗАХИСНИМИ ОКУЛЯРАМИ 

Роботу присвячено дослідженню ефективності затримання ультрафіолетового 

випромінювання сонцезахисними окулярами учнів Богуславського академічного 

ліцею №1. 

Проаналізовано вплив ультрафіолетового випромінювання на органи зору та 

способи їх захисту. Розкрито історичні аспекти формування сонцезахисних 

окулярів.  

Досліджено здатність сонцезахисних окулярів фільтрувати ультрафіолетове 

випромінювання, проаналізовано отримані дані з затемненістю лінз.  

Встановлено, що 86 % окулярів не мають достатнього захисту від 

ультрафіолетового випромінювання, 6 окулярів непридатні для носіння на вулиці, 
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так як пропускають більше 15 % ультрафіолетового випромінювання. А троє з них є 

потенційно небезпечними для своїх власників, так як мають високе затемнення. 

Ключові слова: сонцезахисні окуляри, ультрафіолетове випромінювання, 

захист, коефіцієнт пропускання, лінзи. 

 

 

 

СЕКЦІЯ:  АСТРОНОМІЯ ТА АСТРОФІЗИКА 

 

 

Анотація 

 

               Беженар Юлія, учениця 10 класу   Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Ліцей – Мала академія 

наук» Білоцерківської міської ради Київської області 

         

 

 

 

 

Науковий керівник: Грушник Оксана Іванівна, учитель фізики та астрономії 

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

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ МЕТЕОРИТНИХ КРАТЕРІВ 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено моделюванню процесу утворення кратерів, 

що утворюються внаслідок падіння метеорита на поверхню твердих космічних тіл, та 

встановленню причин різноманіття розмірів та форми метеоритних кратерів. 

Науковцями всього світу проводяться дослідження та моделювання процесу 

утворення кратерів для пояснення та прогнозування наслідків падіння метеоритів. 

Саме це обумовлює актуальність роботи. 

Досліджено залежності розмірів кратерів від енергії метеоритів та створено 

демонстраційну модель процесу утворення кратерів. 

Виконано експериментальне моделювання процесу утворення кратера в 

залежності від висоти падіння тіла та різного характеру поверхні, яка зазнає удару.  

Встановлено, що діаметр кратера має степеневу залежність від кінетичної 

енергії метеорита та визначено параметри цієї залежності для умов експерименту.  
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Доведено, що щільність поверхні космічних тіл, на які потрапляє метеорит, 

відіграє роль у формуванні кратерів.  

Встановлено, що на процес утворення променів кратера впливає стан поверхні 

космічних тіл, на які падає метеорит. 

Змодельовано процес формування концентричних кратерів у воді, пояснено 

процес їх утворення та процес утворення імпактних басейнів. Вперше пояснено 

процес утворення вторинних кратерів за рахунок в’язкості поверхні космічних тіл. 

Ключові слова: метеоритний кратер, моделювання, кінетична енергія 

метеорита, діаметр кратера, вторинний кратер. 

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

 

Анотація 

 

         Добрянський Денис, учень 10 класу Білоцерківського  

навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська 

гімназія – школа І ступеня» Білоцерківської міської ради 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Москаленко Василь Анатолійович,  вчитель економіки 

Білоцерківського  навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія 

– школа І ступеня» Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ 

Дослідницьку роботу присвячено обґрунтуванню та аналізу теоретичних засад 

інвестиційного потенціалу заощаджень населення та формуванню пропозицій щодо 

активізації процесу його реалізації в Україні. 

Актуальність дослідження полягає у тому, що економічний розвиток країни 

характеризується обсягом внутрішніх заощаджень. Саме вони забезпечують темпи 
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економічного зростання в державі, визначають напрями інвестиційної політики, 

економічну могутність країни та якість життя населення. 

Досліджено структуру та динаміку інвестицій в Україні, окреслено домінуючі 

напрями реалізації інвестиційного потенціалу заощаджень населення.  

Ідентифіковано чинники стримування процесу трансформації заощаджень 

населення в інвестиції, а також запропоновано систематизовану низку заходів, 

необхідних для прискорення процесу його реалізації з метою покращення 

інвестиційного клімату в Україні.  

Ключові слова: Економіка, економічний розвиток, заощадження населення, 

інвестиційний потенціал, інвестиційна діяльність, інвестиції. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ 

 

Анотація 

 

       Лазоренко Іван, учень 11 класу Бориспільського навчально-

виховного комплексу «Гімназія «Перспектива»  - 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Терещенко Ольга Миколаївна, учитель-методист, учитель  

математики Бориспільського навчально-вихов

   загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради  Київської області 

 

           

ЕКОНОМІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ АВІАЦІЙНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МІЖ 

УКРАЇНОЮ ТА КИТАЄМ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу ринку авіаційних пасажирських 

перевезень між Україною та Китаєм, досліджено особливості співпраці між двома 

країнами в авіаційній галузі, зроблено авторський фінансовий розрахунок 

собівартості авіарейсу за маршрутом «Київ-Гонконг». 

Проаналізовано розвиток сфери повітряних перевезень у світі, темпи 

зростання найбільших економік світу, України та Китаю.  
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Цивільна авіація в умовах глобалізації світової економіки є важливим 

елементом інтеграції України в сучасну систему міжнародних економічних зв’язків; 

має вагоме значення для розвитку двосторонніх взаємин України зі своїми 

іноземними партнерами, наприклад, Китайською Народною Республікою (КНР), 

темпи розвитку економіки та сфери пасажирських авіаперевезень  вражають своїми 

високими показниками в поточні роки. 

Досліджено стан та перспективи подальшого розвитку ринку авіаційних 

перевезень України, вивчено основні напрямки міжнародних авіаційних 

пасажирських перевезень між Україною та іншими державами-партнерами. 

Ключові слова: світова економіка, пасажирські авіаперевезення, 

економічний розвиток, собівартість авіарейсу, повітряне судно, Китайська Народна 

Республіка (КНР), держави-партнери.  

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 

 

СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

 

 

Анотація 

 

Непомняща Марія, учениця 11 класу Комунального закладу 

«Тетіївський освітній центр-опорний заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №3» Тетіївської міської ради 

Київської області 

 

Науковий керівник: Власенко Оксана Миколаївна, вчитель хімії Комунального 

закладу «Тетіївський освітній центр-опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 3» Тетіївської міської ради Київської області 

 

ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ ГЕНІВ СТІЙКОСТІ ПРОТИ ЗБУДНИКА 

БОРОШНИСТОЇ РОСИ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ 

 

В роботі досліджено генотипи пшениці м’якої, що характеризуються стійкістю 

проти кількох збудників хвороб одночасно, а тому мають особливу цінність як 

донори групової стійкості. Сортам м’якої пшениці притаманна значна мінливість, 
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отже виділені раніше гени з часом видозмінюються і, відповідно втрачають свою 

резистентність до збудників хвороб, тому дані дослідження є актуальними. 

Метою роботи було виявити гени, що обумовлюють стійкість проти збудника 

борошнистої роси пшениці м’якої. 

Робота по виділенню генів пшениці м’якої була проведена згідно методики 

ПЛР (полімеразно-ланцюгова реакція). 

Всього досліджено 8 інтрогресивних ліній пшениці та ДНК 7 сортів пшениці, 

виявлено присутність характерного для алеля стійкості продукту ампліфікації 

довжиною 410 п. н. в двох інтрогресивних ліній 1024 та 1285pm10, два сорти 

пшениці-Лелека та Панна містили компонент довжиною 375 п. н.,сорт пшениці 

Вдала та інтрогресивна лінія 1046 продемонстрували наявність компоненту 

довжиною 400 п.н. Виявлені гени в подальшому можуть стати об’єктом генно-

інженерних маніпуляцій, завдання яких отримати їх експресію в новому 

генетичному оточенні, оскільки створення стійких сортів – визнаний у всьому світі, 

найбільш ефективний, економічно обґрунтований і досконалий, з точки зору 

охорони навколишнього середовища, метод захисту рослин. 

Ключові слова: генотип, пшениця м’яка, алелі, інтрогресивні лінії, сорти 

пшениці  Панна, Лелека, (ПЛР) полімеразно-ланцюгова реакція. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА 

 

Анотація 

           Федоренко Олександра,  учениця 10  класу 

           Сквирського академічного ліцею Сквирської 

           районної ради Київської області 

 

 

 

 

 

Науковий керівник: Гудзенко Наталія Василівна, викладач Сквирського 

академічного ліцею Сквирської районної ради, керівник гуртка Сквирського 

районного центу дитячої та юнацької творчості Сквирської районної ради Київської 

області 
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БІОПРОДУКЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ РІЧКИ РОСТАВИЦЯ В МЕЖАХ СЕЛА БУКИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено обґрунтуванню гідробіологічного 

дослідження водойми на наявність кормових об’єктів для подальшого раціонального 

вселення водних живих ресурсів відповідно до наявної природної кормової бази. 

Досліджено основні показники просторового розподілу у водоймі видового, 

якісного і кількісного складу фіто-, зоопланктону, зообентосу. Паралельно 

опрацьовано проведення збору матеріалу щодо показників, які впливають та 

визначають рівень біопродукційних процесів у водоймі. 

Проведено моніторинг наукових праць вчених та проаналізовано наукову 

літературу, узагальнено теоретичні та емпіричні дані, виконано системний аналіз та 

інтерпретацію отриманих даних. 

Вивчено систематику організмів фітопланктону (Chlorophyta, Bacillariophyta, 

Cianoprocariota, Euglenophyta), зоопланктону (Rotifera (Rotatoria), Copepoda, 

Cladocera), зообентосу (Oligochaeta, Hirudinea, Mollusca, Insecta, Odonata, 

Ephemeroptera, Trichoptera, Chironomidae), досліджено спосіб живлення 

рослиноїдних видів риб, розроблено науково-обґрунтований алгоритм дій щодо 

відтворення водних біоресурсів у природних водоймах Київщини. 

Ключові слова: водні біоресурси, природна кормова база, гідробіологічні 

показники, гідрохімічні показники, відтворення (вселення) гідробіосів. 
 

 

СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

Анотація 

 

              Фізер Анастасія, вихованка гуртка «Медична школа» 
Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. 

Бровари, учениця 11 класу Броварської спеціалізованої школи           

І-ІІІ ступенів № 5 ім. Василя Стуса Броварської міської ради 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Розум Людмила Миколаївна, керівник гуртка-методист 

Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКА БІОСПОРИНУ ОДНОЧАСНО З 

ФІТОВІДВАРАМИ(НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ) 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню залучення до схем реабілітаційної 

терапії інфекційних захворювань травного тракту фітопрепаратів, зокрема відварів 

лікарських рослин разом із пробіотиком біоспорином. 

Досліджено одночасне застосування пробіотиків із відварами лікарських 

рослин, рекомендованих при розладах ШКТ; перевірено, як відвари впливають на 

ростові показники штамів бактерій. 

Опрацьовано та проаналізовано великий обсяг теоретичного матеріалу, який 

безпосередньо стосується даної теми. 

Продемонстровано, що культивування штаму Bacillus subtilisУКМ В-5007 на 

середовищі з відваром грициків звичайних сприяє скороченню тривалості 

адаптаційної фази росту з 3,5 годин до 1,5 годин. та Bacillus licheniformis УКМ В-

5514. Показано, що інтенсивність приросту біомаси Bacillus subtilisУКМ В-5007 на 

середовищах з усіма досліджуваними відварами лікарських рослин зростала на 1 – 3 

порядки. Найбільший приріст біомаси спостерігали на середовищі з відварами 

лепехи та чорниці.  

Зважаючи на позитивний вплив відварів досліджуваних лікарських рослин на 

інтенсивність росту штаму Bacillus subtilisУКМ В-5007 основи біоспорину, вони 

можуть бути рекомендовані для застосування у комплексній терапії шлунково-

кишкових розладів. 

Ключові слова: пробіотик біоспорин, лікарські відвари, штами 

бактерій:BacillussubtilisУКМ В-5007 та Bacilluslicheniformis УКМ В-5514, 

інтенсивність приросту біомаси. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

           Кияниця Віталій, учень 11 класу Фастівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Фастівської міської 

ради Київської області  

 

 

Науковий керівник: Ланова Тетяна Анатоліївна, вчитель хімії Фастівської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 5 Фастівської міської ради Київської 

області 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ КОНСЕРВАНТІВ У МОЛОЧНИХ ДЕСЕРТАХ ТА 

ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ПІДЛІТКІВ 

 

Дослідницький проєкт присвячено вивченню та аналізу якості і складу 

популярних молочних десертів на вміст консервантів та їх токсичної дії при 

вживанні у надмірних кількостях. 

У проєкті досліджено вплив добавки Е211 на організм підлітків у зв’язку із її 

широким застосуванням в технологіях молочних десертів. Проведено анкетування 

серед обраного кола респондентів та обрано конкретні зразки продукції для 

наступного дослідження. Вперше статистично оброблено масштабне дослідження 

харчових уподобань продукції молочної галузі із залученням дітей середнього 

шкільного віку – учнів Фастівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5. 

Загалом, досліджений матеріал дає підставу ствердити про невідповідність 

маркування вмісту консервантів, що визначено нашими дослідженнями із 

інформацією на упаковці продукту. Це може вводити в оману споживачів молочної 

продукції. 

Ключові слова: консерванти, добавка Е211, натрій бензоат, харчова 

промисловість, молочні десерти, токсичні впливи, ксенобіотики. 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

        Засуха Анна, учениця 9 класу Гребінківської гімназії 

Васильківського району Київської області 

          

 

 

 

Науковий керівник: Клюкова Валентина Василівна, вчитель біології та хімії 

Гребінківської гімназії Васильківського району Київської області 

 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА АГРЕСИВНОСТІ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

ЗАЛУЧЕННЯМ ДО СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У роботі розкрито зміст профілактики агресивності дітей підліткового віку 

засобами залучення до спортивної діяльності та за допомогою тренінгових занять. 

Висвітлено причини та основні характеристики підліткової агресивності. 

Презентовано психолого-педагогічний експеримент, який було спрямовано на 

перевірку ефективності засобів профілактики агресивності підлітків. У ньому взяли 

участь 35 школярів: учні 6 – 7-х класів Гребінківської гімназії Васильківського 

району Київської області. Було здійснено констатувальний, формувальний та 

контрольний етапи експерименту. На констатувальному етапі було здійснено: 

діагностування за допомогою: Фрейбургської анкети, тесту на виявлення рівня 

агресивності, тесту «Визначення рівня самооцінки» та отримання психолого-

педагогічних характеристик на учнів. У межах формувального етапу було 

розроблено та впроваджено программу профілактики агресивності підлітків, 

основними складовими названої програми є систематичні заняття карате-до та 

тренінгові заняття. Контрольний етап було спрямовано на здійснення повторного 

діагностування.  

Аналіз динаміки змін надав можливість стверджувати, що зменшилася 

кількість підлітків, яким властива агресивність.  Це означає, що застосовані нами 

засоби є ефективними.   
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Подальше дослідження спрямовано на профілактику агресивної поведінки 

шляхом залучення підлітків у творчу командну роботу в освітньому процесі закладу 

загальної середньої освіти. 

Ключові слова: підлітки, агресія, агресивність, агресивна поведінка, 

профілактика агресивності, карате-до, рефлексія, самооцінка. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

Анотація 

 

           Крепець Анастасія, учениця 10 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу 

Новоолександрівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дитячий садок» 

Згурівського району Київської області 

        

Науковий керівник: Донцова Тетяна Анатоліївна, кандидат хімічних наук, доцент 

кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної 

технології хіміко-технологічного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського 

 

СЕНСОРНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНОГО ТА 

НЕМОДИФІКОВАНОГО СТАНУМ(IV) ОКСИДУ 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу сенсорних та електричних властивостей 

немодифікованого та модифікованого ітрій(ІІІ) оксидом 1D структури станум(IV) 

оксид.  

Проведено огляд відповідної наукової літератури, в якій стверджують, що 

станум(IV) оксид чудовий матеріал для створення високочутливих газових сенсорів. 

Обґрунтовано метод синтезу для отримання 1D структури станум(IV) оксиду.  

Методом CVD отримано ниткоподібні частинки станум (IV) оксиду та проведено їх 

модифікацію ітрій(ІІІ) оксидом. Дифракційний метод аналізу та скануюча 

електронна мікроскопія підтвердили отримання чистої фази станум(IV) оксиду 

ниткоподібної форми. Досліджено вплив модифікатору ітрій(ІІІ) оксиду на 

електричні властивості стануму(IV) оксиду у атмосфері повітря, вуглекислого газу 

та ацетону. За даними вольт-амперних кривих розраховано чутливість, яку проявляє 
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модифікований та немодифікований станум(IV) оксид у середовищі вуглекислого 

газу та ацетону.  

Проаналізовано результати експериментів, та встановлено, що модифікований 

станум(IV) оксид має кращу чутливість у атмосфері вуглекислого газу.  

Ключові слова: CVD метод, 1D наноструктури станум(IV) оксид, модифікація 

ітрій(ІІІ) оксидом, електричні та сенсорні властивості, чутливість. 

 

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

 

      Михайлюк Дмитро, учень 9 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1з поглибленим 

вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради 

Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Кушнір Ірина Михайлівна, учитель хімії Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням слов’янських 

мов Білоцерківської міської ради Київської області 
 

 

ДОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ 

ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ЛАМП ТА ПРИЛАДІВ, ЩО МІСТЯТЬ РТУТЬ, ШЛЯХОМ 

ОЗОНУВАННЯ 

Дослідницьку роботу присвячено створенню методики утилізації ртуті, її парів 

шляхом озонування та доведення ефективності й екологічності даної методики. 

Досліджені: основний принцип роботи люмінесцентних ламп, з’ясовані: 

гранично допустима концентрація ртуті в повітрі, розкриті наслідки впливу 

підвищення концентрації на живі організми. 
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Проаналізовано основні методи та систематизовано авторський метод 

утилізації люмінесцентних ламп та ртутовмісних приладів. 

Створено прилад для синтезу озону. 

Проведено випробовування ефективності методу озонування парів ртуті. 

Розрахована кількість утилізованої елементарної ртуті. 

Доведено екологічність даного методу шляхом перевірки місця проведення 

утилізації міні-екосистемою. 

Ключові слова: утилізація, важкі метали, пари ртуті, токсичність, озон, 

озонатор, люмінесцентні лампи, гранично допустима концентрація, екосистема. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Анотація 

Гаращенко Яна, вихованка Баришівського центру позашкільної 

роботи «Мрія», учениця 10 класу Баришівського навчально- 

виховного комплексу «гімназія-загальноосвітня школа I-III 

ступенів» Баришівської селищної ради 

         

       

 

   Науковий керівник: Кириленко Наталія Іванівна, керівник гуртка Баришівського 

центру позашкільної роботи «Мрія», вчитель біології Баришівського навчально- 

виховного комплексу «гімназія-загальноосвітня школа I-III ступенів» Баришівської 

селищної ради 
 

ВИКОРИСТАННЯ  ВИДІВ РОДУ TRIFOLIUM L. ДЛЯ БІОІНДИКАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО 

СТАНУ УРБОЕКОСИСТЕМ 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню та аналізу особливостей 

використання в якості універсального біоіндикатора видів роду Trifolium L. для 

оцінки екологічного стану урбоекосистем. 

Проведено обстеження популяцій видів роду TrifoliumL. місцевої 

урбоекосистеми і визначено закономірності та тест-реакції, що свідчать про 

відхилення в їх розвитку в умовах антропогенного навантаження різного характеру. 

Було обрано ділянки, що зазнають впливу промислового, транспортного 
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забруднення, рекреаційного навантаження. Особливу увагу приділено аналізу 

отриманих результатів на ділянці сміттєзвалища твердих побутових відходів. 

Визначено морфометричні параметри вегетативних та генеративних структур 

видів Trifolium pratense L. та Trifolium repens L. в умовах антропогенного пресингу. 

Здійснено оцінку стабільності розвитку видів за показником флуктуючої асиметрії. 

Досліджено стерильність пилку Trifolium repens L. та  Trifolium pratense L. на 

ділянках з різним ступенем антропогенного навантаження.Встановлено 

біоіндикаційний потенціал видів роду Trifolium L. для дослідження фітотоксичності 

ґрунтів за методикою «Ростовий тест». 

З’ясовано, що тест-реакціями TrifoliumpratenseL. іTrifoliumrepensL. на 

інтенсивне антропогенне навантаження є зменшення морфометричних параметрів 

вегетативних органів і генеративних структур (маса листка, пагона, суцвіття, 

довжина пагона, черешка), збільшення кількості листків, кількості суцвіть; 

збільшення стерильності пилкових зерен, поява асиметричності листків. Тому види 

TrifoliumrepensL. та TrifoliumpratenseL. можливо використовувати в якості 

фітоіндикаторів у біомоніторингу антропогенних змін урбоекосистем. 

Ключові слова: біоіндикація, біотестування, урбоекосистема, антропогенне 

навантаження, Trifolium repens L., Trifolium pratense L., флуктуюча асиметрія, 

стерильність пилку, фітотоксичність, тест-реакції. 
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СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

Анотація 

         Змієвець Олександра, вихованка гуртка  Комунального 

закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини», учениця 11 класу Білоцерківської 

спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів 

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

Київської області 

 

 

 

          Науковий керівник: Грабовський Микола Борисович, керівник гуртка  

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини», кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

 
 

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГОРОХУ, ЛЮПИНУ БІЛОГО ТА СОЇ 

ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ 

В роботі наведено результати досліджень з вивчення впливу рівня 

мінерального живлення та інокуляції насіння на формування продуктивності гороху, 

люпину білого та сої. Проаналізовано результати наукових робіт вітчизняних та 

зарубіжних дослідників з питань впливу основних елементів технології 

вирощування гороху, люпину білого та сої на формування врожайності зерна з 

урахуванням їх біологічних особливостей. Досліджено особливості формування 

врожаю та якості зерна цих культур залежно від взаємодії різних доз мінеральних 

добрив та передпосівної інокуляції. Встановлено особливості формування 

показників фотосинтетичної та симбіотичної діяльності, величини врожаю і якості 

зерна від варіантів удобрення та інокулювання. 

Доведено, що найбільша кількість сирих бульбочок та їх маса на кореневій 

системі зернобобових культур, була за внесення дози добрив Р40К60 та проведення 

передпосівної інокуляції насіння і становить у фазі формування бобів у гороху 51 

шт./рослину та 1,41 г/рослину, у люпину білого – 137  шт./рослину і 5,02 г/рослину; 

у сої – 63 шт./рослину та 2,05 г/рослину.Проведено оцінку індивідуальної 

продуктивності рослин та співвідношення структурних елементів 

рослин.Максимальні показники індивідуальної продуктивності та кількості бобів на 

рослині відмічені за внесення мінеральних добрив (N20Р40К60) та інокулювання 

насіння.  
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Виявлено, що найвищий рівень продуктивності посівів гороху (2,81 т/га), 

люпину білого (2,46 т/га), сої (2,05 т/га) забезпечує застосування мінеральних 

добрив N20Р40К60 та передпосівної інокуляції насіння препаратом на основі 

відповідного активного штаму бульбочкових бактерій. Встановлено, що вміст 

сирого протеїну в основному залежить від особливостей бобової культури і 

несуттєво від досліджуваних елементів технології вирощування. Максимальні 

значення цього показника у гороху на рівні 21,1% у гороху, 39,0% у люпину білого, 

38,3% у сої забезпечувало внесення дози мінеральних добрив N20Р40К60 та інокуляції 

насіння. 

Ключові слова: горох, люпин білий, соя, інокуляція насіння, мінеральні 

добрива, урожайність зерна, вміст білка. 

 

 

СЕКЦІЯ: ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ 

 

Анотація 

 

        Шевченко Іван, учень 11  класу Броварської гімназії імені 

С.І.Олійника Броварської міської ради Київської області 

 

 

 

 

Науковий керівник: Бойко Лідія Петрівна, вчитель хімії Броварської гімназії імені 

С.І. Олійника Броварської міської ради Київської області  

 

ОЦІНКА БЕЗПЕКИ НЕОНІКОТИНОЇДНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ТВАРИН 

 

Дослідницьку роботу присвячено визначенню параметрів токсичності 

ветеринарного препарату Голден Дефенс для собак, виробництва Медіпромтек, 

Україна, на основі імідаклоприду – інсектициду з групи неонікотиноїдів. 

Проаналізовано ринок інсектицидів на основі неонікотиноїдів, що 

застосовуються для обробок домашніх тварин від ектопаразитів. 

Проведено визначення параметрів токсичності препарату Голден Дефенс для 

собак, на основі діючої речовини неонікотиноїду імідаклоприду. 
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Встановлено гостру і підгостру нашкірну токсичність та подразнюючу дію на 

слизову очей препарату Голден Дефенс для собак. 

Ключові слова: токсичність, безпечність використання, препарат Голден 

Дефенс для собак, неонікатиноїди, білі щури, мурчаки, кролі. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ЛІСОЗНАВСТВО 

 

Анотація 

 

          Зайченко Максим, учень 10 класу Білоцерківської  

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Білоцерківської 

міської ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Путілова Людмила Олексіївна, вчитель біології Білоцерківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Білоцерківської міської ради Київської 

області 

 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕГЕНЕРАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ВИДІВ 

КИЗИЛЬНИКІВ У КОЛЕКЦІЇ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

Дослідницький проєкт присвячено удосконаленню технологій вегетативного 

розмноження зеленими живцями листопадних видів кизильників. 

Проаналізовано використання різних видів цих рослин в озелененні та інших 

галузях народного господарства. 

Розкрито особливості вегетативного розмноження видів кизильників. 

Проаналізовано екологічні особливості видів роду Cotoneáster: дана оцінка 

зимостійкості  цих рослин у колекції Білоцерківського національного університету. 

Досліджено вплив термінів живцювання та метамерності пагонів на регенераційні 

процеси у видів кизильників. 

З’ясовано вплив різних концентрацій біостимулятора Чаркор на 

вкорінювання зелених живців видів Cotoneáster. 

Ключові слова: вегетативне розмноження, метамерність пагонів, живець, 

біостимулятор, терміни  живцювання, регенерація. 
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СЕКЦІЯ: СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА 

 

Анотація 

 

 

      Шимончук Ольга Юріївна, учениця Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської 

міської ради Київської області 

 

  Науковий керівник: Сабадин Валентина Яківна, керівник гуртка  Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської міської ради Київської 

області, кандидат сільськогосподарських наук 

 

ДЖЕРЕЛА ЦІННИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОЗНАК ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ЯЧМЕНЮ 

ЯРОГО 

Вирощування зернових культур ускладнюється цілою низкою чинників, серед 

яких на одному з перших місць – погіршення фітосанітарного стану посівів. Одним 

із методів вирішення цієї проблеми є селекція. Для створення сортів ячменю ярого 

необхідно мати вихідний матеріал з комплексом цінних ознак. 

Метою роботи було провести пошук ефективних джерел стійкості ячменю 

ярого проти збудників найбільш поширених хвороб та цінних господарських ознак, 

що впливають на урожайність. Для досягнення мети були поставлені наступні 

завдання: ознайомитись з науковою літературою; у колекційному розсаднику 

виділити джерела стійкості проти збудників хвороб ячменю ярого для селекції на 

імунітет; вивчити колекційні зразки за урожайними властивостями: кількістю зерен, 

масою зерна з головного колоса та масою 1000 зерен; виділити кращі зразки як 

джерела цінних господарських ознак для подальшого використання у селекції. 

У результаті досліджень встановлено, що найбільш поширеною була 

популяція збудника борошнистої роси. У фазі молочної стиглості ячменю ярого 

інтенсивність ураження збудником борошнистої роси була максимальною, у цій 

фазі доцільно робити обліки сортів. Виділено кращі сорти для селекції ячменю 

ярого як джерела цінних господарських ознак, які рекомендовано використовувати 

для селекції. До них належать сорти: Парнас, Хадар, Josefin, Aspen, Barke і Danuta. 

Ключові слова: ячмінь ярий, збудники хвороб, цінні господарські ознаки, 

джерела. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

        Злочевська Діана, учениця 11 класу Богуславського  

     навчально-виховного об’єднання «Ліцей № 3 - МАН»  

     Богуславської районної ради Київської області 

            

 

 

 

Науковий керівник: Бабенко Людмила Дмитрівна, учитель української мови та 

літератури Богуславського навчально-виховного об’єднання «Ліцей № 3 - МАН» 

Богуславської районної ради Київської області 

            

 
ОБРАЗ СОНЦЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 

 

 У науковій роботі вміщені поради щодо ефективності застосування 

візуалізації при аналізі ліричних творів на прикладі образу сонця; детально подані 

зразки використання методів науки ейдетики, ментальних карт та скрайбінгу. 

Наукова  новизна полягає в креативному підході до тренування пам’яті через 

систему поетичних образів з метою встановлення взаємозв’язку між автором і 

читачем. Практичне значення дослідження розкривається в доцільності 

використання електронних серверів для мотивації молоді до глибокого і вдумливого 

читання віршів та запам’ятовування їх. 

Матеріали розраховані на сучасних здобувачів освіти (старшокласників), які 

ефективно використовують новітні методики для аналізу поетичних творів. 

Ключові слова: мистецтво, поезія, сонце, образ-символ, текст, аналіз, 

пам’ять, ейдетика, ментальна карта, скрайбінг. 
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СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

       Стеценко Віталій, учень 11 класу Тетерівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної 

Пісківської селищної ОТГ Бородянського району Київської 

області 

        

 

Науковий керівник: Пермінова Олена Іванівна, учитель зарубіжної літератури  

Тетерівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної Пісківської 

селищної ОТГ Бородянського району Київської області 

 

СВОЄРІДНІСТЬ ФЕНТЕЗІЙНОГО СВІТУ В ЗБІРЦІ ОПОВІДАНЬ  

А.САПКОВСЬКОГО «ВІДЬМАК. ОСТАННЄ БАЖАННЯ» 

 

Наукова робота присвячена дослідженню жанру фентезі на прикладі збірки 

оповідань «Останнє бажання» з циклу про Відьмака польського письменника А. 

Сапковського. 

Ця тема є актуальною, тому що зміни, які відбуваються в сучасному житті, 

впливають на коло інтересів підлітків. Діти більше часу проводять у Інтернет-

просторі, у віртуальному світі. Фентезі може надати їм можливість реалізувати 

фантазійні експерименти та зацікавити підлітків художньою літературою. 

Виявлено та проаналізовано особливості фентезійного світу в творах А. 

Сапковського, досліджено оригінальний синтез реальних та ірреальних елементів у 

творі «Останнє бажання». 

Доведено актуальність теми та проведено огляд завдань наукового 

дослідження, зокрема, опрацювання науково-методичної літератури з окресленої 

проблеми, аналіз твору А. Сапковського, дослідження своєрідності фентезійного 

світу. 

Розглянуто такі питання: наукові дослідження літератури фентезі у світі та 

Україні; різні погляди науковців на визначення жанру фентезі; співвідношення 

жанру фентезі з іншими жанрами фантастичної літератури. 
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Проведено аналіз фентезійного світу в збірці оповідань А.Сапковського 

«Відьмак. Останнє бажання». Основну увагу зосереджено на прикладах 

взаємопроникнення реального та ірреального світів. 

Досліджений матеріал дає підстави стверджувати, що повчальність творів 

А.Сапковського, їх динамізм, антибуденність, романтика, магія захоплює підлітків. 

Це дає можливість використовувати літературний доробок письменника на уроках 

зарубіжної літератури, у позакласній та позашкільній роботі. 

Ключові слова: фентезі, реальність, ірреальний, алюзія, ремінісценція, 

пастиш, евкатастрофа. 

 

 

СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

 

 

Анотація 

 

         Солодовчук Єлизавета, учениця 9 класу Сквирського 

академічного ліцею Сквирської районної ради, вихованка 

Сквирського районного Центру дитячої та юнацької  

творчості 

 

 

 

 

Науковий керівник: Плівачук Катерина Володимирівна, викладач Сквирського 

академічного ліцею, керівник гуртка Сквирського районного центру дитячої та 

юнацької творчості,  кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України 

 

 

ЦІННІСНІ ВИМІРИ УКРАЇНСЬКОГО ВЕСІЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРУ 

(НА ОСНОВІ  ЗАПИСІВ ВЕСІЛЬНИХ ПІСЕНЬ СКВИРЩИНИ) 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено весільному фольклору на основі записів  

пісенної творчості Сквирщини. 
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Досліджено та проаналізовано весільні пісні, записані від жителів Сквирщини, 

визначено символіку та глибокий виховний і моральний  зміст весільних пісень. 

Визначено обрядові дії, які оспівані в ліричних зразках весільного обряду. 

Проаналізовано наукові дослідження, в яких розглядається весільна 

обрядовість. У дослідженні встановлено значущість факторів, які переплітаються з 

морально-етичною проблематикою  весільної поезії. Здійснено  опитування учнів 

Сквирського академічного ліцею та популяризовано результати дослідження серед 

учнівської молоді, укладено словник символів весільних пісень, записаних на 

Сквирщині. 

Ключові слова: фольклор,весільний обряд, весільні пісні, символіка 

 

 

 

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

 

                                                  Анотація 

 

        Скідан Майя, учениця 11 класу Бучанського навчально- 

виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня школа 

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

Бучанської міської ради Київської області 

 

 

 

 Науковий керівник: Новикова Надія Валентинівна, учитель музики та художньої 

культури Бучанського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована 

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

Бучанської міської ради Київської області, кандидат педагогічних наук, Заслужений 

учитель України 
 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ ЖИВОПИСУ В РОБОТАХ КУТЮР’Є 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу взаємозв’язків живопису та модної 

індустрії в сучасному мистецькому просторі. Увагу приділено висвітленню 

проблеми створення ексклюзивного персоніфікованого одягу в умовах розвитку  
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та популяризації швидкої масової моди. 

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 

дослідити специфіку модної індустрії як мистецтва сучасності; з’ясувати, у чому 

полягає взаємозв’язок моди та живопису; дослідити прийоми використання 

образності живописних творів у процесі створення колекцій одягу та технології 

перенесення зображення на тканину; спроєктувати та виготовити предмет одягу на 

основі образності картин авангардного художника ХХ століття К. Малевича.  

У роботі досліджено моду як соціокультурне явище, вид сучасного мистецтва; 

розглянуто взаємозв’язок моди й живопису в декількох аспектах, зокрема 

проаналізовано модні колекції провідних світових кутюр’є на предмет 

використання творів живопису за географічним, історико-культурологічним та 

композиційним критеріями. З’ясовано, що з 18 колекцій більшість (15) створено 

європейськими кутюр’є на основі фрагментів або мотивів творів художників ХХ 

століття.  

У результаті практичної проєктної діяльності було виготовлено ексклюзивну 

лляну блузу з аплікацією за мотивами картини авангардного художника ХХ століття 

К. Малевича. Під час проєктної діяльності дотримано основних етапів виробництва 

одягу: проєктування, виготовлення та презентації. Результати даної проєктної 

діяльності дозволяють стверджувати, що в умовах шкільного навчання можливе 

виготовлення ексклюзивного одягу за власним ескізом відповідно до образності 

творів художників. 

Ключові слова: модна індустрія, одяг от кутюр, кутюр’є, модна колекція, 

твори живопису, ексклюзивна блуза, аплікація, К.Малевич. 
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СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

Анотація 

 

                        Кретюк Катерина, учениця 10 класу  

                        Білоцерківської загальноосвітньої школи  

                        І–ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської міської  

                        ради Київської області 

 

 

             Науковий керівник: Качка Ганна Григорівна, учитель української мови і 

літератури Білоцерківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №6, учитель-

методист, відмінник освіти України 

 

 

ПЕЙЗАЖ ЯК СКЛАДОВА ІМПРЕСІОНІЗМУ У ТВОРЧОСТІУКРАЇНСЬКИХ 

ПИСЬМЕННИКІВ ТА У ВЛАСНІЙ ЗБІРЦІ МАЛОЇ ПРОЗИ «ДІЙТИ ДО КАЛИНИ…» 

 

Дослідницький проєкт присвячено творчості класиків імпресіонізму, що 

викликано наявністю значної кількості сучасних українських художніх творів, не 

досліджених літературознавцями, щодо втілення в них питань істинності людського 

життя, пошуку гармонії у світі та в собі, особливостей зображення внутрішнього 

світу сучасника через створення імпресіоністичного пейзажу. 

Проаналізовано літературно-критичні дослідження, у яких розглядаються різні 

аспекти імпресіоністичного стилю у маловивчених творах прозаїків та в текстах 

власної збірки у зв’язку з жанровою специфікою доробку; у встановленні елементів, 

що забезпечують психологізм розглядуваних творів; з’ясуванні ролі пейзажу у 

зображенні внутрішнього стану персонажа; розкритті стилістичних особливостей 

аналізованих творів як імпресіоністичних. 

Досліджено основні аспекти пейзажу як методу формування або підкреслення 

основного психологічного конфлікту у творах власної збірки малої прози «Дійти до 

калини…». 

Розкрито імпресіоністичні елементи літературної техніки створення пейзажу як 

важливого елемента відтворення суб’єктивного світосприйняття персонажа, одного 

з провідних чинників, що розкриває його внутрішній стан. 

Ключові слова: художня література, імпресіонізм, пейзаж, епітети, порівняння, 

метафори. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

 

Анотація 

 

          Приходько Юлія Геннадіївна, учениця 11 класу 

Клавдіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 

Олександра Рибалка Бородянської районної ради Київської 

області 

 

Науковий керівник: Стефанович Тетяна Володимирівна, учитель-методист, 

учитель української мови та літератури Клавдіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені Олександра Рибалка Бородянської районної ради Київської області 

 

 
ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО ПРАВОПИСУ В МОВОЗНАВЧОМУ ДОРОБКУ                                    

ОЛЕКСАНДРА РИБАЛКА 

 

Наукову роботу присвячено вивченню проблеми сучасного правопису в 

мовознавчому доробку О. Рибалка – україніста, археографа, джерелознавця, 

головного редактора часопису «Пам’ятки України». Досліджено національну мовну 

традицію в працях науковця. З’ясовано практику реалізації пропонованих 

О. Рибалком норм і в редагуванні, і у власній творчості. Осмислено його внесок у 

справу відродження національного правопису та обґрунтовано цінність підходів 

науковця, які стосуються відновлення історичної справедливості щодо основного 

мовного закону. 

Загалом досліджений матеріал дає підставу твердити, що, глибоко вивчивши 

історію українського правопису, О. Рибалко у своїх працях порушував найгостріші, 

задавнені правописні проблеми й виходив із конкретними пропозиціями, які, 

зрештою, частково знайшли відображення в найновішій редакції основного мовного 

кодексу. 

Ключові слова: мовний кодекс, український правопис, правописна концепція, 

мовна традиція, правописні норми. 
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СЕКЦІЯ: РОСІЙСЬКА МОВА 

 

 

Анотация 

            Агалиева Анна, ученица 10 класса Лицея 

«Белоцерковский коллегиум» Белоцерковского городского 

сонета Киевской области 

 

 

 

      Научный руководитель: Бондаренко Оксана Васильевна, учитель русского 

языка и мировой литературы  Лицея «Белоцерковский коллегиум» Белоцерковского 

городского совета Киевской области 

 

 

ПРОСТОРЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В БАЛЛАДАХ 

 В. МАЯКОВСКОГО И В. ВЫСОЦКОГО 

 

Актуальность темы определяется недостаточным изучением характера текстовых 

преобразований и особенностей функционирования просторечий в текстах баллад 

В.В. Маяковского и В.С. Высоцкого,  их роли в авторском замысле и воздействии на 

читателя. 

В данной работе исследована специфика функционирования просторечий в 

русском языке, дана их классификация, определены и проанализированы  

особенности просторечных единиц, употребление, их роль в авторском замысле и 

воздействие на читателя на материале баллад  В. Маяковского и В. Высоцкого. 

         В  ходе исследования было выявлено, что В. Маяковский в своих балладах 

активно употребляет просторечные единицы, а В. Высоцкий расширяет границы их 

употребления, используя более грубые формы просторечий, в том числе вульгарную 

лексику. Поэты активно употребляют просторечия на различных уровнях языка 

(фонетика, лексика, морфология, синтаксис), что придает речи образность, 

выразительность, доступность.  

       Результатом исследования является систематизация и обобщение особенностей 

использования просторечных элементов в балладах В. Маяковского и В. Высоцкого. 

Это подтверждает гипотезу, что просторечия являются главной составляющей 

индивидуального стиля поэтов, своеобразным способом выражения авторского 

замысла писателей. 

Ключевые слова: баллады, лексика, просторечия, разговорная речь, уровни языка. 
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СЕКЦІЯ: ІСПАНСЬКА МОВА 

 

 

Анотація 

 

 Oksana Martynenko, estudiante de décimo grado de la Institución 

Municipal del Consejo Regional de Kyiv «Internado Especializado 

de la ciudad de Volodar, Grados II-III – Centro de Rehabilitación» 

 

 

 

 

Supervisora: Olga Guershunenko, profesora de lenguas extranjeras de la Institución 

Municipal del Consejo Regional de Kyiv«Internado Especializado de la ciudad de 

Volodar, Grados II-III – Centro de Rehabilitación» 

 

 

La relevancia del tema elegido estȧ  determinada por la influencia de los mensajes 

de texto en el lenguaje moderno, debido al desarrollo de la comunicación por Internet, asi 

como al hecho de que el argot SMS estȧ  experimentando cambios constantemente que 

requiren nuevas investigaciones, el uso de nuevos enfogues parael studio y el anȧ lisis. 

Tambien se necesita sistematizatar las caracteristicas de los mensajes SMS. Nuestro 

estudio es relevante, ya que el codigo utilizado en este socio tadavia no esta investigado.  

El propósito del estudio es identificar las caracteristicas del uso de la jerga juvenile 

en la mensajeria de texto ysu function, identificar las principales caracteristicas 

lingüísticas de la jerga SMS de la juventud española yanalizar las perspectivas de su uso. 

De acuerdo con este objetivo, se definieron los objetivos del estudio: 

 teoricamente justifica la seleccion de este tipo de jerga como sms-slang en el habla 

juvenile e identical sus caracteristicas; 

 rastrear la historia del desarrollo de terminus como «argot» y «sms-slang»; 

 analizar el papel de la jerga de SMS; 

 caracterizar de SMS en el idioma de la juventud española moderna. 

El objeto del  estudio son textos de sms-slang en la correspondencia juvenil. 

El tema del estudio son las caracteristicas del uso de argot SMS en mensajes de 

texto de jovenes hispanos. 

Material de estudio: una muestra de correspondencia personal de jovenes hispanos 

en las redes sociales; trabajos de cietificos nacionales y extranjeros dedicados a la 

cobertura del problema planteado; diccionarios de jerga. 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА  

 

SUMMARY 

  Sofiia Khomutova, 11-grade high school student at Fastiv specialized 

secondary school No. 4 with in-depth study of foreign languages 

 

 
 

 

        Scientific supervisor: Nadiia Gennadiivna Kurovska, teacher of  English 

 
 

 

FORMATION OF ENGLISH WRITING COMPETENCE IN SPECIALIZED HIGH SCHOOL 

STUDENTS VIA MODERN AMERICAN TEACHING TECHNOLOGIES 

 

The analysis of the American researcher papers has proven that modern American teaching 

technologies, in particular the basics of a writing workshop, are effective and consistent with the 

concept of the New Ukrainian School. The findings of the study indicate the effectiveness of the 

subsystem of the mini-lesson’s exercises found on the technology of a writing workshop, the purpose 

of which was to teach students to describe a person’s appearance, character and hobbies in a volume 

of 120 – 180 words based on the structural elements of a descriptive piece of writing and 

communicative situations, justifying one’s thoughts. 

The above-mentionedinformation indicates in favour of the proposed methodology for the 

formation of writing competence via modern American technologies and allows us to recommend 

the technology of a writing workshop for organizing students' classroom work to improve the writing 

skills development. To ensure the implementation of this methodology in the educational process, 

methodological recommendations were formulated for teaching English writingofspecialized high 

schools’ students via modern American technologies, in particular the technology of a writing 

workshop, and rubrics for assessing the English-language writing skills of students were developed. 
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Key words: modern writing technologies, competences, communicative situation, 

methodological recommendations, discourse.  

 

СЕКЦІЯ: НІМЕЦЬКА МОВА 

 

Annotation 

 

         BondarenkoWitalija, Schülerin der 11. Klasse der Gesamtschule 

der I-III Stufen №2 in Iwankiw des Iwankiw Bezirksrates Kyjywer 

Gebiet 

 

 

          Wissenschaftliche Beraterin: GawrylenkoWitalijaIwaniwna, Lehrerin für 

Englisch, Deutsch und Weltliteratur, Lehrerin-Methodistin der Gesamtschule I-III Stufen 

№2 in Iwankiw des Iwankiw Bezirksrates Kyjywer Gebiet 

 

 

 

SPRACHLICHE DARSTELLUNG DES KÜNSTLERISCHEN KONZEPTS “FRAU” IM ROMAN 

“ARC DE TRIOMPHE” VON ERICH MARIA REMARQUE 

 

Das Forschungsprojekt beleuchtet die Ergebnisse der Analyse der Bestandteile des 

Konzepts “Frau” und ihrer sprachlichen Darstellung im Roman “Arc de Triomphe” von 

Erich Maria Remarque. 

Die Relevanz des Themas beruht sich auf die Tatsache, dass die moderne 

künstlerische Konzeption zu den führenden Bereichen der kognitiven Linguistik gehört, 

dennoch wurde das künstlerische Konzept als Art noch nicht ausreichend erforscht. In 

Anbetracht der Anthropozentrik der Erzählliteratur ist es wichtig, relevante Konzepte zu 

untersuchen, insbesondere das Konzept “Frau”, das angesichts der geschlechtsspezifischen 

Wahrnehmung der gegenwärtigen Gesellschaft an Gewicht gewinnt. 

Die Spezifik der Darstellung des künstlerischen Konzepts “Frau” im Roman “Arc de 

Triomphe” von Erich Maria Remarque wurde untersucht.Der Begriff “Konzept”, 

insbesondere “künstlerisches Konzept”, und seine Struktur wurden definiert; die 

Besonderheit der Verkörperung des Konzepts “Frau” in der künstlerischen 

Weltanschauung von Erich Maria Remarque am Beispiel des Romans “Arc de Triomphe” 
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wurde festgestellt; die Verwendung der künstlerischen Ausdrucksmittel, die vom Autor für 

die Aktualisierung dieses Konzepts verwendet worden waren, wurde analysiert. 

Die Besonderheiten des künstlerischen Konzepts “Frau” im Roman “Arc de 

Triomphe” von Erich Maria Remarque wurden aufgewiesen und seine sprachliche 

Darstellung wurde auf der Grundlage von drei Mikrokonzepten analysiert – “Äußere 

Merkmale” (Segmente “Gesicht”, “Haare”, “Lippen”, “Kleidung”, “Körperbau”, “Augen”, 

“Gliedmaßen”), “Interne Eigenschaften” (Segmente “Moralisch-ethische Qualitäten”, 

“Emotional-psychologische Merkmale” und “Intellektuelle Fähigkeiten”), “Soziale 

Eigenschaften” (“Sozialer Status”, “Sozialverhalten”). 

Schlüsselwörter: künstlerisches Konzept, Konzept “Frau”, Mikrokonzepte, 

sprachliche Darstellung, Verbalisierung, Roman von E. M. Remarque “Arc de Triomphe”. 
 

 

СЕКЦІЯ: ФРАНЦУЗЬКА МОВА 

 

Аnnotation 

 

           

        Auteur: Iryna Yaremtchouk, élève du 10
e
 du complexe éducatif 

«L’école secondaire №13 – l’établissement d’enseignement préscolaire» 

de Bila Tserkva 

 

 

           Superviseur scientifique: Olena Mykolaїvna Voznenko, professeur de français 

 

 

LES PARTICULARITES DE L’EMPLOI DES PREPOSITIONS DANS LE ROMAN 

«AU PAYS DES PIERRES DE LUNE» DE LA FEMME-ECRIVAIN FRANÇAISE 

CONTEMPORAINE TANIA SOLLOGOUB 

 

En apprenant le français on fait attention à ce qu’il n’est pas facile de se rappeler les 

cas de l’emploi de la préposition correspondante à la place nécessaire.  

Le but de l’étude : faire des recherches de l’emploi des prépositions dans la 

littérature contemporaine, en particulier sur les exemples pris de l’oeuvre de Tania 

Sollogoub «Au pays des pierres de lune ». 
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Les tâches : trouver et faire l’analyse de la littérature scientifique d’après le thème ; 

analyser  le roman de Tania Sollogoub «Au pays des pierres de lune » ; faire 

l’échantillonage des prépositions ; établir les prépositions les plus employées dans  

le roman ; généraliser la classification des  prépositions et de leurs régimes ; étudier 

l’évolution de ce mot-outil . 

Les méthodes de l’étude: les méthodes théoriques: l’étude et l’analyse de la 

littérature scientifique d’après le thème; les méthodes empiriques (ceux de recherche et 

ceux de pratique): les méthodes de l’étude directe des textes, ceux de l’analyse, ceux de la 

synthèse, la classification du phénomène de l’étude, l’analyse de conception du texte. 

 La résolution des tâches posées forme l’actualité du problème en vue du rôle joué 

par la préposition dans la langue française . 

L’objet : l’emploi des prépositions dans la langue française.  

L’objet de l’étude : les particularités de l’emploi des prépositions dans le roman de 

Tania Sollogoub « Au pays des piеrres de lune ». 

La nouvauté du travail: on a établi les prépositions les plus employées, on a 

généralisé la classification des prépositions et de leurs régimes, on a trouvé de nouveaux 

cas de l’emploi de la préposition à. 

Les mots-clés: préposition, particularités de l’emploi, échantillonage des 

prépositions, classification, régime. 

 

СЕКЦІЯ: ПОЛЬСЬКА МОВА 

 

Streszczenie 

 

Irena Liszczyńska, uczennica 10 klasy Białocerkowskiej 

specjalizowanej szkoły №1 z pogłęblionym nauczaniem 

języków słowiańskich Białocerkowskiego urządu miejskiego 

obwodu Kijowskiego 

 

 

 

Nadzorca naukowy: Tatiana Kłymenko, nauczyciel literatury obcej i języka 

rosyjskiego, nauczyciel-metodysta Białocerkowskiej specjalizowanej szkoły №1  z 

poglęblionym nauczaniem języków słowiańskichBiałocerkowskiego urządu 

miejskiego obwodu Kijowskiego 
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HOMONIMY MIĘDZYJĘZYKOWE JAKO POWÓD BŁEDÓW W NAUCZANIU 

JĘZYKA POLSKIEGO 

 

Problem główny w niniejszej pracy sprowadza się do pytania porównywania 

homonimów opierając się na materiały dwóch języków – polskiego i ukraińskiego. 

Objektem badania jest zjawisko homonimii międzyjęzykowej w polskim i ukraińskim 

językach ze względu na kształt i treść. Lecz za przedmiot badania wzięto problem 

asymilacji i rozumienia międzyjęzykowych homonimów przez ucniów w nauczaniu  

języka polskiego, jako obcego.  

Pogłębianie stosunków międzynarodowych między Ukrainą a Polską w sferze 

kulturalnej oraz edukacyjnej, szybka zmiana leksykalnego składu języka powoduje 

przeprowadzanie nowych badań naukowych na wybrany temat. 

W pracy znaleziono i zdefiniowano sposoby opanowania obcojęzycznych 

jednostek homonimicznych w języku polskim i ukraińskim; opisano ich właściwości 

strukturowo-semantyczne, przeprowadzono analizę porównawczą w jezyku polskim oraz 

ukraińskim oraz przeprowadzono sondaż wśród uczniów, studentów z różnych instytucji 

edukacyjnych, zrobiono wyniki, na czym polega problem nauki homonimów i podano 

próby jego rozwiąnia, opracowano zbiór ćwiczeń spowodowanych na  rozwiązanie 

problemu ze zrozumieniem i nauką homonimów.    

 Materiał badawczy zebrano w sposób wyekscerpowania homonimów ze 

słowników, a także z prac naukowych, związanych z omawianym tematem.  

Materiał może być stosowany na zajęciach z języka polskiego dla uczniów 

istudentów.Słowa kluczowe: homonimy, badania, analiza, porównanie, język polski, 

język ukraiński. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 

 

СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

                    Буфіус Варвара, учениця 10 класу  

         Новопетрівської загальноосвітньої школи 

         І-ІІІ ступенів №1 Вишгородської районної  

         ради 

 

 

 

Науковий керівник: Шевченко Ліна Вікторівна, вчитель історії, соціальний 

педагог Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Вишгородської 

районної ради 

 

 

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО 

ПІДЛІТКА 

 

Дослідницьку роботу присвячено теоретичному обґрунтуванню та емпіричній 

перевірці негативних та позитивних сторін спілкування в соціальних мережах та їх 

впливу на особистість сучасного підлітка. 

Досліджено соціальні мережі як форму сучасної комунікації людства. 

Акцентовано увагу на тому, що саме сучасні інтернет-технології створюють умови 

для більш раннього включення дітей у процес соціалізації. З’ясовано, що соціальні 

мережі є не тільки потужним агентом вторинної соціалізації, але й виграють 

конкуренцію у соціальних інститутів, які реалізують первинну соціалізацію. 

Охарактеризовано найпопулярніші інтернет-спільноти у світі та в Україні, 

серед яких найвідвідуванішою соціальною мережею залишається Facebook. Це 

найбільший сайт соціальних медіа, яким щомісяця користуються більше двох 

мільярдів людей. 

Виявлені позитивні й негативні аспекти перебування підлітків в соціальних 

мережах. З’ясовано, що вплив інтернет-простору та соціальних мереж на 
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формування особистості сучасних підлітків не може бути однозначно 

кваліфікований як позитивне чи негативне явище й безпосередньо залежить від 

сформованих у користувача навичок інформаційної культури. 

Здійснене емпіричне дослідження засвідчує, що великий потік інформації 

досить часто призводить до інформаційного перевантаження – більше половини 

опитаних підлітків мають залежність від соціальних мереж. Саме тому велике 

значення має профілактика інтернет-залежності.  

Ключові слова: соціальні мережі, інтернет, віртуальний простір, соціалізація, 

особистість, підліток, позитивний і негативний вплив, інтернет-залежність, 

профілактика. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

                    Солоненко Ольга, учениця 10  класу  
        Новопетрівської загальноосвітньої  школи  

        І-ІІІ ступенів № 1 Вишгородської районної  

        ради 

 

 

 Науковий керівник: Тишковська Алла Петрівна, учитель правознавства 

Новопетрівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 1 Вишгородської 

районної ради 
 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ  

ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню юридичної природи  

працевлаштування молоді в Україні; аналізу причини безробіття та формулюванню 

пропозицій щодо подолання рівня безробіття молоді та покращення державної 

політики у сфері зайнятості. 

В умовах глобалізації світової економіки дуже актуальним є питання 

працевлаштування молоді. В Україні ця проблема тісно пов’язана із політико-
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соціальною, економічною та демографічними кризами, тенденції міграції молодого 

покоління, напруженою ситуацією на сході країни, що призвела до різкого 

зростання безробіття серед молоді. Усі ці аспекти так чи інакше охоплюються 

нестабільною правовою ситуацією, що полягає у застарілому трудовому 

законодавстві, невідповідність його стандартам ЄС та необхідністю оптимізації з 

боку держави процесу працевлаштування молодого покоління.  

У дослідницькій роботі визначено правову природу працевлаштування молоді в 

Україні; охарактеризовано вітчизняне законодавство про працевлаштування молоді; 

досліджено  причини відмови роботодавців молоді у прийнятті на роботу та 

безробіття молоді. 

Окреслено напрями подолання безробіття молоді, пріоритетними з яких у 

контексті державної політики зайнятості населення визначено: збалансування 

потреб молодіжного ринку праці (у фахівцях спеціальностей) і пропозицій 

(випускники ЗВО), підвищення рівня якості освіти; реалізація державних програм 

соціальної адаптації та реінтеграції молоді, створення умов для зайнятості молоді, 

підвищення мотивації до праці, кар’єрного зростання, професійної підготовки та 

перепідготовки. 

Ключові слова: працевлаштування, безробіття молоді, ринок праці молоді, 

приховане безробіття, реінтеграція молоді, зайнятість молоді, адаптація трудового 

законодавства. 

 

 

СЕКЦІЯ: ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ 

 

Анотація 

             Коваленко Іван, учень 11 класу  

Кагарлицької загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 2 ім.В.П.Дашенка 

Кагарлицької районної ради 

 

 

 

 Науковий керівник: Носаченко Олена Анатоліївна, вчитель історії та 

правознавства Кагарлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

ім.В.П.Дашенка Кагарлицької районної ради 
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ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОСЛАВНИХ РЕЛІГІЙНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ НА ТЕРИТОРІЇ КАГАРЛИЧЧИНИ 

 

Робота присвячена дослідженню процесів виникнення та розвитку 

православних релігійних організацій на території Кагарличчини. 

Досліджено особливості відродження діяльності православних громад, 

створення помісної православної церкви та надання їй Томосу про автокефалію. 

У роботі розкрито історичні передумови поширення християнства на території 

України; здійснено аналіз документів, друкованих матеріалів та свідчень очевидців 

про становлення та розвиток православних релігійних організацій на території 

Кагарличчини до початку ХХІ століття; укладено хронологію відкриття храмів на 

Кагарличчині та заснування при них церковнопарафіяльних шкіл; вивчено та 

узагальнено дані щодо обізнаності населення району з наявністю та діяльністю 

релігійних організацій, ставлення до ПЦУ та надання Томосу про автокефалію 

Православній церкві України. 

У роботі досліджено період масового будівництва храмів на Кагарличчині, роль 

і місце церковнопарафіяльних шкіл у діяльності православних громад, процес 

занепаду релігійних організацій в умовах атеїзації суспільного життя в роки 

радянської влади, відродження духовного життя та реєстрація нових православних 

релігійних громад на Кагарличчині з прийняттям незалежності України. 

Ключові слова: православна громада, церковнопарафіяльні школи, 

переслідування релігійних конфесій, гоніння на церковних служителів, відродження 

релігійних громад, помісна церква, Томос про автокефалію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА 

 

 

Анотація  

  

  Гуменюк Діана, вихованка Сквирського 

           районного центру дитячої  та  юнацької 

           творчості, учениця 11 класу Сквирського 

           академічного ліцею Сквирської районної 

           ради 

 

 

            Науковий керівник: Цимбалюк Василь Іванович, викладач Сквирського 

академічного ліцею, керівник гуртка Сквирського районного центру дитячої та 

юнацької творчості,  кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України 

 

 
ГІМНАЗІЙНА ОСВІТА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ  

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню досвіду і традицій вітчизняної 

освіти, зокрема гімназійної освіти на території України ХІХ–початку ХХ ст., яка ще 

мало досліджена. 

Вивчено і систематизовано історію створення та функціонування, систему 

навчально-виховної роботи в гімназіях міста Сквири Київської області.  

Проаналізовано зміст освітнього процесу в контексті гімназійної освіти 

сучасної України, досліджено її перспективні основи для розвитку в Новій 

українській школі. 

Зроблено порівняльний аналіз гімназійної освіти в дореволюційній Україні та 

реформування сучасної освіти за Концепцією Нової української школи, визначено її 

перспективні шляхи розвитку. 

Ключові слова:  Гімназія, чоловіча гімназія, жіноча гімназія, гімназійна 

освіта, Нова українська школа, концепція, ключові компонети, ключові компетенції. 
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СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА 

 

 

Анотація 

                        Кравець  Дмитро,  учень  9  класу  

            Білоцерківської загальноосвітньої школи  

            І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської міської  

            ради Київської області 

 

 

 

 

Науковий керівник: Омельченко Тетяна Вікторівна, учитель української мови та 

літератури Білоцерківської загальноосвітньоїшколи І-ІІІ ступенів №6 

Білоцерківської міської ради Київської області, учитель-методист 
 

 

ФАКТЧЕКІНГ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ 

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ 

 

Дослідницький проект присвячено аналізу фактчекінгу як складника медійно-

інформаційної грамотності сучасного журналіста. Розглянуто фактчекінг із двох 

сторін: як самостійний спосіб роботи з інформацією і як компетенцію МІГ. 

Проаналізовано методологічну базу дослідження на основі літературно-

критичних джерел вітчизняних та зарубіжних науковців, вивчено методику 

фактчекінгу як інструмента в боротьбі з неправдивою інформацією. 

Досліджено концепт фактчеку, що сьогодні використовується журналістами 

професійних некомерційних сайтів, розглянуто діяльність фактчек-ресурсів, які 

існують у світі та в Україні, вивчено технологію створення та поширення фейкової 

новини, укладено перелік аналітичних ресурсів фактчекінгу у вітчизняному 

медіапросторі. 

Вироблено власні стратегії виявлення неправдивості в роботі з перевіркою 

фактів, укладено алгоритм фактчекінгу для пересічного споживача медіаінформації. 

Ключові слова: верифікація, контент, медіаграмотність, медіапростір, 

фактчекінг, фейк. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

 

Анотація 

 

       Падлевська Анастасія, учениця 11 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська 

гімназія – школа І ступеня» Білоцерківської міської ради 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Потильчак Світлана Йосипівна, заступник директора з 

навчально-методичної роботи, вчитель історії БНВО «Перша Білоцерківська 

гімназія – школа І ступеня», учитель-методист, Заслужений учитель України 

Білоцерківської міської ради 

 
 

У роботі досліджуються механізми візуальної популяризації засобами 

пам’ятної філателії історії українського козацтва та гетьманської державності другої 

половини XVII – кінця XVIII ст., що використовуються в сучасному 

інформаційному просторі з метою викорінення в масовій свідомості громадян 

імперсько-радянських міфів про Україну ранньомодерної доби. 

За допомогою джерелознавчого методу класифіковано й схарактеризовано 

філателістичні джерела з означеної проблематики, визначено специфічні риси 

поштових марок, як засобу масової комунікації та інструменту контрпропаганди. 

Використавши історико-генетичний, історико-порівняльний та історико-

типологічний методи розкрито передумови та причини відродження у незалежній 

Україні на початку 1990-х рр. широкого суспільного інтересу до історії українського 

козацтва та гетьманської державності; проаналізовано емісійну політику ДП 

«Укрпошта» в частині продукування окресленої філателістичної продукції. Із 

залученням методів філателії та візуальної історії розкрито вплив візуальних форм 

малої графіки як активного інструменту деконструкції імперської міфології про 

Україну ранньомодерної доби та засобу формування об’єктивного образу цієї 

історичної епохи. 

Деконструкція засобами філателії імперської історичної міфології про 

українське козацтво та Гетьманщину ранньомодерної доби триває в річищі 

сформованого у вітчизняній історіографії ще у 1990-х рр. україноцентричного 
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підходу, в основі якого прагнення до повернення українському народу власної 

історичної пам’яті, об’єктивного вивчення історії України, відкриття «забутих» і 

занедбаних її сторінок, переосмислення минулого, розвінчання історичних міфів. 

Ключові слова: історичний міф, Гетьманщина, ранньомодерна доба, поштова 

марка, українське козацтво, філателія. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: АРХЕОЛОГІЯ 

 

Анотація 

         Кожушко Владислав, учень 11 класу  

        Броварської загальноосвітньої школи  

        І-ІІІ ступенів № 1 Броварської міської  

        ради Київської області 

 

 

 

 

Науковий керівник: Гунько Оксана Вікторівна, учитель історії Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Броварської міської ради Київської 

області 

 

РОЗВИТОК ПАМ’ЯТКООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. 

 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ (ІІ ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ. ТА СУЧАСНІСТЬ) 

 

У фокусі пропонованої дослідницької роботи знаходиться досвід вирішення 

проблеми охорони пам’яток історії та культури на території України, накопичений 

протягом кінця ХІХ – початку ХХ ст. Особлива увага приділена формуванню 

державних органів охорони пам'яток та їхній взаємодії з громадським сектором, 

насамперед – науковими товариствами. 

Основною метою даної роботи є демонстрація еволюції статусу історичних та 

археологічних пам'яток на території України від 1861 до 1917 року та розкриття ролі 

діяльності державних органів з охорони культурної спадщини у цьому поступі. 

Проаналізовано інституційне значення Імператорської Археологічної комісії 

як провідного державного регулятора охорони пам’яток на початку ХХ ст.; 
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продемонстровано механізми взаємодії між державними органами та науковими 

товариствами як експертним середовищем та безпосередніми виконавцями 

досліджень; показано сучасний стан охорони історичних та археологічних пам’яток 

в сучасній Україні у контексті можливості використання пам'яткоохоронних 

практик. 

Ключові слова: пам’ятка, охорона пам’яток, пам’яткоохоронна діяльність, 

наукові товариства, культурна спадщина. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

            Невгад Богдан Олександрович, вихованець Комунального 

закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини» 

 

 

 

Науковий керівник: Личак Ірина Сергіївна, керівник гуртка Комунального закладу 

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 

 

 

 

УКРАЇНСЬКІ «КІБОРГИ» – ЗАХИСНИКИ ДОНЕЦЬКОГО АЕРОПОРТУ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу подій 242-денної оборони Донецького 

летовища у період з травня 2014 року до січня 2015 року. 

Досліджено етапи збройної боротьби за Донецький аеропорт між українськими 

захисниками та сепаратистами, героїзм, мужність, стійкість захисників аеропорту, 

зокрема постать молодшого сержанта та медика Ігоря Зінича, його життя та шлях у 

безсмертя.  

На основі спогадів безпосередніх учасників оборони Донецького летовища 

проаналізовано  картину баталії, що розгорнулася у період з травня 2014 по січень 

2015 року та причини безпрецедентної стійкості її захисників.  
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Базуючись на спогадах рідних, близьких, учителів, викладачів Білоцерківського 

медичного коледжу, побратимів,  досліджено життєвий шлях та обставини загибелі 

25-річного «кіборга» Ігоря Зінича. 

Ключові слова: Донецьке летовище, ДАП, героїзм, герой, кіборг, сепаратисти, 

Герой України, Народний Герой України, фаза протистояння, запеклий бій, бойові 

дії. 

 

 

СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 

Анотація 

 

           Кулєбякіна Марія, учениця 11 класу  

           Новопетрівської загальноосвітньої школи  

           І-ІІІ ступенів №1Вишгородської районної 

           ради 

 

 

         Науковий керівник: Тишковська Алла Петрівна, учитель історії 

Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

 

 
 

Державотворення Ізраїлю та український чинник 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню та характеристиці ідей 

єврейського народу щодо створення власної держави, а також  визначення ролі та 

місця українського фактору, зокрема дипломатії, міграційних потоків у створенні 

Держави Ізраїль. 

Українська земля стала місцем народження багатьох державних діячів, які 

стояли у витоків створення та боротьби молодої єврейської держави. У те, що ця 

держава, створена здебільшого на території пустелі, перетворилася на одну з 

найзаможніших у світі, величезний внесок зробили президенти та прем'єр-міністри 

Ізраїлю, політики, військові діячі, інженери та художники, скульптори та 

письменники, духовні наставники, які народилися в Україні. 

Незважаючи на географічну віддаленість, Україну та Ізраїль поєднують низка 

невидимих ниток – історичних, культурних, релігійних, тісні людські контакти.  

Досвід Ізраїлю є близьким і зрозумілим для українців, особливо у час, коли ми 

проводимо реформи усередині країни і даємо відсіч зовнішній агресії.  
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У дослідницькій роботі охарактеризовано державотворчі процеси єврейського 

народу від стародавнього світу до 1914 року; проаналізовано ідеологічні засади 

сіонізму та роль Теодора Герцля в ньому; досліджено боротьбу єврейського народу 

за свою державність у першій половині ХХ століття; розглянуто процес, результати 

та наслідки створення Держави Ізраїль, охарактеризовано внесок євреїв, вихідців із 

України у створення Держави Ізраїль; визначено роль української дипломатії, 

зокрема, Василя Тарасенка, у створенні Держави Ізраїль. 

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. Євреї спромоглися не 

піддатися асиміляції і в ХХ столітті створити власну державу. 

Ключові слова: сіоністський рух, політичний сіонізм, Всесвітня сіоністська 

організація, Палестина, декларація Бальфура, палестинське питання,  Декларація 

Незалежності, Держава Ізраїль. 

 

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  

ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

Анотація 

 

          Автор: Ющенко Анастасія, учениця 11 класу Іванківського 

районного ліцею, вихованка гуртка Іванківського центру 

дитячої та юнацької творчості Іванківського району 

 

 

 

 

 Науковий керівник: Димарчук Тетяна Вікторівна, вчитель географії 

Іванківського районного ліцею, керівник гуртка Іванківського центру дитячої та 

юнацької творчості Іванківського району 

 

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 

(НА ПРИКЛАДІ ІВАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ) 
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Дослідницьку роботу присвячено розвитку сільського зеленого туризму як 

можливості вирішення проблеми недорогого відпочинку жителів міст та часткового 

вирішення проблем зайнятості жителів сільської місцевості, сприяння розвитку 

соціальної інфраструктури сіл, відродження та розвитку народних промислів та 

ремесел, підтримки історико-культурної спадщини. 

Метою роботи було проаналізувати соціально-економічний стан та природно-

рекреаційні можливості Іванківського району для розвитку «зеленого» туризму, 

обґрунтувати перспективні туристичні маршрути в досліджуваному районі. 

У ході роботи розглянуто основні види туризму та туристичних послуг, які 

існують в Україні; визначено методологічну різницю в поняттях «сільський 

туризм», «сільський зелений туризм», «екотуризм» та «агротуризм»; проаналізовано 

сучасний стан Іванківського району з погляду соціально-економічних проблем; 

розглянуто можливі туристичні маршрути району та передбачено їх вплив на 

розвиток району. 

Ключові слова: сільський зелений туризм, туристичний маршрут, туристична 

послуга, туристичний об’єкт, SWOT-аналіз, розвиток інфраструктури, культурна 

спадщина 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

 

Яковенко  Марія,  учениця  11  класу                     

            Білоцерківської загальноосвітньої  школи 

            І-ІІІ ступенів № 20 Білоцерківської міської  

            ради Київської області 

 

 

          

Науковий керівник: Висовень Тетяна Григорівна, вчитель географії   

Білоцерківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 20 Білоцерківської міської 

ради Київської області 

 

          

АЛЮВІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ Р. РОСЬ У МЕЖАХ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ  

ТА ЇХ ЛІТОЛОГО-МІНЕРАЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
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      Дослідницька робота характеризує алювіальні відклади р. Рось, їх літолого-

мінералогічний склад у межах Білоцерківської агломерації. 

       Донні відклади відіграють важливу роль у формуванні якості води,є комплексним 

джерелом полігенної мінеральної сировини. Актуальність теми полягає в тому, що 

виявлено вплив природних та техногенних чинників на формування річкових 

відкладів, визначено мінеральний склад та вміст елементів-домішок у алювіальних 

відкладах долини р. Рось. 

       Зібрано та опрацьовано архівні матеріали, наукові видання з геології та гідрології 

району дослідження, досліджено річкові відклади у польових умовах. На підставі 

польових та лабораторних методів дослідження вивчено особливості літологічного 

та мінерального складу алювію р. Рось, здійснено гранулометричний аналіз 

відкладів. Визначено вміст елементів-домішок у відібраних зразках проб. 

      Встановлено, що відібрані проби є чистими кварцевими пісками. За своєю 

структурою - кристалічно-зернисті, псамітові, крупноалевритові. Сумарний 

показник забруднення є слабким. Наявність важких металів у пробах підтверджує 

походження їх із різноманітних магматичних, метаморфічних та змішаних осадових 

комплексів. 

      Ключові слова: алювіальні відклади, літологія, гранулометричний аналіз, 

силікатний аналіз, мінеральний склад, рентгенофлуорисцентний аналіз, фракції, 

кварцеві піски. 
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СЕКЦІЯ: КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

                  Шкаранда Анастасія, учениця 11 класу 

Білоцерківського навчально–виховного об’єднання «Ліцей-

Мала академія наук» Білоцерківської міської ради Київської 

області 

 

 

 

 

Науковий керівник: Довгань Андрій Іванович, керівник гуртка «Основи наукової 

діяльності з географії» Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей-

МАН», кандидат географічних наук, доцент Київської області 
 

 

РЕГІОНАЛЬНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА(НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу регіональним змінам клімату та їх 

впливу на спеціалізацію сільського господарства (на прикладі України та Київської 

області). 

Досліджено кліматичні умови на території України та Київської області. 

Розкрито вплив загальних тенденцій зміни кліматичних умов на особливості 

сільськогосподарської діяльності людини. Охарактеризовано вплив кліматичних 

змін на спеціалізацію сільськогосподарського виробництва України та Київської 

області. 

Проаналізовано основні тенденції у глобальних змінах кліматичних умов; 

Охарактеризовано вплив світових кліматичних процесів на кліматичні особливості 

України та Київщини; дано характеристику основним змінам аграрного сектору 

економіки нашої держави та Київської області в контексті глобальних кліматичних 

змін; визначено основні тенденції розвитку сільського господарства в сучасних 

агрокліматичних умовах. 

Ключові слова: регіональні зміни клімату, особливості клімату України та 

Київщини, глобальні зміни клімату, агрокліматичні умови, основні тенденції 

розвитку сільського господарства, вплив кліматичних змін на спеціалізацію 

сільськогосподарського виробництва. 
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СЕКЦІЯ: ГІДРОЛОГІЯ 

 

Анотація 

       Ковальська Марія, учениця 10 класу Переяславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2  Переяславскої  

міської ради Київської області 

 

 

 

 

Науковий керівник: Міранович Владислав Дмитрович, учитель географії 

Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Київської області 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ РІЧОК У МІСЬКИХ ЕКОСИСТЕМАХ: ОЦІНКА 

АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПРИКЛАДІ РІЧКИ АЛЬТА В МЕЖАХ 

МІСТА ПЕРЕЯСЛАВА   

 

Роботу присвячено дослідженню техногенного навантаження на річку Альта у 

місті Переяслав та аналізу експериментальної перевірки впливу полютантів на 

екологічний стан вказаної водойми. 

Актуальність досліджуваної теми зумовлена, з одного боку, проблемою 

забруднення річок, а з іншого - недостатнім вивченням стану поверхневих вод 

безпосередньо річки Альта, оскільки відсутні наукові праці, які б розкривали 

причини її деградації.  

Для досягнення поставленої мети було виконано ряд  завдань та зроблено 

відповідні висновки. 

Проаналізовано основні чинники забруднення поверхневих вод України в 

цілому та малих річок безпосередньо. 

Проведено аналіз річкової мережі Київської області.  

Дослідженоосновні причини деградаціїекосистемирічки Альта в межах міста 

Переяслава. Оцінено токсичність досліджуваних зразків води з річки Альта за 

методикою «Ростового тесту», визначено коефіцієнт пригнічення ростових процесів 

рослин біоіндикаторів. Встановлено якість води річки Альта в межах міста 

Переяслава. 

Ключові слова: річка, екосистема, антропогенне навантаження, екологічний стан, 

забруднення.  
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II розділ. Тези наукових робіт 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЧНІ  ПРОЦЕСИ ТА  

 ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
 

            ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ  

        НА РІСТ ТА РОЗВИТОК РОСЛИН 

 

 

       Автор: Павліченко Ірина, учениця 9 класу Богуславського 

навчально-виховного об’ єднання «Ліцей №3-МАН» Богуславської 

районної  ради Київської області 

       Науковий керівник: Колюка Любов Яківна, учитель фізики  

Богуславського навчально- виховного об’єднання «Ліцей №3-Мала 

академія наук»  Богуславської районної  ради Київської області 

 

 

           Мета: створення технології передпосівної стимуляції насіння шляхом його 

опромінення електромагнітним полем високочастотного діапазону та проведення 

експериментальних випробувань цієї технології. 

 Завдання: 

 - розробити технологічно простий, екологічно безпечний і економічно вигідний 

спосіб передпосівного опромінення насіння високочастотним електромагнітним 

полем;  

- провести експериментальні випробування технології опромінення насіння 

електромагнітним полем.  

Об’єктом дослідження є  електромагнітне випромінювання надвисокої 

частоти  

Предметом дослідження є  вплив електромагнітного випромінювання на ріст 

та розвиток рослин. 

Актуальність роботи: В зв’язку з проблемами нестачі харчових продуктів та 

переходу людиною до використання біопалива постають проблеми вирощування 

сільськогосподарських культур з найменшими затратами і з найменшим 

виснаженням земель. 
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Для  роботи в якості досліджуваної рослини  вибрано ріпак, тому що на сьогодні він 

є основною сировиною для виготовлення біопалива в Європі та Україні. 

Але при вирощуванні ріпаку дуже виснажуються сільськогосподарські угіддя, тому 

потрібно розробляти технології передпосівної обробки насіння, щоб зменшити 

вегетаційний період рослин та підвищувати врожайність. 

Висновки: Під час дослідження було експериментально апробовано новий 

ефективний спосіб передпосівної стимуляції насіння, який може застосовуватись 

для передпосівної обробки будь-якого насіння без застосування хімічних 

стимуляторів росту і, як наслідок, дозволяє одержати більшу кількість екологічно 

чистої продукції рослинництва.  

Проведено експериментальні дослідження, які підтверджують доцільність 

застосування технології передпосівної стимуляції насіння. Схожість насіння ріпаку 

після опромінення збільшилась на 12,5 %, час схожості скоротився. 

Наведена технологія може бути реалізована при обробці насіння лікарських рослин, 

квітів, дерев. 

 
СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЧНІ  ПРОЦЕСИ ТА  

 ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 
СТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ШЛЯХОМ ПЕРЕРОБКИ МЕТАЛЕВИХ 

ВІДХОДІВ 

 

 

        Автор: Рябокрис Богдан,  учень  11  класу   Згурівського  

   навчально-виховного   комплексу «Гімназія-загальноосвітня  

   школа  І ступеня» Згурівської районної ради Київської області 

       Науковий керівник: Бойко Віктор Анатолійович, учитель  

   фізики Згурівського навчально-виховного комплексу «Гімназія- 

   загальноосвітня школа І ступеня» Згурівської районної  

   ради  Київської області 

 

 

Проблема утилізації відходів металообробки на багатьох підприємствах є 

однією з головних як в Україні, так і у світі. Відходи виробництва та споживання 

є джерелами забруднення навколишнього середовища в глобальному масштабі і 

виникають як неминучий результат споживацького ставлення і недозволено 

низького коефіцієнта використання ресурсів. На територіях країни в відвалах і 
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сховищах накопичено десятки мільйонів тонн твердих відходів металургійного, 

машинобудівного, гірничодобувного і хімічного виробництв, а також відходів 

паливно-енергетичного комплексу. 

Переробка і утилізація металевих відходів скорочуватиме накопичування 

нових відходів металургійного виробництва та зменшення кількості вже існуючих 

нагромаджень відходів, що забруднюють навколишнє середовище, а значна 

частина металевих відходів може бути перероблена на більш безпечні композити, 

які будуть безпечними для екології. Саме в цьому ми вбачаємо актуальність 

нашої дослідницької роботи. 

Об’єкт дослідження: утилізація відходів чорних та кольорових металів. 

Предмет дослідження: композиційні матеріали з  відходів сталевої стружки 

та алюмінію. 

Метою даної роботи є вивчення процесу інфільтрації (просочування) розплавом 

алюмінію пористого каркасу, отриманого брикетуванням відходів сталевої 

стружки. 

Головними завданнями дослідження було: 

- розроблення прогресивних технологічних процесів створення 

композитних матеріалів з відходів чорних та кольорових металів; 

- вивчення властивостей та галузей застосування композитних матеріалів; 

- дослідити вплив розмірів металевих відходів з лускатою структурою на 

властивості композитних матеріалів; 

- розробити та перевірити способи використання композитних матеріалів 

для заміни деталей у  механізмах для промисловості. 

Наукова новизна дослідження. 

Новизна роботи полягає в тому, що нами запропоновано метод отримання 

композитних матеріалів з металевих відходів різних розмірів подрібнення 

процесом інфільтрації. Ценововведення дозволить виготовляти деталі, частини 

механізмів з заданими властивостями із значно меншими затратами 

енергоресурсів на їх виготовлення для заміни зношених частин механізмів, 

деталей у промисловості та побуті. 

Методи дослідження: 

 вивчення і аналіз літератури; 

 експеримент; 

 висунення гіпотез та їх перевірка. 

Робота складається зі вступу, двох розділів. У вступі висвітлені актуальність 

досліджуваної проблеми, мета та основні завдання дослідження. 
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У першому розділі виконано огляд літератури з питань використання 

композиційних матеріалів, екологічних проблем забруднення навколишнього 

середовища відходами виробництва  та видів переробки металевих відходів. 

У другому розділі описано методику проведення експерименту. 

Практичне значення дослідження:виготовлення деталей, частин 

механізмів з високими фізико-механічними характеристиками із значно меншими 

затратами енергоресурсів на їх виготовлення для заміни зношених частин 

механізмів, деталей у промисловості та побуті. 

 

 

 
CЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

 

 
КОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ ZRO2  ТА TIO2 ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

 

           Автор: Немощенков Назар, учень 11 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської міської 

ради Київської області               
           Науковий керівник: Букач Світлана Іванівна, учитель фізики 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 

Білоцерківської міської ради Київської області, відмінник освіти 

України 
 

 

Актуальність теми. 

Вдосконалення промислових технологій синтезу ріжучої кераміки вимагає 

створення нових науково-обгрунтованих рішень, здатних кардинально змінити 

підхід до виготовлення ріжучої кераміки і враховувати при цьому актуальну на 

сьогодні проблему ресурсозбереження. 

Виходячи з аналізу літературних джерел, можна зробити наступні висновки 

про перспективність розробки керамічних матеріалів на основі диоксиду 

цирконію: 

1) у сформованих в Україні економічних умовах при відсутності 

промислового виробництва нанопорошків тугоплавких сполук, наявності випуску 

недорогих порошків Al, С, Ti і оксидів Zr, Ti отримання нових дешевих керамічних 

ріжучих матеріалів з використанням реакційних сумішей Al + ZrO2 + C; Al + TiO2 + 
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C є найбільш перспективними з економічної та практичної точки зору. Тому одним 

із завдань роботи є отримання матеріалу системи ZrO2 – TiO2 – Al – С з 

необхідними властивостями для інструментального призначення. 

2) сучасна ріжуча кераміка повинна володіти високими механічними 

властивостями і зниженою реакційною здатністю як до навколишнього 

середовища, так і до оброблюваного матеріалу. 

3) істотного підвищення експлуатаційних властивостей ріжучої кераміки 

можна досягти за рахунок застосування ультра- і нанодисперсної порошкової 

сировини; 

4) розробка і застосування ресурсозберігаючих технологій реакційного 

спікання, що дозволяють зменшити енерговитрати на синтез матеріалу і врахувати 

екологічні аспекти розвитку порошкової металургії є перспективними на 

сьогоднішній день. 

Застосування ультра- та нанодисперсної порошкової сировини пов’язано з 

певними труднощами при спіканні, а також фінансово невигідне отримання 

нанодисперсних порошків. Саме тому для виконання даної роботи було обрано 

технологію гарячого пресування реакційних сумішей. 

Метою нашої роботи було отримати та дослідити композиційний матеріал 

інструментального призначення системи ZrO2 – TiO2 – Al – C. 

Об’єкт дослідження – новий керамічний матеріал, отриманий методом 

гарячого пресування реакційних сумішей системи ZrO2 – TiO2 –Al–C з різним 

вмістом вуглецю (8; 10 та 13 мас.%). 

Методи дослідження – фізичні, оптична та електронна мікроскопія, 

рентгенівський аналіз, варіаційно-статистичні. 

Новизна одержаних результатів. У дослідній роботі отримано новий 

керамічний матеріал. Установлено, що отримані керамічні матеріали можна 

віднести до виду змішаної (чорної) кераміки, яка має вищі показники, як твердості, 

так і тріщиностійкості в порівнянні з білою керамікою. 
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CЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

 
ПОРІВНЯННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТИТАНУ ЗВИЧАЙНОГО ТА КОМПОЗИТУ 

 Ті-ТіВ 

 

              Автор:  Савенок  Діана, учениця 9 класу Новосілківського 

академічного ліцею «Ерудит» Києво-Святошинської районної 

державної адміністрації 

              Науковий керівник: Фоміна Олена Леонідівна, вчитель 

хімії Новосілківського академічного ліцею «Ерудит» Києво-

Святошинської районної державної адміністрації 

 

 

 

Актуальність дослідження. Титан є одним з небагатьох металів з 

надзвичайно високою питомою міцністю та корозійною стійкістю. Справа в тому, 

що за звичайних температур хімічна активність титану надзвичайно мала і він 

практично не вступає в реакції. Тому титан і його сплави широко застосовуються 

як конструкційні метали в авіаційній і ракетній техніці, суднобудівництві, 

енергомашинобудівництві, харчовій, медичній промисловості і в кольоровій 

металургії. Вироби з титану надійно і тривало експлуатуються в багатьох хімічних 

агресивних середовищах. Найбільш широке застосування мають титанові сплави, 

які мають високу міцність, ковкість і зварюваність. 

За питомою міцністю титан не має суперників серед промислових металів. 

Навіть такий метал, як алюміній, поступився низкою позицій титану, який лише у 

1,7 разів важчий за алюміній, але у шість разів міцніший. Титан — дуже твердий 

метал: він у 12 разів твердіший за алюміній, в 4 рази — за залізо та мідь. У другій 

половині XX століття світове виробництво титану розвивалося стрімкими 

темпами. Однак стрімке підвищення вимог до сучасних матеріалів вимагає 

розробки нових, нетрадиційних матеріалів, які б їм відповідали.  В даній роботі ми 

проводили порівняльний аналіз зносостійкості технічного титану (сплав ВТ1-0) та 

титаноматричного композиту, який являє собою титанову матрицю, армовану 

керамічними, надтвердими, високоміцними волокнами ТіВ.  

Метою роботи є встановлення впливу армування титану керамічними 

волокнами на зносостійкість в умовах абразивного зношування.  

Завдання роботи. Ознайомитись з хімічними та фізичними 

характеристиками титану та його сплавів; дослідити вплив хімічної активації 

процесу ущільнення дослідного матеріалу під час спікання шляхом додавання до 
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титану порошків бору; порівняти, провести експеримент по визначенню 

зносостійкість титану (сплав ВТ1-0) та армованого композиту Ті-ТіВ в умовах 

абразивного зношування; встановити вплив армування на процес зношування 

шляхом аналізу маси зразка в процесі зношування та дослідження поверхні 

зношування.   

Обєкт дослідження – титановий сплав ВТ1-0 та армований титан Ті-ТіВ. 

Предмет дослідження – закономірності процесу абразивного зношування; 

мікроструктурні дослідження поверхні матеріалу після зношування.  

Методи дослідження: растрова електронна мікроскопія, випробування на 

зносостійкість в умовах сухого ковзання. 

Одержані результати роботи. 

титанового сплаву ВТ1-0 та армованого композиту Ті-ТіВ. Зносостійкість - це 

властивість матеріалу чинити опір зношуванню за визначених умов тертя, яка 

оцінюється величиною, оберненою швидкості зношування чи інтенсивності 

зношування. Швидкість зношування — відношення величини зносу до часу 

зношування. Інтенсивність зношування — відношення величини зносу до шляху 

тертя, вздовж якого відбувалося зношування. Шлях тертя — відстань, що 

проходить точка поверхні тертя одного тіла по поверхні іншого тіла.  

Значення зносу в нашому досліді ми виражали в одиницях маси. Ми 

використовували метод зважування деталей до та після зношування. Зважування 

проводили як мінімум по 5 разів. Результати вимірювань маси заносили до 

таблиці. Площа контакту досліджуваних зразків з абразивною поверхнею 

становила 0,81 см
2
 та 0,79 см

2
 для армованого титану та сплаву ВТ1-), відповідно. 

Мікроструктру зразків вивчали на електронному мікроскопі. Мікроструктура 

являє собою титанову матрицю (ВТ1-0) світлого кольору та продовгуваті 

керамічні включення Ті-ТіВ темного кольору. 
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СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ  

СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

 

ПЕPСПЕКТИВИ Й МОЖЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ «SMARTCITY» 

У М. БОPИСПОЛЬ 

 

 

          Автор:  Камілов Богдан, вихованець Бориспільського міського 

центру технічної творчості «Евріка», учень 11 класу 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

«Перспектива»- загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені 

Володимира Мономаха» Бориспільської міської ради Київської 

області 

   Науковий керівник: Ренгевич Олексій Євгенович, керівник гуртка 

Бориспільського міського центру технічної творчості «Евріка», 

кандидат технічних наук 

 

 

 Ми живемо в світі інфоpмаційних технологій. Сьогодні (як і завжди) дуже 

актуальна безпека і комфоpт гpомадян, забезпечення динамічного упpавління 

міського тpанспоpту, pішення питань надзвичайних ситуацій, упpавління 

енеpгоспоживання oдним і pішення по збільшенню безпеки і комфоpту є 

впpовадження систем pозумного міста на основі смаpт технологій. Системи збоpу і 

обpобки даних, в сучасному суспільстві, є центpальна неpвова система, завдяки якій 

злагоджено функціонує весь оpганізм. 

Актуальність pоботи: пеpеоснащення міста із підвищенням pівня життя, 

включаючи безпеку як людей, так і навколишнього сеpедовища. А також 

використання тpансивеpів на базі технології LoRa, як більш ефективніший та 

економний ваpіант. 

Пpедмет дослідження: перспективність pеалізації системи «Smartcity» у місті 

Боpисполі.                                                                           

Об’єкт дослідження: тpансивеp LoRa – альтеpнативна та економна заміна 

сьогоднішньому обладнанню, що може викоpистовуватись, як цифpовий зв’язок, так 

і хмаpний сеpвіс. 

Мета дослідження: визначити перспективність викоpистання системи 

«Smartcity» у м. Боpисполі на пpикладі впpовадження зв’язку за допомогою LoRa, а 

також подати pекомендації щодо запpовадження даного виду технічного 

пеpеобладнання для міської стpуктуpи. 
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Основні завдання дослідження: 

 ознайомитися із сьогоднішнім обладнанням міста; 

 pозглянути запpовадження смаpт технологій на території Боpисполя; 

 дослідити перспективи використання LoRa в м. Боpисполі; 

 довести можливість пеpеоснащення міста на основі новітніх технологій. 

Методи дослідження: 

 поpівняльний, що пеpедбачає вивчення об’єктів через поpівняння з іншими 

об’єктами; 

 каpтогpафічний, що дозволяє застосовувати географічну каpту для опису, аналізу 

та пізнання явищ; 

 статистичний, що дозволяє отpимання, обpобку та аналіз пеpвинних 

статистичних матеpіалів. 

Наукова новизна pоботи: полягає в обґpунтуванні пеpеваг та недоліків щодо 

перспективності впpовадження смаpт технологій у міську стpуктуpу м. Боpисполя. 

Пpактичне викоpистання. Дане дослідження викоpистання технології LoRa 

в системах pозумного міста на пpикладі м. Боpиспіль, може бути викоpистано як 

вчителем, так і учнями, а також абітуpієнтами та викладачами ВНЗ під час лекцій чи 

семінаpів. Pекомендується для пеpегляду міськими оpганами влади. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ  

МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО  

 

 

           Автор:  Коба Артем, учень 10 класу Комунального закладу   

  Київської обласної ради  «Фастівський ліцей – інтернат» 

           Науковий керівник: Гаркуша Ірина Леонідівна, учитель 

  інформатики Комунального закладу Київської обласної ради  

  «Фастівський ліцей – інтернат» 

 

 

Найважливішою проблемою нашого часу є виховання успішної людини ХХІ 

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

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

правильно та точно використовувати дані для вирішення проблем. 

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

на отриманні великої кількості реалізацій стохастичного (випадкового) процесу, 

який формується у той спосіб, щоб його ймовірнісні характеристики збігалися з 

аналогічними величинами задачі, яку потрібно розв’язати. Це числовий метод 

вирішення математичних задач за допомогою моделювання випадкових величин, 

який отримав широке поле для використання з появою комп’ютерів. 

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

Предмет дослідження – використання методу Монте-Карло в системах 

захисту інформації; алгоритми, що використовують випадкові процеси, їх 

характеристики. 

Методи дослідження: порівняльний аналіз, синтез, оцінювання, 

моделювання. 

Основні завдання дослідження: 

 опрацювати друковані та електронні джерела та систематизувати інформацію; 

 вивчити роль методу Монте-Карло для безпеки інформації; 
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 створити власні програми для моделювання стохастичних процесів та 

проаналізувати їх роботу при різних значеннях вхідних параметрів. 

Новизна дослідження. Вперше розроблено метод шифрування (дешифрування), 

відмінною особливістю якого є застосування методу стохастичних випробувань 

Монте-Карло. Використання методу дозволяє значно покращити захищеність 

інформації від несанкціонованого доступу. Розроблено стохастичні моделі та 

алгоритми для розв’язування конкретних задач. Створено  програми за 

розробленими алгоритмами, здійснено дослідження та оцінка результатів 

використання методу Монте-Карло на обраних прикладах конкретних задач. 

Практичне значення дослідження. Робота може бути корисною як для учнів і 

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

відома учнів старших класів на учнівських науково-дослідницьких конференціях. 

Висновки: 

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

завдань статистичного аналізу в системах, що оперують випадковими 

величинами, але його можна застосувати і для розв’язування повністю 

детермінованих задач. Метод Монте-Карло широко застосовується у системах 

забезпечення безпеки інформації. 

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

підкреслюють властивості методу, надають можливість дослідження його 

переваг і недоліків. Вдосконалюють навички логічного мислення. 
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СЕКЦІЯ: БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА  

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

 
РОЗРОБКА ПЛАТФОРМИ ДЛЯ НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ 

СПІЛЬНОТИ МОЛОДІЖНОГО РУХУ З КЕРУВАННЯ ІНТЕРНЕТОМ 

 

 

          Автор:  Кабулей Анна, учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської міської 

ради Київської області 

          Науковий керівник: Букач Антоніна Василівна, учитель 

інформатики Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№18 Білоцерківської міської ради Київської області 

 

Інтернет-конфіденційність та безпека - це два важливих компоненти 

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

основ. Хорошим початком є навчити користувачів цінувати та захищати свою 

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

Подією, яка надихнула на створення платформи й проведення дослідження, 

стала участь учнів нашої школи у Другому Молодіжному Українському Форумі з 

управління Інтернетом, який відбувся 26 вересня 2019 року в приміщенні вченої 

ради Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». 

Актуальність моєї роботи зумовило саме життя: створення за допомогою 

технології Сайтів Google систематизованого ресурсу не тільки з корисною 

теоретичною інформацією, а й вбудованими гаджетами для спілкування та взаємодії 

користувачів. 

Предмет дослідження: можливості Google Сайтів для створення платформи 

взіємодії учасників молодіжного руху. 

Об’єкт дослідження: молодіжний рух як приклад організації діяльності 

онлайн-спільноти з управління інтернетом. 

Основні завдання дослідження: 

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

безпечної поведінки й цифрової відповідальності в мережі інтернет. 

2. Дослідити інтерактивні вправи й завдання, які можна виконувати 

особисто/колективно в онлайн-просторі. 
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3. Підвищити обізнаність про правила безпечної поведінки й заохочувати, щоб ці 

принципи відображалися і в онлайн-просторі. 

4. Для розробки власного додатку дослідити й обрати середовище 

програмування. 

5. Створити Сайт на платформі Google Сайтів з узагальненими матеріалами для 

всіх бажаючих. 

6. Залучити учнів школи до спільного наповнення Сайту й участі в мініпроектах. 

7. Презентувати результати роботи всьому колективу школи з метою залучення 

до подальшої співпраці. 

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

дослідили та систематизували інформацію про безпечну поведінку в мережі 

інтернет, надали можливість користувачам виконати інтерактивні онлайн вправи в 

якості тренувального майданчика, залучили їх до участі в мініпроектах, привернули 

увагу до проблеми цифрової безпеки. 

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

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

для навчання й тренування учнів нашої школи правильно поводити себе у 

величезному цифровому світі, розрізняти ризики й вміти убезпечити себе від загроз, 

працювати в команді, взаємодіяти. 

Під час написання цієї роботи ми використовували методи порівняння, 

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

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 
 

КРАДІЖКА ІНТЕРНЕТ-ОСОБИСТОСТІ 

       

 

        Автор:  Бамбура Ярослав, учень 11 класу Іванківського районного 

ліцею  Іванківської районної ради 

       Науковий керівник: Мараченко Наталія Володимирівна, учитель 

інформатики Іванківського районного ліцею  Іванківської районної ради 

 

 

 

Актуальність дослідження. Наша держава перебуває на етапі стрімкого 

розвитку інформаційного суспільства. Інформаційно-телекомунікаційні технології 

стали невід’ємною частиною життя сучасного українця. З початком активного 

використання Інтернету у кожного з нас з’явилась друга особистість, яка отримала 

назву «інтернет-особистість». Чи може кожен з нас стати легкою жертвою 

крадіжки персональних та особистих даних? Які найдоступніші обов’язкові заходи 

знизять ризики їх крадіжки? - ось першочергові питання даної роботи. 

Мета роботи: розкриття сутності типових схем крадіжки особистих даних та 

формування практичних рекомендацій щодо захисту інформаційних даних 

пересічного інтернет-користувача. 

Наукова новизна роботи: зроблена спроба створити програми-віруси за 

визначений період, застосувати їх до тестування інформаційних ресурсів 

учасників експерименту (дослідження). 

Основні завдання дослідження: 

- ознайомитись із наукової літературою з даного питання;  

- проаналізувати основні причини загострення проблеми забезпечення 

безпеки інформаційних технологій; 

- ознайомитися з основними видами вірусних програм та їх особливостями; 

- проаналізувати принцип роботи вірусних та антивірусних програм; 

- ознайомитись з правовими основами у сфері захисту інформації в Україні; 

- прорахувати шляхи крадіжки особистої інформації інтернет-користувачів та 

обґрунтувати доцільні заходи щодо захисту їх даних (на прикладі створених 

вірусних програм); 
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- розробити рекомендації щодо захисту інтернет-особистості. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

- поняття «мережева ідентичність» або «інтернет-особитість» увійшло в 

систему інформаційного обігу в Інтернеті; 

- із приходом до мережі великої кількості користувачів, Інтернет виявився 

зоною, виведеною з-під дії законодавчих норм; 

- захист інтернет-особистості здебільшого залежить від власника інформації,  

він вимагає сформованої ІТ-компетентності кожного інтернет-користувача; 

- українське законодавство в ІТ-сфері підпорядковане міжнародним 

стандартам, хоча на сьогодні в Україні недосконала правова база регулювання 

обігу цифрових даних; 

- до найпоширеніших видів захисту цифрової інформації належать 

антивірусні програми, хоча найпотужніший антивірус захистить користувача лише 

від 40% кібератак; 

- обмін цифровою інформацією і спілкування  в соцмережах щороку 

збільшується в рази; 

- для здійснення обміну даних варто звести до мінімуму використання мереж 

загального користування, краще обрати VPN (віртуальні приватні мережі); 

- подолати проблеми інформаційного обігу можна через вдосконалення 

правової нормативної бази в сфері цифрового документообігу і підвищення 

інформаційної культури та освіченості інтернет-користувачів. 

Практичне значення. Матеріал можна використовувати учням, студентам, 

вчителям з метою підготовки до уроків, конкурсів, олімпіад. А онлайн-

користувачам можна використати для вдосконалення захисту інформаційних 

даних. 
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СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЇ  ПРОГРАМУВАННЯ 

 
СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ДОДАТКУ З ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ВІЗУАЛЬНОГО 

ПРОГРАМУВАННЯ В ХМАРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ MIT APP INVENTOR 

 

 

   Автор:  Мегдальський Арсеній, учень 9 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18  Білоцерківської міської 

ради Київської області 

  Науковий керівник: Букач Антоніна Василівна, учитель  інформатики 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

 

Сучасний світ швидко змінюється. Популярність мобільних пристроїв в 

даний час ні для кого не залишається секретом, а використання операційної 

системи Android стає для розробників прикладного програмного забезпечення 

попитом на сучасному ринку праці.  

Проте, оскільки розробка додатків для портативної техніки має свої 

специфічні особливості, не завжди навіть досвідчений програміст сам може 

переорієнтуватися на нову платформу. Саме тому середовище візуальної розробки 

Android-додатків MITApp Inventor, яке вимагає від користувача мінімальних знань 

програмування, набуває популярності серед молоді й користувачів, які прагнуть 

навчитися створювати власні проекти. 

Про величезні можливості ОС Android написано сотні статей. Інша справа - 

вічне «Вчитися і ще раз вчитися!», яке з появою смартфонів і планшетів знайшло 

нові, часом непідвладні людській уяві форми. І якщо з MITApp Inventor 

створювати додатки може навчитися кожен, то й розробка навчального додатка 

має бути для ОС Android й виконаною у середовищі MITAppInventor, - адже це 

логічно: такий підручник завжди під рукою, сам є прикладом й реалізацією 

простого кодування! 

Актуальність моєї роботи полягає у створенні навчального посібника для 

смартфона Android. 

Практичне значення моєї роботи полягає в розробці алгоритму додавання 

компонентів і відповідних блоків у хмарному візуальному середовищі MIT App 

Inventor для створення навчального додатка. 

Предмет дослідження: середовище MIT App Inventor. 
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Об’єкт дослідження: програмування додатка Android з можливостями 

електронного інтерактивного підручника. 

Основні завдання дослідження: 

1. Ознайомитися з основними компонентами й блоками обробки відповідних 

подій середовища MIT App Inventor для створення навчального додатка. 

2. Створити додаток Android для навчання основам кодування в середовищі 

MIT App Inventor. 

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

систематизували базу теоретичних відомостей, навчальних відео, вправ і задач для 

ефективного сучасного навчання за допомогою смартфона з ОС Android. 

Практичне значення цієї роботи полягає в тому, що на основі створеного 

додатка учні й користувачі, які бажають навчитися програмувати для Android, 

зможуть встановити на власні смартфони посібник і використати його для 

навчання. 

 Під час написання цієї роботи ми використовували методи порівняння, 

аналізу, синтезу, систематизації та узагальнення. 
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СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЇ  ПРОГРАМУВАННЯ 

 
СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ З ІНФОРМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕГРОВАНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ANDROIDSTUDIO 

 

 

        Автор: Байса Максим, учень 11 класу Боярської загальноосвітньої  

школи  І-ІІІ ступенів  №4 Києво-Святошинської районної ради 

         Науковий керівник: Грінченко Юлія Григорівна, вчитель 

математики та інформатики Боярської загальноосвітньої  школи  І-

ІІІ ступенів  №4 Києво-Святошинської районної ради 

 

 

 

В сучасному світі стрімко розвивається програмування, а особливо популярне 

створення програмного забезпечення для мобільних пристроїв. Проте, наразі всі 

програми створюються на комп'ютерах. 

Саме тому доцільно перевірити, чи можливо створювати повноцінні програми 

для мобільних пристроїв на мобільних пристроях і, якщо так, то, що зручніше і 

ефективніше використовувати. 

Мета дослідження. Розробити програму In4Mation для перевірки знань, 

умінь і навичок учнів з інформатики 10 (11) клас за допомогою інтегрованого 

середовища AndroidStudio. 

Предмет дослідження: середовища розробки програмних засобів для 

проведення тестувань з інформатики в 10 (11) класах. 

Основні завдання дослідження: 

‒  ознайомитися з основними характеристиками AndroidStudio та AIDE; 

‒  на основі досліджень і зібраних матеріалів створити тести з інформатики 

10 (11) клас за допомогою мов програмування Java та XML; 

‒  розробити програмне забезпечення для програми In4Mation за 

допомогою інтегрованого середовища AndroidStudio. 

Результатом дослідження є програма In4Mation. Тести з інформатики 

розроблені за допомогою інтегрованого середовища AndroidStudio. 
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СЕКЦІЯ: ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН 

 

 
ВІРТУАЛЬНИЙ 3D-ТУР ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

 

Автор: Мартінсен Ізабель Жозефіна, учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської міської 

ради Київської області 
 Науковий керівник: Дубець  Руслан Миколайович, учитель 

інформатики Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№18 Білоцерківської міської ради Київської області 

 
 

 

Із розвитком сучасного інформаційного суспільства неабиякої актуальності 

набувають віртуальні тури. Останні як різновид інноваційно-інформаційних 

технологій сприяють формуванню позитивного іміджу регіону, міста, закладу.  

Віртуальний тур – це динамічний фотографічний сюжет простору з різним 

функціоналом, мультимедійними ефектами та інформацією. Він вигідно 

відрізняється від інших інструментів здатністю створювати ефект присутності в 

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

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

цифрову прогулянку по представленим у віртуальному турі будівлям, спорудам та 

приміщенням. Нині створюються гаджети, що втілюють майбутнє в 

реальність. Додаток Google Street View ("Перегляд вулиць від Google") для 

мобільних пристроїв дозволяє завантажувати на "GoogleКарти" власні панорамні 

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

Актуальність моєї роботи полягає в дослідженні можливостей інструменту 

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

позитивного іміджу навчального закладу. 

Предмет дослідження: Віртуальні 3D-тури. 

Об’єкт дослідження: створення віртуальної 3Dподорожі навчальним 

закладом через додаток Google Street View. 

Основні завдання дослідження: 

1. Ознайомитися з інструментами для створення панорамних знімків і 

об’єднання в 3D-тури. 
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2. Дослідити основні команди й функції, які дозволяють створювати й 

публікувати віртуальні екскурсії. 

Новизна роботи полягає в тому, що на конкретних фактичних матеріалах 

ми порівняли та дослідили існуючі додатки для створення віртуальних екскурсій і 

створили яскравий віртуальний 3D-тур навчальним закладом.  

 Під час написання цієї роботи ми використовували методи порівняння, 

аналізу, синтезу, систематизації та узагальнення. 

 

 

СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 
МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ПОСІБНИК. 

ІНФОРМАТИКА 7 КЛАС 

 

 

       Автор: Красюк  Максим, учень 11 класу Богуславського навчально-

виховного об’єднання  «Ліцей №3-Мала академія наук» Богуславської 

районної  ради Київської області 
     Науковий керівник: Мацаєнко Сергій Васильович, учитель 

інформатики Богуславського навчально-виховного об’єднання  «Ліцей 

№3-Мала академія наук» Богуславської районної  ради Київської 

області 

 

 

 

Зміст науково-дослідницької роботи полягає у розробці онлайнового 

мультимедійного посібника «Інформатика 7 клас». 

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

навчально-виховному процесі мультимедійних посібників – одна із актуальних 

проблем сучасної освіти, якою займаються вітчизняні та зарубіжні педагоги. 

Мета роботи: розробити мультимедійний посібник з інформатики для учнів 

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

формування ключових компетентностей в учнів.  

Предметом дослідження є використання програми Microsoft Office 

PowerPoint та сервісу Google сайти для створення онлайнового мультимедійного 

посібника. 
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В процесі підготовки до написання роботи ми ставили перед собою наступні 

завдання: 

- проаналізувати можливості програми Microsoft Office PowerPoint, сервісу 

Google сайти, хмарних сервісів, автоматизованих систем перевірки знань; 

- створити онлайновий кросплатформний мультимедійний посібник; 

- дослідити способи закріплення та автоматизованої перевірки знань учнів. 

У роботі нами використовувались такі методи, як: 

- дослідницький; 

- статистичний; 

- порівняльний; 

- аналітичний (аналіз та узагальнення інформації) та інші. 

Проведена робота дала нам такі результати: 

- сформулювали дидактичні вимоги до мультимедійних посібників, що 

використовуються в навчально-виховному процесі; 

- розробили онлайновий кросплатформний мультимедійний посібник 

«Інформатика 7 клас». 

Вважається, що використання інформаційних технологій значно підвищує 

зацікавленість дитини у навчанні, робить процес засвоєння нових знань більш 

швидким та різнобічним, сприяє вдосконаленню та закріпленню старого матеріалу, 

розвиває логічне мислення, поліпшує пізнавальну активність, сприяє розвитку 

багатьох психічних процесів. 

 

 
СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 
КОМП’ЮТЕРНА ГРА ,, NEVERALONE,, (ТИ НЕ ОДИН ) ЯК ЗАСІБ ВПРОВАДЖЕННЯ В 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС МЕТОДІВ ВПЛИВУ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА 

 

 

         Автор: Сирота  Владислав, учень 11 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу Катюжанської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Вишгородської районної ради 

           Науковий керівник: Косько Тамара Михайлівна, учитель 

інформатики Опорного загальноосвітнього навчального закладу 

Катюжанської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Вишгородської 

районної ради 
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         Мета: розкриття сутності технології комп’ютерних ігор, вивчення і аналіз 

можливостей  комп’ютерних ігор, з'ясувати в ході дослідження  чи впливає на 

поведінку підлітків та їх стосунки заміна традиційної сюжетно-рольової гри 

комп'ютерною грою.  

        Завдання науково-дослідницької роботи: доцільність використання 

комп’ютерної гри, NEVER ALONE, (ТИ НЕ ОДИН ), в практичному вигляді в 

середовищі ігрового редактора EasyFoxEngine. 

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

математичну та інформаційно - цифрову компетентність в курсі інформатики та 

пов’язана зі шкільною програмою, яка відповідно до Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти однією із змістових ліній  курсу  

«Інформатика 10-11 клас» (академічний рівень) містить тему «Основи 

алгоритмізації та програмування», під час засвоєння якої учні розробляють 

програми, відповідно принципів функціонування сучасного програмного 

забезпечення в середовищі операційної системи з графічним інтерфейсом. 

        Об’єкт дослідження: програмування комп’ютерних ігор та технології 

розробки програмних додатків в середовищі  ігрового  редактора EasyFoxEngine . 

        Предмет дослідження: комп’ютерна гра ,,NEVERALONE,, (ТИ НЕ ОДИН ), 

та її можливий вплив на психологічний стан  підлітків. 

        Новизна роботи: полягає в тому, що проведено дослідження щодо впливу 

комп'ютерних ігор на розвиток особистості, оскільки на сучасному розвитку 

суспільства комп'ютеру і закладеному в нього програмам відводиться значне місце 

у житті та діяльності підлітка.  

Практичне значення: полягає у тому, що проведено дослідження впливу 

комп'ютерних ігор на розвиток пізнавальної сфери особистості, що дає змогу для 

подальшого розширення розгляду даної проблеми і розроблення опису 

комп'ютерних ігор, які при раціональній грі покращують психічний розвиток 

особистості. 
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СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 
АНІМАЦІЯ В ПРОГРАМІ BLENDER 

 

 

         Автор: Козлова Тетяна, учениця 11 класу Комунального закладу  

Київської обласної ради «Фастівський ліцей – інтернат» 

          Науковий керівник: Чехович Альберт Віталійович, учитель 

інформатики Комунального закладу Київської обласної ради 

«Фастівський ліцей – інтернат» 

 

 

 

            В сучасному світі анімація відіграє значну роль в оточуючому 

мультимедійному просторі. Анімація (з лат. anima— душа і похідного фр. animation 

— оживлення) і мультиплікація (з лат. multiplicatio — розмноження, збільшення, 

зростання) — вид кіномистецтва, твори якого створюються шляхом зйомки 

послідовних фаз руху намальованих (графічна анімація) або об'ємних (об'ємна 

анімація) об'єктів. Ці твори називають анімаційними або мультиплікаційними 

фільмами (мультфільмами).  

В цій науковій роботі досліджено сучасні методи створення анімації на 

прикладі роботи з програмою Blender, як потужного програмного середовища з 

значними і різноманітними можливостями. Було розглянуто, наскільки швидко і 

легко можна створити анімовану ілюстрацію до шкільного навчального процесу. 

Вивчаючи інтерфейс Blender, його робочі можливості, дізналися про можливості 

сучасної 3D-анімації. 

 Створена в Blender анімація з пружиною і гирею демонструє, як досить швидко 

можна створювати анімації-ілюстрації до уроків з фізики, хімії, математики та 

інших предметів, доповнювати практичні та лабораторні роботи, а також великий 

простір для самостійної наукової, дослідницької і художньої роботи і творчості 

учнів. Результати праці можуть бути подані в різноманітних цифрових форматах 

будь-якої заданої якості і відтворені на різноманітних цифових пристроях, 

опубліковані в Інтернеті, інтегровані  в різні мультимедійні продукти. 

Blender та створені  анімації можна широко рекомендувати вчителям і учням 

для праці і навчання.          
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В АЛГЕБРІ 

 

 

        Автор: Якименко Дмитро, учень 11 класу Білоцерківського 

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

ради Київської області 

         Науковий керівник: Ільченко Тетяна Анатоліївна, вчитель 

математики Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей – 

МАН» Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

 

Актуальність та доцільність обраної теми. Задачний фонд шкільного курсу 

алгебри з початками аналізу почав формуватися порівняно недавно і не може 

конкурувати поки що ні за кількістю по-справжньому змістовних задач, ні 

особливо за їхньою якістю з потужним фондом геометричних задач, котрий 

складався впродовж тисячоліть. Одноманітність навчальних задач і тренувальних 

вправ не сприяють належному засвоєнню стрижневого для всього курсу поняття 

функціональної залежності і супроводжуючих понять. До того ж не всі задачі 

можна розв’язати традиційними способами або ці розв’язки будуть громіздкими. 

 Зокрема, геометрія — справді невичерпне джерело найрізноманітніших 

елементарних функцій, що зв’язуються як закономірний етап чи природний 

інструмент дослідження змістової проблеми. Такі задачі доречні і на уроках 

геометрії, і на уроках алгебри. 

Мета роботи та сутність проблеми обраної теми полягає у тому, щоб 

продемонструвати використання геометрії та її складових для оцінювання складних 

ірраціональних функціональних залежностей і розв’язування олімпіадних задач. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано наступні завдання: 

1) теоретично обґрунтувати та показати розв’язування рівнянь та їх 

систем, нерівностей і оцінювання функцій нетрадиційними методами а 

саме: 
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 за допомогою співвідношень між елементами трикутника. 

 застосовуючи метод координат. 

 зображуючи вираз як суму модулів або скалярний добуток векторів. 

2) Продемонструвати використання цих методів на прикладах. 

Зробити певні висновки щодо розв’язування рівнянь і їх систем, оцінювання 

функції нетрадиційними методами. 

 

 

СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

 

КРИВІ СТАЛОЇ ШИРИНИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

 

             Автор: Самофал Данііл, учень 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» - 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Володимира Мономаха» 

Бориспільської міської ради 

               Науковий керівник: Терещенко Ольга Миколаївна, вчитель 

математики Бориспільського навчально-виховного комплексу 

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

Володимира Мономаха» Бориспільської районної ради 

 

 

Декілька тисяч років назад було винайдено колесо, яке зробило переворот в 

житті людини. Визначальною властивістю, наслідком якої стало технічне 

завоювання світу, стала властивість кривих сталої ширини. Ідею, яка лежить в 

основі побудови трикутника Рело можна узагальнити, використовуючи для 

створення кривої сталої ширини не рівносторонній трикутник, а зірчастий 

багатокутник.  

Мета роботи: 

розширити знання про геометричні фігури, які не вивчають у школі (фігури сталої 

ширини), вивчити властивості трикутника Рело та розглянути його використання на 

практиці. 

Досягнення поставленої нами мети передбачає вирішення таких основних 

завдань: 

 з’ясувати про фігури, які мають сталу ширину та вивчити їх властивості; 

 познайомитися з історією відкриття трикутника Рело; 



92 

 

 розглянути основні геометричні характеристики та властивості трикутника 

Рело; 

        довести, що з усіх фігур сталої ширини трикутник Рело має найменшу плошу; 

        розглянути області застосування трикутника Рело. 

Об’єктом дослідження є криві сталої ширини. 

Предметом дослідження є трикутник Рело. 

У першому розділ даної роботи розглянуто поняття діаметру фігури та криві 

сталої ширини і їх властивості. 

У другому розділі досліджено трикутник Рело, історію його виникнення, 

розглянуто і доведено унікальні властивості трикутника та його практичне 

застосування. 

Результати дослідження підводять до висновку, що властивості трикутників 

сталої ширини можна застосовувати в механічних пристроях. У сучасному світі при 

швидкому розвитку технологічного процесу не можна обійтися без особливих фігур 

сталої ширини, які дозволяють креативно підходити до потреб споживача, а також 

зменшити собівартість на виробництві, наприклад, при конструюванні деталей.  

 

 
СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

 
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В БІОЛОГІЇ 

 

 

           Автор: Бузевич Ілля, учень 11 класу Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних 

мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради 

               Науковий керівник: Гондзя Леся Вікторівна, вчитель 

математики та інформатики Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних 

мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої  Ірпінської міської ради 

 

 

 

 

Актуальність роботі полягає в тому, що на сьогоднішній день ефективне 

використання природних ресурсів можливе лише при відштовхуванні від  науково 

обґрунтованих положень. Ситуація в біології ускладнюється тим, що більшість 
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систем є складними для проведення прямого експерименту чи спостереження. Отже, 

моделювання набуває ще більшої цінності. 

Мета – побудова моделі, використовуючи яку, можна отримати дані щодо 

динаміки характеристик об'єкту дослідження при використовуванні певних 

стратегій промислового вилучення для визначення оптимального варіанту. 

Об’єкт дослідження – популяція ляща Кременчуцького водосховища,  що 

експлуатується промислом. 

Предмет досліджень– розмірно-вікова структура вилову в залежності від кроку 

вічка в ставних сітках, вагові показники за віковими класами, загальний улов та 

популяційна плодючість.  

Методи досліджень - аналітична обробка літературних даних щодо структури 

уловів, використання ЕОМ та відповідних програм, зокрема MicrosoftOfficeExcel 

2007. 

• Завдання: Визначити кількість особин на початку кожного року. 

•  Проаналізувати вікову структуру вилову для сітки з певним кроком вічка. 

•  Порахувати загальний вилов з генерації при використанні певних сіток. 

• Підвести підсумки, знайти найвигідніший варіант промислового вилучення. 

Промислове вилучення, необхідність оцінки запасу у будь який момент. 

Важливо враховувати не лише обсяг уловів, а й віковий та розмірно-ваговий склад. 

Чисельність зменшується маса змінюється. Залежність має нелінійний характер. 

Ідеальна популяція Рис 1.1 

Формула виживання: 

Nit – чисельність і-ої генерації (вікового класу) в кінці року;    

Ni0 – чисельність і-ої генерації (вікового класу) на початку року;  

Z – коефіцієнт миттєвої загальної смертності,  

Z = M + F , де 

М – коефіцієнт миттєвої природної смертності;  

F – коефіцієнт миттєвої промислової смертності. 

М від 1 до 4 років та від 10 до 15 становить 0.3, від 5 до 9 становить 0,22  

F = 0,25  

Коефіцієнт миттєвої смертності можна трансформувати у коефіцієнт річної 

смертності( Z ) за формулою  Z

Z e1 F

F e1 M

M e1  

F = 0,25 Коефіцієнт річної промислової смертності 

Для врахування різного розмірно-вікового складу в уловах сіток з різним 

кроком вічка використовували уточнений коефіцієнт річної промислової смертності:  

iFFi с  
ci – часткаi-го вікового класу в уловах сіток з певним кроком вічка. 

Zt

iit eNN 0
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q

q
c i

i
 , де 

qi – часткаi-го вікового класу в улові  сіток з певним кроком вічка; 

q – середня частка вікового класу в улові  сіток з певним кроком вічка; 

Таблиця коефіцієнтів для сіток 

)1()1(1 MiFiZid
 Формула виживання певного вік. класу в році  

iiit dNN 0  

Улов  
mNY іyi  

Yi – улов і-го вікового класу в даному році, кг; 

Nyі- кількість виловлених особин і-го вікового класу в даному році, екз. 

( Fiiiy NN 0 ); 

m - середня маса особин і-го вікового класу, кг. 

Плодючість  
46,0pNP іoi  

Pi – кількістьікри, яку продукують самиці і-го вікового класу в даному році, 

тис. шт; 

Nіо- кількість особин і-го вікового класу в даному році, екз. 

p - середня плодючість 1 самиці і-го вікового класу, тис. ікринок. 

Промислова міра частка 5-ти р= 8,6%, 6-ти р = 28,1%  

20-8,6=11,4%,    34-37, до 35  

Висновки 

Розглянемо графік 80-90мм. Ранній промисел – 3-4р риба на руках, пізніше 6-7р.  

Вигідніше на 20% 80\70. Плодючість у 3 рази. 
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

 
ВИКОРИСТАННЯ МОНОТОННОСТІ ТА  ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ФУНКЦІЙ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ РІВНЯНЬ, НЕРІВНОСТЕЙ, СИСТЕМ  

 

 

          Автор: Захаров Владислав, учень 10 класу Фастівського 

академічного ліцею №2 Фастівської міської ради Київської області 

            Науковий керівник: Смірнова Ольга Олександрівна, вчитель 

математики Фастівського академічного ліцею №2 Фастівської 

міської ради Київської області 

 

 

 

Функція - це одне з основних загальнонаукових і математичних понять, що 

виражає залежність між змінними величинами. Функції дозволяють сприймати ці 

залежності як живий процес, що змінюються. Людина, що володіє ними, здатна 

бачити взаємозв'язки явищ навколишнього світу в динаміці. Поняття      

функціональної залежності є основним стрижнем, що проходить від                       

елементарної арифметики до вищих розділів алгебри, геометрії і тригонометрії, 

навколо яких групується все математичне уявлення. До того ж, в завданнях ЗНО та 

інших конкурсних випробувань є задачі, які розв’язуються саме за допомогою 

властивостей функцій, а використання інших способів для розв’язання досить 

складне або зовсім не можливо, тому тема науково-дослідницької роботи є          

актуальною. 

Метою дослідження є вивчення теоретико – методичних джерел                

наукової літератури з застосуванням базових теорем для розв’язування рівнянь, 

нерівностей і систем на використання монотонності і екстремальних властивостей 

функцій та обґрунтування практичних рекомендацій при розв’язуванні  завдань, в 

яких використовуються досліджувані методи. А також, показати деякі приклади 

нестандартного погляду на застосування математичних понять і функцій в 

навколишньому нас житті. 

В процесі досягнення мети були поставлені та вирішені певні завдання: 

 розглянуто теоретичні основи застосування властивостей функцій при 

розв’язуванні рівнянь;  
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 проаналізовано використання області визначення, множини значень, 

монотонності функцій та використання графіків;  

 підібрано систему завдань, при розв’язуванні яких використовуються певні 

властивості функцій;  

 показано на практиці ефективність та переваги функціонально-графічного 

методу. 

Новизна полягає в понятті, що кількість задач, які так чи інакше пов’язані з 

використанням інформаційних технологій, постійно зростає. І для оптимізації 

процесу розв’язання рівнянь та нерівностей, доцільно використовувати ІКТ, що 

дозволяє акцентувати увагу саме на особливостях методів розв’язування завдань, а 

не на виконанні проміжних дій, тому для побудови графіків була використана 

математична програма GeoGebra. 

Практичне значення роботи. Вивчення поняття функції - дає можливість 

зв'язати різні курси математики, також встановити зв'язок з іншими предметами 

(фізикою, хімією). Робота може використовуватися на уроках математики, 

факультативах з метою формування інтересу до математики, під час підготовки до 

ЗНО, ДПА, олімпіад та інших інтелектуальних конкурсів.  

 

 

 

СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 
ГРАФИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

 
Автор: Гажа Максим, учень 10 класу Переяславської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №2  Переяславської міської 

ради Київської області 

 Науковий керівник: Нечипоренко Тетяна Миколаївна, вчитель 

математики Переяславської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 

№2 Переяславської міської ради Київської області 

 

 

На даний момент теорія графів все ширше застосовується в різноманітних 

сферах нашої життєдіяльності. Зокрема, у фізиці: для побудови схем для розв’язання 

задач, за допомогою графів значно спрощується розв’язання задач з електротехніки. 

Архітектори використовують графи для найбільш раціонального розміщення 

об’єктів і прокладання доріг на плані забудови населеного пункту. Біологи 
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використовують графи для розв’язання задач з генетики. Навіть на математичних 

заняттях учні та студенти використовують графи для розв’язання геометричних 

задач, та задач практичного змісту. У роботі висвітлюються основні теоретичні 

поняття графів, алгоритм Флойда та деякі практичні способи застосування графів.  

Метою дослідження даної роботи було дослідити поняття графа, знайти  

основні означення, виявити сфери застосування теорії графів та продемонструвати 

приклади застосування графів. 

Об’єктом дослідження роботи є теорія графів як математична модель на 

предмет визначення сфер її практичного застосування. 

 Завдання роботи: 

1. Дослідити та систематизувати основні поняття теорії графів. 

2. Проаналізувати основні сфери застосування теорії графів, навести приклади 

задач.  

3. Розв’язати практичну задачу з розміщення академічного ліцею в місті Переяславі , 

використовуючи алгоритм Флойда-Воршелла  .  

Наукова новизна роботи полягає у систематизації положень, що склали 

теоретичну основу дослідження, розв’язанні прикладної задачі з пошуку 

оптимального розміщення академічного ліцею у місті Переяславі. 

У роботі висвітлено основні теоретичні поняття графів, алгоритм Флойда та 

деякі практичні способи застосування графів: відшукання найоптимальнішого 

розміщення об’єкта. На основі здобутих знань була розв’язана практична задача з 

вибору оптимального розміщення академічного ліцею в місті Переяславі. 

Результати дослідження можуть бути запропоновані до використання засновнику 

навчальних закладів. Перспективою подальших досліджень є розв’язання інших 

практичних завдань міста та держави. 
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СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

 
ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН 

 

 

       Автор: Авраменко Даніїл,  учень 10 класу Комунального закладу   

    Київської обласної ради «Фастівський ліцей – інтернат» 

         Науковий керівник: Гаркуша Ірина Леонідівна, учитель інфор- 

    матики Комунального закладу Київської обласної ради «Фастівсь 

    кий ліцей –інтернат» 

 

 

Математика - це не тільки струнка система законів, теорем, задач, але і 

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

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

пропорції «золотого перетину» обумовлюють красу людського тіла і творів 

мистецтва. 

Золотий перетин - це такий пропорційний поділ відрізка на дві нерівні 

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

частина відноситься до меншої. Приблизна його величина, яку прийнято 

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

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

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

Об’єкт дослідження – пропорція «золотого перетину». 

Предмет  дослідження  –  відображення  золотого  перетину в аспектах 

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

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

         Основні завдання дослідження: 

 проаналізувати та узагальнити матеріал про золотий перетин; 

 дослідити правило золотого перетину на предметах мистецтва, древніх 

спорудах, в природі, на повсякденних інструментах, створених руками  

людини. 

  Новизна дослідження полягає в практичному підтвердженні висунутої 

гіпотези. 

Практичне значення дослідження. Знання про золотий перетин та його 

численні застосування в природі, науці та мистецтві можуть збагатити кожного з 
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нас. А це означає,  що вивченню унікальних властивостей та застосувань золотого 

перетину в оточуючому нас світі необхідно приділяти в освітньому процесі не 

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

розглядають як суху та нецікаву дисципліну, перетвориться в захоплюючий пошук 

математичних закономірностей оточуючого нас світу, тобто введення золотого 

перетину в викладання математики підвищить зацікавленість учнів до вивчення 

цього предмету. 

Висновки: 

 Золотий перетин – це закон краси, який описує математика. 

 Золотий перетин – це такий пропорційний поділ відрізка на нерівні 

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

сама більша частина відноситься до меншої. 

 Поняття золотого перетину ввів у науковий обіг давньогрецький математик 

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

використовувалося ще в Древньому Єгипті та Вавилоні. 

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

фотографіях, архітектурі, природі тощо. 

Безліч оточуючих нас предметів мають за свою основу пропорцію золотого 

перетину. Тож висунута гіпотеза знайшла своє підтвердження 

 

 

СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 
МАТРИЦІ І СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 

 

 

          Автор: Кучер Владислав, учень 10 класу Опорного закладу освіти 

«Красилівський академічний ліцей» Ставищенської районної ради 

Київської області 

              Науковий керівник: Полотняк Надія Володимирівна, вчитель 

інформатики Опорного закладу освіти «Красилівський академічний 

ліцей» Ставищенської районної  ради Київської області 

 

 

 



100 

 

Об’єктом дослідження є матриці. 

Предмет дослідження - процес розв’язання системи лінійних рівнянь, 

використовуючи  теорію визначників та дії над матрицями.  

Мета дослідження: на основі зібраного матеріалу показати і розказати 

доцільність застосування теорії визначників при розв’язуванні системи лінійних 

рівнянь. 

        Для досягнення мети нам необхідно вирішити такі завдання: 

 Опрацювати наукову, науково-методичну та популярну літературу; 

 Викласти основні поняття теорії; 

 Провести аналіз розв’язання різних задач матричним методом; 

 Зробити висновки та внести пропозиції щодо місця вправ на 

застосування матриць у шкільному курсі та їхню доцільність; 

Актуальність теми дослідження. Важливість матриць у математиці важко 

переоцінити. Вони були предметом дослідження у багатьох наукових роботах, їх 

дослідженню надають багато часу і нині. Завдяки матрицям можна розв’язувати 

достатню кількість різнопланових задач. 

З їх допомогою досліджуються графіки функцій та рівнянь як на площині 

так і в просторі, розв’язують системи лінійних рівнянь з n невідомими та багато 

іншого. В наш час матриці знайшли собі нове використання у комп’ютерній  

техніці, яка з кожним роком все більше розвивається, покращуючи і полегшуючи 

нам життя, визначники та матриці широко застосовуються не тільки в математиці,  

а й у фізиці, економіці, техніці і т.д. 

Методи дослідження: аналіз наукової літератури з окресленої проблеми, 

узагальнення та систематизація зроблених висновків. 

    У експериментальній частині наведені приклади розв’язання системи лінійних 

рівнянь шкільної програми за формулами Крамера. 

У результаті проведеного дослідження зробили такі висновки. 

Теорія визначників – це струнка математична теорія, і повне її викладення 

передбачає володіння відповідним апаратом. Але іноді для того, щоб зрозуміти 

про що йде мова, зовсім не обов’язково писати довгі формули і володіти 

теоретичним матеріалом, досить мати світлу голову і логічне мислення. 

Теоретичне та практичне значення даної роботи полягає в тому, що 

розв’язування задач із використанням матриць сприяє постійному поповненню 

шкільного курсу математики, його глибокому осмисленню та застосуванню в 

нестандартних ситуаціях; пошуки способів розв’язування задач сприяють 

удосконаленню вміння аналізувати, логічно мислити, узагальнювати, 
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систематизувати; набуваються навички розв’язування систем рівнянь, не 

передбачених шкільною програмою. 

 

СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

 
ТЕОРІЯ ФРАКТАЛІВ ТА ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

 

     Автор: Осколок Вікторія, учениця 10 класу Фастівського 

академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області 

      Науковий керівник: Камінська Тетяна Миколаївна, вчитель 

математики Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської 

міської ради Київської області 
 

 

 

 

Метою роботи є навчитися знаходити само подібні фрактальні множини у 

природі та галузях науки, а також їх застосування.  

Новизна роботи полягає у дослідженні теоретичних питань з даної теми, 

виникнення та застосування фракталів у різних галузях науки, таких як інформатика 

тощо. 

Об’єктом дослідження є фрактали.  

Предметом дослідження є конкретні приклади використання фракталів у 

різних галузях науки та техніки. 

У ході виконання роботи зроблено такі висновки: 

– пояснено необхідність ознайомлення з основами фрактальної геометрії; 

– моделювання предметів та явищ за допомогою фракталів є універсальним та 

застосовується у багатьох науках. 
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

 

ГЕОМЕТРИЧНЕ ОЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В 

ЕКОЛОГІЇ 

 

            Автор: Косинський Костянтин, учень 11 класу   

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей –Мала 

академія наук» Білоцерківської міської ради Київської області        

         Науковий керівник: Мельниченко Олена Петрівна, доцент 

кафедри вищої математики і фізики Білоцерківського національного 

аграрного університету, кандидат сільськогосподарських наук, 

керівник гуртка Київської області 

 

 
 

Інтенсивне застосування математичних методів у різноманітних галузях 

практичної діяльності людини є характерною ознакою сучасності. На практиці ми 

стикаємося з різноманітними задачами, досліджуємо ті чи інші явища, аналізуємо 

результати експериментів. Побудова і розв’язування прикладних задач називається 

математичним моделюванням. Метод математичного моделювання широко 

застосовується для вирішення багатьох задач екології. 

Об’єкт дослідження – моделювання процесів в екологічних дослідженнях за 

допомогою геометричного означення ймовірності. Предмет дослідження – 

геометричне означення ймовірності та його застосування в задачах з екології. 

Метою роботи було дати означення ймовірності події та представити деякі 

задачі прикладного характеру, що розв’язуються за допомогою геометричного 

означення ймовірностей; сформувати математичні моделі екосистеми. 

Результати дослідження: Описані складності обрахунку ймовірностей, 

користуючись класичним означенням ймовірності та представлені деякі парадокси 

геометричного означення ймовірностей. Встановлено, що парадокси зникають, якщо 

коректно і чітко поставити запитання до знаходження ймовірної області. 

Сформовано авторські математичні моделі екосистеми: модель розрахунку 

ймовірності розкладання міських відходів; модель розрахунку ймовірності ураження 

ґрунту при обробленні висаджених культур; модель розрахунку ймовірності 

забруднення водойми нафтою у разі аварій. 
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

 

ПАРАДОКСИ І СОФІЗМИ В МАТЕМАТИЦІ 

 

Автор: Бондаренко Діана, учениця 10 класу Комунального закладу  

Київської обласної ради «Фастівський ліцей – інтернат» 

Науковий керівник: Гаркуша Ірина Леонідівна, учитель 

інформатики Комунального закладу  Київської обласної ради 

«Фастівський ліцей – інтернат» 

 

 

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

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

реального світу. 

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

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

навіть строгість і логічність не гарантує того, що ми  прийдемо до абсолютної 

істини. Так і народжуються парадокси, вони з’являються саме там, де математика, 

логіка не є такою прозорою та строгою. 

Об’єкт дослідження: парадокси та софізми в математиці. 

Предметом дослідження є вивчення різновиду парадоксів і софізмів, причини 

їх виникнення та шляхи подолання.  

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

Мета дослідження – ознайомлення з класами софізмів та парадоксів, 

встановлення їх природи і виникнення, створення шляхів їх подолання та 

утворення нових.  

Завдання дослідження. 

1. Вивчити джерела, що відповідають даній темі; 

2. Дослідити історію виникнення парадоксів в математиці; 

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

4. Розглянути причини виникнення парадоксів; 

5. Навчитися знаходити шляхи їх подолання. 

6. На основі досліджених парадоксів створити власні. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що я систематизувала 

відомості про парадокси і софізми в математиці. Встановила шляхи їх вивчення та 

створила нові. На основі досліджених парадоксів створила свої. 

Практичне значення дослідження. Робота може бути корисною як для учнів і 

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

відома учнів старших класів на учнівських науково-дослідницьких конференціях. 

Висновки: 

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.  

На основі проведених досліджень зроблено власні висновки: 

1. Вивчено історичні і літературні джерела про виникнення в математиці 

помилкових тверджень. 

2. Проведено пошуки логічних міркувань, які сприяють знаходженню істини. 

3. Розглянуто можливості виникнення парадоксів та софізмів. 

4. Вивчено природу парадоксів та софізмів в математиці. 

5. Розглянуто різноманітні популярні софізми, антиномії і апорії. 

6. На основі вивчених парадоксів створено власні. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

 

СЕКЦІЯ:  ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФЕЙНМАНІВСЬКИХ ДІАГРАМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 

ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК 

 

 

 

         Автор: Редька Максим, учень 11 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Білоцерківської міської ради Київської області 

         Науковий керівник:  Вдовиченко  Ольга  Валеріївна, учитель  

фізики Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з  

поглибленим вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради  

Київської області 

 
 

 

 

Актуальність дослідження. Діаграми Фейнмана символічно зображують 

взаємодію ферміонів (кванти матерії, будь-яка з 24 елементарних частинок 

стандартної моделі) і бозонів (квантів поля, носіїв взаємодій) у координатах 

простору і часу. Застосування методу, розробленого Р. Фейнманом, дозволило 

створити стандартну модель квантової фізики - струнке уявлення про кваркову 

структуру елементарних частинок, що лежить в основі сучасної фізичної картини 

світу. В основі формалізму Р. Фейнмана лежить використання методу найменшої 

дії Лагранжа, який дозволяє усунути релятивістські протиріччя між рішеннями 

Гейзенберга – Шрьодінгера – Дірака і спеціальною теорією відносності 

Ейнштейна. 

Метою даної роботи є аналіз особливості використання фейнманівських 

діаграм для вивчення взаємодії елементарних частинок. 

Об'єкт дослідження: сукупність необхідних умов, що забезпечують 

найкращий підхід до аналізу особливостей використання фейнманівських діаграм 

для вивчення взаємодії елементарних частинок. 

Предмет дослідження: діаграми Р. Фейнмана. 

Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання: 

- Розглянути історичні передумови виникнення методу Р. Фейнмана для 

вивчення взаємного перетворення елементарних частинок в рамках теорії збурень. 
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- Проаналізувати основні типи взаємодії елементарних частинок та базові 

елементи фейнманівських діаграм. 

- На конкретних прикладах провести розшифровку діаграм Фейнмана. 

- Описати особливості теорії Р. Фейнмана про одноелектронний Всесвіт та 

провести аналіз наукової спадщини Р. Фейнмана. 

Розглянуто історичні передумови виникнення методу запропонованого Р. 

Фейнманом для вивчення взаємного перетворення елементарних частинок в 

рамках теорії збуджень. Проаналізовано основні типи взаємодії елементарних 

частинок та приведено схематичне зображення таких взаємодій. 

Детально проаналізовано базові елементи фейнманівських діаграм та 

наголошено, що діаграми Р. Фейнмана дозволяють такому внеску дати наочну 

класичну інтерпретацію у вигляді ряду послідовних локальних перетворень 

частинок. Згідно з правилами Фейнмана, кожній петлі на діаграми Фейнмана 

відповідає інтегрування по імпульсу, який може циркулювати в даній петлі, не 

порушуючи законів збереження у вершинах. 

Досліджено практичне використання діаграм Фейнмана і приведено кілька 

прикладів взаємодії елементарних частинок та проведено їх розшифровка. 

Приведено коротку характеристику теорії Р. Фейнмана про одноелектронний 

Всесвіт та вказано її обмеження. На завершення дано аналіз наукової спадщини Р. 

Фейнмана та акцентовано увагу на багатогранному талантів Р. Фейнмана. 

 

 

 

СЕКЦІЯ:  ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 

 

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМНОЇ МАТЕРІЇ ТА ТЕМНОЇ ЕНЕРГІЇ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ 

ІНТЕРНЕТ 

 

 

 

         Автор: Мартиненко Ярослава, вихованка Миронівського 

центру дитячої та юнацької творчості, учениця 10 класу 

Миронівського  академічного ліцею №3 Миронівської міської ради 

          Науковий керівник:  Мирошніченко Юрій Борисович, керівник 

астрономічного гуртка Миронівського центру дитячої та юнацької 

творчості, кандидат педагогічних наук 
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         Сьогодні є всі підстави припускати, що в нашому Всесвіті такої темної 

матерії приблизно в пять разів більше, ніж звичайної речовини, здатної 

випромінювати, розсіювати чи поглинати електромагнітне випромінювання.       

         Природа цієї складової нашого Всесвіту досі невідома, але фізики та   

астрономи докладають величезних зусиль для її встановлення. Можливо уже 

найближчими роками ми станемо свідками реєстрації їх слідів в експериментах на 

Великому адронному колайдері чи в детекторах космічних променів. Це 

надзвичайно актуальна і цікава проблема сучасної фізики та астрофізики, але  тут 

мова піде про ще більш дивну приховану складову - темну енергію, яка подібно 

до невидимого ефіру рівномірно заповнює наш Всесвіт і заставляє його 

прискорено розширюватися, чим радикально відрізняється від темної матерії. 

Мета дослідження полягає у теоретичному дослідженні темної енергії та 

законів гравітації присущої космічним об'єктам з величезними масами з 

урахуванням їх власних розмірів, в плані виявлення можливих гравітаційних 

проявів, які у перспективі можна буде спостерігати.  

  Актуальність дослідження. Темна матерія та темна енергія стала особливо 

актуальною в зв'язку з проблемою темної речовини, яку можна зафіксувати лише 

за її гравітаційним впливом. Коли у ролі віддаленого джерела виступає квазар чи 

галактика на космологічній відстані, а у ролі джерела гравітаційного поля – 

галактика, або скупчення галактик. 

       Новизна роботи полягає у дослідженні темної матерії та темної енергії через 

мережу Інтернет та проведенні практичної діяльності зі збирання та аналізу 

останніх наукових даних провідних інститутів, обсерваторій та наукових робіт. 

Доказано існування темної матерії та темної енергії, отримані за даними вивчення 

великомасштабної структури Всесвіту та її елементів. 

      Завдання науково-дослідницької роботи полягають у теоретичному 

дослідженні темної матерії, темної енергії та законів гравітації, присущої 

космічним об'єктам з величезними масами з урахуванням їх власних розмірів, в 

плані виявлення можливих гравітаційних проявів. Головна задача полягає у 

вивченні можливостей отримання астрофізичної інформації з таких досліджень, 

тобто теоретичному дослідженні темної матерії, темної енергії та законів 

гравітації присущої космічним об'єктам. 

          Результатом дослідження є розробка методів дослідження темної матерії, 

темної енергії та законів гравітації, присущої космічним об'єктам. 

          У ході виконання роботи зроблено висновок: оперуючи сучасними 

науковими даними, можливо проводити фізичні дослідження поза науковими 

установами через мережу Інтернет. 
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Практичне значення визначається дослідженням великої кількості 

спостережень через мережу Інтернет щодо теоретичного дослідження темної 

матерії, темної енергії та законів гравітації, присущої космічним об'єктам. 

Спостереження такого типу заплановано вже у найближчому десятиріччі (NASA 

SpaceInterferometerMission).  

Отримані в роботі статистичні залежності можуть бути використані для 

подальшого теоретичного дослідження темної матерії, темної енергії та законів 

гравітації присущої космічним об'єктам з величезними масами з урахуванням їх 

власних розмірів. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

 
ЗАГАДКИ НЕНЬЮТОНІВСЬКОЇ РІДИНИ 

 

        Автор: Камінська Вікторія, учениця 9 класу 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Перша 

Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» Білоцерківської 

міської ради Київської області 

         Науковий керівник:  Єгорова Галина Степанівна, вчитель 

фізики та астрономії Білоцерківського навчально-виховного 

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

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

 

Актуальність: нас оточує величезна кількість рідини. Рідина всюди і 

завжди. Сама людина складається із води, вода дає нам життя. Весь час ми маємо 

справу з використанням рідини: п’ємо чай, миємо руки, наливаємо масло на 

сковороду. Основною властивістю рідини є те, що вона здатна змінювати свою 

форму під механічною дією. Але не всі рідини ведуть себе звичним чином. Я 

зацікавилась незвичними властивостями таких рідин і провела декілька дослідів. 

Предметом дослідження є виявлення властивостей аномальної рідини. 

Об’єктом дослідження є неньютонівська рідина. 

Мета дослідження: отримання неньютонівської рідини, вивчення 

властивостей неньютонівської рідини та її застосування у різних сферах 

життєдіяльності людини, що передбачає виконання таких завдань: 
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1. Вивчити деякі властивості неньютоновської рідини.  

2. Визначити подібність і відмінність з рідиною.  

3. Класифікувати неньютонівські рідини за інгредієнтом швидкості. 

4. Показати  доцільність застосування неньютонівських рідин в повсякденному 

житті. 

В ході роботи були використанні такі методи дослідження: аналіз та синтез - для 

опрацювання та систематизації наукової літератури, інформації в Інтернеті, 

проведення дослідів – виготовлення неньютонівської рідини в домашніх умовах, 

аналіз результатів – кінцеві висновки щодо проведених експериментів. 

Наукова новизна дослідження.  

Новизна роботи полягає в тому, що нами зроблена спроба систематизувати 

існуючі матеріали з даної теми, яку не розглядають у шкільному курсі фізики. У 

процесі роботи була опрацьована науково-популярна література. 

Теоретичну основу дослідження становлять праці українських учених 

Левицького Б.Ф., Лещія Н.П., а також існуючі публікації зарубіжних фізиків 

Астарита Дж., Марруччі Дж.,  Уілкінсона У.Л. 

Теоретичне та практичне значення дослідження. Виконана робота має 

теоретичне та практичне значення і може використовуватись на уроках фізики. 

Матеріал, викладений в даній роботі, можна використати при поясненні  тем: 

“Фізичні властивості рідин”, “Граничні властивості твердих та рідких тіл”, при 

створенні навчальних проектів та проведенні позаурочних заходів з фізики, на 

практикумі та факультативних заняттях. 

В результаті виконання наукової роботи було поглиблено теоретичні 

знання про неньютонівську рідину, її класифікацію та застосування; також ми 

отримали практичні вміння та навички у виготовленні аномальної рідини в 

домашніх умовах. 

Структура дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку літератури. Список використаних джерел включає 19 

найменувань. Роботу викладено на 26 сторінках друкованого тексту. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ СОНЯЧНОЇ 

ЕНЕРГІЇ ВІД ОСВІТЛЕНОСТІ 

 

         Автор: Лісова Дарина, учениця 10 класу Фурсівського  закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Фурсівської сільської 

об’єднаної територіальної громади 

        Науковий керівник: Соболь Наталія Анатоліївна, вчитель 

фізики та математики Фурсівського  закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Фурсівської сільської об’єднаної 

територіальної громади 

 

 

 

 

Останнім часом у світі підвищився інтерес до установок, що безпосередньо 

перетворюють сонячну радіацію в електроенергію за допомогою 

напівпровідникових фотоелектроперетворювачів (фотоелементів). Таким 

перетворювачем є сонячна батарея, а її аналогом  - сонячний елемент. Основною 

характеристикою сонячного елемента є ефективність перетворення сонячної енергії 

в електричну (або коефіцієнт корисної дії). ККД сонячного елемента, що вказаний в 

його паспорті, визначається в лабораторії за певних стандартизованих умов. Але це 

не означає, що в реальних умовах роботи він постійно має таке значення ККД. У 

роботі досліджується залежність ККД полікристалічних кремнієвих сонячних 

елементів (4 зразки) від рівня освітленості. 

Актуальність дослідження обумовлена важливістю заміни невідновлювальних 

джерел енергії альтернативними джерелами енергії, а саме енергією Сонця. 

Метою даної науково-дослідницької роботи є з’ясувати, як змінюється 

коефіцієнт корисної дії сонячного елемента  протягом дня в листопаді-грудні. 

Новизна роботи: вперше проведено дослідження залежності ККД 

полікристалічних кремнієвих сонячних елементів від зміни рівня освітленості 

протягом доби. 

Завдання науково-дослідницької роботи: 
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 Проаналізувати наукові джерела з теми дослідження та з’ясувати, який стан 

сонячної енергетики в Україні, як працюють сонячні елементи, які їхні основні 

характеристики; 

 Визначити коефіцієнт корисної дії сонячного елемента та порівняти з теоретично 

очікуваним цієї серії; 

 Проаналізувати, як залежить ефективність роботи сонячного елемента від 

освітленості; 

 Виробити рекомендації щодо використання сонячних елементів в побуті та 

енергетиці. 

Методи дослідження: вимірювання напруги холостого ходу та струму 

короткого замикання освітленого сонячного елемента за допомогою цифрового 

мультиметра, вимірювання освітленості за допомогою фотометра. 

У ході дослідження було отримано наступні результати: 

 Встановлено, що коефіцієнт корисної дії сонячних елементів не є постійним, а 

змінюється в залежності від умов середовища, зокрема освітленості. 

 Виявлено, що ефективність перетворення сонячної енергії в середньому є 

більшою в ясні дні, ніж у хмарні. 

 Збільшення площі сонячного елемента призводить до майже пропорційного 

збільшення фотоструму, при цьому напруга холостого ходу залишається 

незмінною. Тому ефективність перетворення сонячної енергії практично не 

залежить від площі фотоелемента. 

Результати дослідження можуть бути стати у нагоді тим, хто використовує сонячні 

панелі як у побуті так і на виробництві. Також це буде цікаво всім, хто захоплюється 

фізикою та екологією. 

 
СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

 
МЕТОД МАГНІТНОЇ ЛЕВІТАЦІЇ. ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

 

 

         Автор: Полуденна Дар’яна, учениця 9 класу Бориспільського 

академічного ліцею Бориспільської міської ради Київської області 

        Науковий керівник: Шкряда Олександра Олександрівна, 

вчитель фізики та інформатики Бориспільського академічного 

ліцею Бориспільської міської ради Київської області 
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Мета роботи – дати вичерпну характеристику магнетизму, дослідити явище 

магнітної левітації, ознайомитися із проектами різних країн світу, які вивчали дане 

питання та використовують метод у промисловості, дослідити перспективи 

застосування явища магнітної левітації в Україні, оформити матеріал для 

подальшого використання на додаткових уроках фізики чи факультативних 

заняттях. 

Об’єктом дослідження є метод магнітної левітації. 

Предмет дослідження – ознайомлення, характеристика та вивчення 

перспектив застосування явища магнітної левітації в Україні. 

На сьогоднішній день актуальним залишається питання технологічного 

прогресу України.  Є країни світу, наприклад, Китай, Японія, Германія, де метод 

магнітної левітації вже використовується у різних галузях промисловості.  

Поки весь світ катається колесами на рейках, інженери та науковці 

працюють над тим, щоб пасажири почали літати без відриву від землі. Таку 

можливість їм дає технологія магнітної левітації (маглев), яка дозволяє потягам 

уже сьогодні розганятись до 600 км/год. А в планах – подолати звуковий 

бар’єр (1000 км/год), що раніше вдавалося лише надзвуковим літакам типу 

Конкорд. Це навіть дозволить з’єднати різні континенти Євразії та Америки.  

Окрім міжміських та світових міжнародних перевезень, маглев також може 

стати і типовим міським громадським транспортом. Подібний проект під 

назвою SkyTran планується в Ізраїлі. 

У даній роботі представлена повна характеристика явища магнітної левітації, 

демонструється експеримент як модель даного явища, досліджуються перспективи 

використання в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://larouchepac.com/node/30767
http://larouchepac.com/node/30767
https://techtoday.in.ua/posts/magnitna-levitaciya-stala-personalnoyu
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СЕКЦІЯ: АЕРОФІЗИКА ТА КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

СТАТИСТИЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ШВИДКІСТЮ СОНЯЧНОГО ВІТРУ ТА ЗБУРЕНЬ 

МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ   

 

 
             Автор: Сук Вадим, учень 11 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Білоцерківської міської 

ради Київської області 
            Науковий керівник:  Семененко Зоя Данилівна, учитель фізики 

та астрономії Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№6 Білоцерківської міської ради Київської області 
 

 

 

 

 

Актуальність теми визначається декількома причинами. Перш за все, у міру 

з'ясування фізичних сторін впливу Сонця на Землю виявилося величезне 

прикладне значення цієї проблеми для радіозв'язку, магнітної навігації, безпеки 

космічних польотів, прогнозування погоди і так далі. 

Все на Землі залежить від Сонця, що поставляє їй значну частину енергії. 

Спокійне Сонце (при відсутності на його поверхні плям, протуберанців, спалахів) 

характеризується сталістю в часі так званого сонячного вітру - слабкого потоку 

електронів, протонів, ядер гелію, що представляє собою радіальне витікання 

плазми сонячної корони в міжпланетний простір. Магнітне поле планет (в тому 

числі Землі) служить захистом від сонячного вітру, але частина заряджених часток 

здатна проникати всередину магнітосфери. На сьогоднішній день велике 

практичне та наукове значення має вивчення впливу закономірностей зміни 

швидкості сонячного вітру на збурення магнітного поля Землі. 

Мета роботи: провести спостереження та побудувати діаграми зміни 

швидкості сонячного вітру та збурень магнітного поля Землі за визначений період 

спостережень (вересень-жовтень 2019 р.). Провести статистичний аналіз та 

інтерпретацію побудованих діаграм та розрахувати коефіцієнт кореляції між 

відхиленням від значення середньої швидкості сонячного вітру та збуреннями 

магнітного поля Землі. 
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Об’єкт дослідження: сонячна активність (визначена швидкістю сонячного 

вітру); добові варіації геомагнітного поля Землі (визначені Кр індексом, який 

описує збурення магнітного поля Землі). 

Предмет дослідження: Сонце, магнітне поле Землі. 

Завдання досліджуваної роботи: 

1. Провести спостереження за швидкістю сонячного вітру V, збуреннями 

магнітного поля Землі Kp в період вересень-жовтень 2019 р. 

2. За результатами спостережень сформувати базу даних в файлі Excel та 

побудувати відповідні діаграми. 

3. Розрахувати відхилення від значення середньої швидкості сонячного вітру 

для встановлення зв’язку між зміною швидкості сонячного вітру та збуреннями 

магнітного поля Землі. 

4. Розрахувати коефіцієнт кореляції між відхиленням від значення середньої 

швидкості сонячного вітру та збуреннями магнітного поля Землі. 

Наукова новизна:   

Вперше розраховано коефіцієнт кореляції між відхиленням від значення 

середньої швидкості сонячного вітру та збуреннями магнітного поля Землі та 

встановлений сильний прямий кореляційний зв'язок між досліджуваними 

величинами.  

Знаючи коефіцієнт кореляції між двома явищами, можна спостерігаючи за 

одним прогнозувати поведінку другого. 

Отримані результати мають наукову цінність, та можуть бути використані 

науковцями для встановлення, яким шляхом Сонце впливає на Землю, 

удосконалення або уточнення існуючих наукових теорій про сонячно-земні зв’язки 

та їх вплив на життя на Землі. 
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СЕКЦІЯ: АЕРОФІЗИКА ТА КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

КОСМІЧНЕ СМІТТЯ. ПРОБЛЕМА ЧИ РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА 

 

 

       Автор: Пероганич Валерія, учениця 11 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Фастівський ліцей – інтернат» 
         Науковий керівник:  Ярошко Леонід Михайлович, учитель фізики 

та астрономії Комунального закладу Київської обласної ради 

«Фастівський ліцей – інтернат» 
 

 

 

           За роки бурхливого дослідження та освоєння навколоземного космічного 

простору людство змогло накопичити на орбіті велику кількість мотлоху, який 

скоро почне загрожувати кожному з нас, тому метою моєї роботи є: доповісти про 

глобальність проблеми, яка може перерости у майбутнє нашого людства.  

          Предметом мого дослідження є загроза сміття, розташованого у 

навколоземному космічному просторі, а об’єктом – уламки, що рухаються по 

власним орбітам, завдаючи шкоди існуючим супутникам та космічним станціям. 

          Актуальність полягає у показі проблеми та наголошенні на її наслідках у 

разі повної байдужості та бездіяльності людства, тому ми хочемо зробити власний 

внесок у вирішення проблеми, запропонувавши декілька власних методів її 

розв’язання. 

Завданнями дослідження є: 

- ознайомитися з поняттям «космічне сміття»; 

- порівняти кількість уламків на навколоземній орбіті за останні роки; 

- описати загрозу для Землі в цілому; 

- переглянути існуючі методи боротьби з сміттям; 

- запропонувати власні методи вирішення проблеми. 

 

Результати роботи 

Згідно з поставленими завданнями ми описали всю загрозу, звернути увагу на 

“горлаючу” проблему, описали методи боротьби та запропонували власний метод 

вирішення проблеми спираючись на існуючі теорії та винаходи. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 
ЗНАЧЕННЯ ПДВ У ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 

 

 

         Автор: Піць Денис, учень 11 класу Бориспільського навчально-

виховного комплексу «Гімназія «Перспектива»- загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» імені Володимира Мономаха Бориспільської 

міської ради Київської області 

           Науковий керівник:  Терещенко Ольга Миколаївна, учитель 

математики Бориспільського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія «Перспектива»- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені 

Володимира Мономаха Бориспільської міської ради Київської області 

 

 

Податкова система являє собою важливий елемент державного впливу на діяльність 

суб’єктів господарювання, від ефективності функціонування якої залежить 

продуктивність чи деструктивність соціально-економічних перетворень у будь-якій 

країні. 

        В Україні ПДВ виник майже одночасно з народженням незалежної України і 

впродовж більш ніж 20-ти років, змінювались декілька законів, які регламентували 

функціонування податку на додану вартість. У наш час в Україні відбуваються 

важливі перетворення в соціально-економічній та політичній сферах, тому одним із 

важливих шляхів підвищення ефективності функціонування українських 

підприємств є вдосконалення механізму оподаткування. Система оподаткування в 

Україні має істотний вплив на формування дохідної частини бюджетів усіх рівнів, 

які утворюють державну скарбницю нашої країни.  

        Загальний обсяг даної науково-дослідницької роботи  складає 57 сторінок. 

Робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел та додатків. 

        У вступі відображено актуальність теми науково-дослідницької роботи, 

сформульовано мету і задачі роботи, визначено об'єкт дослідження, сформульовано 

концептуальні положення проблеми, новизну і практичне значення отриманих 

результатів. 
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       У першому розділі визначено економічну сутність податку на додану вартість, 

досліджено частку ПДВ в загальному бюджеті Україні на прикладі статистичних 

даних за період 2014 -2019 років. 

       У другому розділі досліджено внесок за податком на додану вартість 

ключовими підприємствами, зареєстрованими на території Київської області, 

проаналізовано сплачений ПДВ основними підприємствами міста Борисполя та 

Бориспільського району, а також грунтовно вивчено фінансово-економічні аспекти 

діяльності ДП МА «Бориспіль», проведено облік відповідних розрахунків з 

бюджетом за податком на додану вартість на основі статистичних даних ДП МА 

«Бориспіль». 

Актуальність дослідження. На сьогоднішній день однією з основних 

передумов розвитку економіки України та забезпечення її стабільності є ефективне 

функціонування податкової системи, оскільки мобілізація податкових платежів до 

бюджету країни дає можливість органам державної виконавчої влади здійснювати 

реалізацію внутрішньої та зовнішньої політики, фінансування соціальних заходів. 

Важливу роль у забезпеченні надходжень до бюджету податків відіграє податковий 

облік, через додержання умов якого держава забезпечує правильні і точні 

розрахунки податкових зобов’язань з податку на додану вартість. 

Метою науково-дослідницької роботи є дослідження обсягів ПДВ в державному 

бюджеті України, аналіз сплачуваних ПДВ найбільшими підприємствами міста 

Борисполя та Бориспільського району. 

 Для досягнення поставленої мети слід виділити такі завдання: 

- розглянути економічну сутність податку на додану вартість; 

- провести огляд спеціальної літератури з теми дослідження; 

- дослідити частку ПДВ в державному бюджеті України; 

- провести аналіз розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість на ДП  

«МА Бориспіль»; 

- проаналізувати розрахунки з бюджетом за ПДВ на підприємствах міста Борисполя 

та Бориспільського району.  

 Предметом дослідження є податок на додану вартість.  

 Об’єктом дослідження є аналіз і контроль зобов’язань з податку на додану 

вартість на ДП «МА «Бориспіль» та крупних підприємствах м.Борисполя і 

Бориспільського району.  

 Методи дослідження. Для дослідження аналізу і контролю зобов’язань з 

податку на додану вартість використовувались різні методи. Основним методом 

пізнання об'єкта є системний метод, використання якого обумовило аналіз 
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оподаткування у взаємозв'язку всіх його елементів, а також у взаємодії з розвитком 

економічної, політичної, соціальної систем суспільства. 

Аналіз функціонування податкової системи України (дослідження її складу, 

структури, функцій) здійснено з використанням структурно-функціонального 

методу, поєднання аналізу і синтезу. В роботі використано також метод поєднання 

якісного і кількісного аналізу, економіко-математичні методи. 

Практичне значення отриманих результатів. Основні результати 

дослідження спрямовані на вдосконалення аналізу та контролю зобов’язань з 

податку на додану вартість на підприємствах авіаційної галузі та крупних 

виробничих підприємствах міста Борисполя та Бориспільського р-ну. Досліджені 

дані та розроблені в роботі методи можна застосовувати на різних підприємствах 

при організації та веденні обліку, проведенні аналізу формування та погашення 

зобов’язань з податку на додану вартість. 

 

 
СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

 
УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ТА БІЗНЕСУ 

 

 

          Автор: Саранча Анастасія, учениця 11 класу Щасливського 

навчально-виховного комплексу «ліцей – загальноосвітня школа       

І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Ставищенської районної ради 

Київської області 

        Науковий керівник:  Коваль Альона Михайлівна, учитель 

інформатики Щасливського навчально-виховного комплексу «ліцей 

– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 

Ставищенської районної ради Київської області 

 

 

 

Метою роботи є дослідження проблем ринку електронної комерції в Україні 

як нової форми ведення електронного бізнесу. 

Відповідно до мети, завданнями є: 

 проаналізувати динаміку товарообігу на вітчизняному ринку електронної 

комерції;  

 дослідити причини та перешкоди на шляху розвитку електронного бізнесу.  
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Об’єкт дослідження становить український ринок електронної комерції та 

бізнесу.  

Предметом дослідження є проблеми та перешкоди успішного 

функціонування електронного бізнесу, онлайн-торгівлі в межах національної 

економіки. 

На даний час провідні економіки світу та високорозвинуті країни 

демонструють стрімкий розвиток електронних механізмів торгівлі. Тому поступово 

суспільство еволюціонує та переходить у помітно якісний рівень ведення 

економічних відносин. Від того, наскільки швидкі зміни механізмів у традиційній 

формі торгівлі, залежить ефективність запровадження електронних технологій у 

економіку. Аналізуючи електронну комерцію в Україні, необхідно визначити її роль 

у формуванні ринкової економіки сучасності, а також перспективи переходу на 

якісно новий рівень торговельних відносин у глобальній мережі Інтернет. 

 

 
СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 
ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 
      Автор: Дрозд Димитрій, учень 11 класу Фастівського 

академічного ліцею №2 Фастівської міської ради Київської області 

     Науковий керівник:  Коваль Надія Володимирівна, кандидат 

економічних наук, доцент Білоцерківського національного аграрного 

університету, вчитель економіки, вчитель-методист Фастівського 

академічного ліцею №2 Фастівської міської ради Київської області 

 

 

 

Соціальну напруженість, яка нині існує в суспільстві, неможливо подолати 

лише на основі ринкового механізму. Важливо забезпечити урегульованість 

суспільних процесів через узгодження інтересів суб’єктів господарювання і 

соціуму. Одним із таких механізмів, що створює умови для збалансування 

особистих, колективних і суспільних інтересів є система забезпечення і підтримки 

корпоративної соціальної відповідальності. Тому тема науково-дослідницької 

роботи є надзвичайно актуальною. 
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Метою дослідження є вивчення теоретико-методичних основ корпоративної 

соціальної відповідальності підприємства та обґрунтування практичних 

рекомендацій щодо підвищення соціальної відповідальності корпорації «Оболонь». 

В процесі досягнення мети були поставлені та вирішені певні завдання: 

- розкрито сутність, форми та рівні соціальної відповідальності підприємства та її 

значення у сучасних умовах; 

- розглянуто нормативно-правове регулювання корпоративної соціальної 

відповідальності; 

- здійснено аналіз розвитку корпоративної соціальної вдповідальності в Україні; 

- проаналізовані практики корпоративної соціальної відповідальності корпорації 

«Оболонь»; 

- розроблені пропозиції щодо підвищення соціальної відповідальності 

підприємства. 

Новизна. Уточнено поняття «корпоративна соціальна відповідальність» та 

узагальнені практики корпоративної соціальної відповідальності двох найбільших 

броварень України, проаналізована їх активність в соціальних мережах.  

В результаті проведеного дослідження з’ясовано сутність корпоративної 

соціальної відповідальності (КСВ), її форми та рівні. Розглянуто особливості 

нормативно-правового регулювання КСВ. Проаналізовано тенденції розвитку КСВ в 

Україні та практики КСВ CarlsbergUkraine та «Оболонь». Доведено, що важливим 

завданням корпорації «Оболонь» є інтегрування механізму КСВ у стратегію 

підприємства. Визначені принципи, методи та етапи вказаної інтеграції. Розроблені 

пропозиції щодо впровадження додаткових інструментів КСВ в практику 

підприємства, зокрема, Етичного кодексу, карт етики, етичної експертизи, карт 

стейкхолдерів тощо. Оскільки зростання довіри стейкхолдерів до підприємства 

значною мірою залежить від отримання ними повної та своєчасної інформації про 

діяльність компанії, були проаналізовані сайт корпорації та активність компанії у 

соціальних мережах. Обгрунтовані пропозиції щодо ефективнішого використання 

корпорацією сучасних можливостей мережі Internet. Зроблено висновок, що 

інтегрування механізму КСВ у стратегію управління корпорації «Оболонь» 

сприятиме покращенню іміджу підприємства, зниженню соціальних ризиків та 

сприятиме підвищенню капіталізації підприємства в довгостроковій перспективі. 

Практичне значення роботи. Вказані пропозиції та рекомендації можуть 

бути використані при прийнятті управлінських рішень керівництвом корпорації 

«Оболонь». Матеріали даної роботи можуть використовуватися на уроках 

громадянської освіти,а також усіма, хто цікавиться вказаними питаннями. 
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СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 
ОСВІТНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ 

ДЛЯ ЕКОНОМІКИ 

 

 

         Автор: Мельниченко Дарія, учениця 11 класу Бучанського 

навчально- виховного комплексу «спеціалізована загальноосвітня 

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

Бучанської міської ради Київської області 

        Науковий керівник:  Трофименко Ольга Вікторівна, учитель 

математики та економіки Бучанського навчально- виховного 

комплексу «спеціалізована загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 4» Бучанської міської ради 

Київської області 
 

 

Мета наукової роботи полягає у створенні науково обґрунтованої концепції 

розвитку освітніх міграцій населення України, виявленні тенденцій їх  розвитку та 

наслідків для економіки України та міста Буча. 

Досягнення цієї мети зумовило необхідність постановки й вирішення таких 

конкретних завдань: 

 дослідити передумови виїзду студентів за кордон та визначити 

масштаби освітньої міграції в Україні; 

 дослідити становлення, тенденції розвитку освітніх міграційних 

процесів в Україні й місті Буча та здійснити прогноз освітньої міграції в 

Україні; 

 розробити пропозиції щодо вдосконалення систем державного 

регулювання освітньої міграції в Україні та зменшення освітньої 

міграції в місті Буча. 

 Розвиток глобалізаційних процесів у світовій економіці дозволяє 

узгоджувати попит та пропозицію на студентів, а згодом– на кваліфіковані кадри, 

незалежно від країни походження працівника, і призводить до виникнення явища 

міжнародної освітньої та трудової міграції. Досвід високорозвинених країн 

показує, що ефективне залучення студентів є одним із ключових факторів 

економічного зростання країни. Натомість, міграції студентів, небажаючих 

саморозвиватися, працювати та вдосконалювати обрану ними сферу, є 

дефіцитними для економіки України, що призводить до збільшення безробіття 

серед місцевого населення, зниження заробітної плати в галузі та зростання 
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соціального напруження. Багатофакторний вплив міграції на соціально-економічне 

становище країни вимагає постійного вдосконалення системи регулювання 

міжнародної освітньої міграції задля отримання соціально-економічних переваг від 

участі держави в міграційних процесах. 

 У процесі дослідження та аналізу міжнародних освітніх процесів в Україні та 

місті Буча було встановлено, що все більше і більше жителів України їдуть на 

навчання за кордон.  

 Міграція– це перетин жителями будь-якої країни адміністративного кордону; 

добровільний чи примусовий просторовий рух осіб країни виїзду до країни в’їзду, 

що може вести за собою зміну місця роботи, навчання або проживання; цей рух 

може включати в себе еміграцію та імміграцію. 

 Причини можуть бути найрізноманітніші для міграції за кордон, але 

найбільш популярними є політичні, стихійні, економічні, освітні та трудові. 

 Імміграція та еміграція – надзвичайно популярні явища. Вони мають велику 

кількість як позитивних, так і негативних наслідків.  

 Україна повинна сформувати політику в інтелектуальній сфері таким чином, 

щоб знання, винаходи й розробки вітчизняних науковців слугували, насамперед, 

розвитку економіки своєї країни, а не інших держав. 

 На жаль, держава не зацікавлена в регулюванні міжнародної освітньої 

міграції, тому ми маємо починати із себе, своєї родини, невеликого містечка, щоб 

розумні студенти нашої країни не їхали піднімати економіку інших країн. 

 У подальшому можливе дослідження причин виїзду педагогів за кордон та 

регулювання цього процесу на основі даної наукової роботи. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 

 

СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

 
АНТИМІКРОБНА ДІЯ ОКРЕМИХ ГРИБІВ-МАКРОМІЦЕТІВ ТА ЛИШАЙНИКІВ 

 

         Автор: Лук'яненко Лілія, учениця 9 класу  Новосілківського  

академічного  ліцею  «Ерудит» Києво-Святошинської  районної  

державної адміністрації 

Науковий керівник:  Фоміна Олена Леонідівна, учитель біології  

Новосілківського академічного ліцею «Ерудит» Києво-Святошин 

ської районної державної адміністрації 

 

 

 

Актуальність дослідження.Всебічними чисельними дослідженнями грибів з 

різних систематичних груп встановлено наявність серед вищих базидіальних грибів-

макроміцетів, які відносяться до відділу Basidiomycota, продуцентів біологічно 

активних речовин. Європейські та американські дослідники визнали, що гриби, які 

застосовуються в медицині вже декілька тисячоліть, мають значний лікувальний 

потенціал і є джерелами цінних сполук для отримання принципово нових лікарських 

засобів. Більшість знань про лікувальні властивості грибів вважають надбанням 

східної медицини і походять з таких країн, як Китай, Японія та Корея, де здавна 

вирощують, культивують та використовують наступні види базидіальних грибів: 

Lentinusedodes(шиїтаке), Ganodermalucidum (трутовик лакований), Coriolusversicolor 

(трутовик різнокольоровий), Tremellafuciformis(сніжний гриб) та ін. Водночас 

народна європейська медицина, в тому числі і Київської Русі, здавна 

використовувала на практиці лікувальні властивості грибів, зокрема таких як 

Inonotusobliquus (чага або березовий гриб), Fomesfomentarius (трутовик звичайний), 

Laricifomesofficinalis (модринова губка). 

Не менш цікавими для пошуку нових лікарських речовин є лишайники. Їх 

інтенсивні дослідження проводилися в основному до 50-х років ХХ століття. 

Найбільш важливим є вивчення протимікробної дії грибів-макроміцетів та 

лишайників, оскільки питання антибіотикорезистентності мікроорганізмів становить 

глобальну проблему сучасності, в зв’язку із чим пошук нових протимікробних 

речових у продуцентах природного походження набуває з кожним роком все 

більшої актуальності. 
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Мета дослідження. Дослідити протимікробну дію 7 видів грибів-макроміцетів 

та 3 видів лишайників. 

Завдання дослідження. 1) Ознайомитись із сучасними даними щодо 

антимікробної дії обраних природних продуцентів; 2) Провести збір та висушування 

грибів та лишайників 3) Приготувати спиртові екстракти грибів та лишайників            

4) Дослідити протимікробну дію грибів та лишайників. 

Об’єкт дослідження: 7 видів грибів-макроміцетів 3 види лишайників. 

Предмет дослідження. Дослідження антимікробної дії грибів-макроміцетів та 

лишайників. 

Методи дослідження. Збір плодових тіл грибів-макроміцетів та слані 

лишайників проводили протягом року. Спиртові екстракти отримували класичним 

методом спиртової екстракції. Дослідження антимікробної дії проводили методом 

дифузії в агар. 

Місце та час проведення дослідження. Збір плодових тіл грибів-

макроміцетів та слані лишайників проводили в урочищі «Лісники», що знаходиться 

на південній околиці Києва. Практичну частину досліджень виконано на кафедрі 

фармакології та токсикології НУБіП України та у відділі мікробіологічних 

досліджень Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБіП України.  

Результати дослідження. Дослідження антимікробних властивостей обраних 

природніх продуцентів проводили на культурі St. aureus, B. Subtilis, непатогенного 

штаму Esherichiacoli. У результаті дослідження показано що Xylariapolymorpha 

володіє антимікробними властивостями щодо мікроорганізмів. Для лишайників 

характерна більш виражена антимікробна дія. 

Наукова новизна та практичне значення одержаних результатів. 
Отримано дані щодо протимікробних властивостей 7 видів грибів-макроміцетів та 3 

видів лишайників. 

Висновки.  

1. Досліджено антимікробну дію спиртових екстрактів 7 видів грибів-

макроміцетів та 3 видів лишайників. 

2. Встановлено що Xylariapolymopha проявляє антимікробну дію щодо 

мікроорганізмів. 

3. Лишайники проявляють більш виражену антимікробну дію, ніж гриби. 

Результати даної роботи були представлені на Всеукраїнському екологічному 

форумі «Дотик природи» та Всеукраїнському конкурсі-захисті винахідницьких та 

раціоналізаторських проектів. 
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СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

 
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РИБИ ПРІСНОВОДНОЇ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

        Автор: Борисова Марія, вихованка Комунального закладу 

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини», учениця 11 класу Ліцею «Білоцерківський колегіум» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

     Науковий керівник:  Лясота Василь Петрович, керівник гуртка 

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості 

дітей та юнацтва Київщини», професор, доктор ветеринарних наук 

 

 

 

Актуальність теми. Рибопродукція включена в перелік стратегічно важливих 

товарів України. За даними Всесвітньої продовольчої організації - ФАО, за обсягом 

виробництва рибної продукції займає третє місце в світі. Риба є цінним продуктом 

харчування в раціоні людей. Рибні продукти необхідні для нормального життя й 

розвитку людського організму, оскільки вони є джерелом повноцінних білків, 

вітамінів, макро- і мікроелементів та інших потрібних для людини речовин. В 

останні роки в Україні широке розповсюдження отримали кулінарні традиції Японії, 

Кореї, Китаю та інших країн Південно-Східної Азії, де багато страв готуються із 

сирої або напівсирої риби, ракоподібних, кальмарів і інших молюсків. Це являє 

собою значну небезпеку щодо зараження людей зооантропонозами, зокрема, 

інвазійними захворюваннями. Тому перед галуззю ветеринарно-санітарної 

експертизи постає проблема більш ретельного контролю риби та рибної продукції, 

що поступають в реалізацію. 

Мета дослідження. Провести ветеринарно-санітарну оцінку риби прісноводної 

різних виробників Київщини згідно діючих міждержавних та національних 

стандартів (ДСТУ 2284:2010). 

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні задачі: 

- провести органолептичну оцінку (загальний стан, зовнішній вигляд, колір, запах, 

смак) риби прісноводної (короп, карась, судак, ротан) різних виробників Київщини 

згідно діючих національних стандартів; 
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- вивчити якість риби прісноводної різних виробників за фізико-хімічними 

показниками: водневий показник (рН), число Неслера, амоніаку, солей амонію, 

реакцією на пероксидазу, фотометричним методом; 

- визначити показники безпечності риби прісноводної різних виробників за 

мікробіологічними показниками ; 

- розробити експресний, зручний в проведенні спосіб для визначення у м'ясі риби 

числа Неслера, амоніаку та солей амонію за допомогою реактиваНеслера; 

- на основі експериментальних даних розробити науково-практичні рекомендації 

для виробництва. 

          Об’єкт дослідження – риба прісноводна різних виробників Київщини. 

Предмет дослідження - експериментальне обґрунтування розробки визначення 

якості та безпечності м'яса риби прісноводної. 

Методи дослідження - аналітичні, органолептичні, хімічні, біохімічні, 

фізичні, ветеринарно-санітарні та варіаційно-статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше був застосований 

фотометричний метод встановлення ступеня свіжості риби прісноводної за 

оптичною густиною м'ясо-водної витяжки з реактивом Неслера. Достовірність 

методу складала 99,7 – 99,9 %. 

Практичне значення отриманих результатів. Науково обґрунтовано та 

експериментально доведено доцільність постійного проведення ветеринарно-

санітарної оцінки м'яса риби прісноводної різних виробників Київщини згідно 

діючих національних стандартів України. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ   РЕАКЦІЙ СТІЙКОСТІ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ДО СТРЕСОВИХ 

ФАКТОРІВ (ПОСУХОСТІЙКОСТІ, ЖАРОСТІЙКОСТІ) 

 

Автор: Терещенко Валерія, учениця 11 класу Миронівського 

академічного ліцею № 2 Миронівської міської ради Київської області 

Науковий керівник:  Панченко Лариса Володимирівна, вчитель хімії та 

біології Миронівського академічного ліцею  № 2 Миронівської міської 

ради Київської області 
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            Мета роботи: дослідження особливостей реакцій генеративної та 

вегетативної сфер пшениці м’якої на стресові чинники (посухостійкість, 

жаростійкість). 

         Актуальність досліджень полягає в тому, що вона стосується проблеми  

створення нових високоадаптивних сортів пшениці з надійним генетичним захистом 

врожаю від  шкодочинних біотичних та абіотичних факторів середовища. Нині 

найбільш загрозливий стресовий чинник для рослин є підвищена температура 

повітря, як в літній період вегетації, так і в період проростання насіння.  

            Новизна роботи: визначено сорти пшениць, найбільш стійкі до посухи; 

досліджена  посухостійкість, жаростійкість вегетативних органів рослин  методом  

виходу електролітів; отримані дані  рН середовища виходу досліджуваних 

електролітів  (цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс Einstein з набором 

датчиків по хімії). 

           Завдання науково-дослідницької роботи: визначити  посухостійкість за 

кількістю насіння пшениці, що проросло в розчині сахарози; дослідити  

посухостійкість, жаростійкість вегетативних органів рослин  методом  виходу 

електролітів; встановити  рН середовища виходу досліджуваних електролітів 

(цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс Einstein з набором датчиків по 

хімії). 

         Результати дослідження: використання таких методів, як визначення 

посухостійкості за кількістю насіння, що проросло в розчині сахарози та 

дослідження  посухостійкості, жаростійкості методом виходу електролітів, дають 

можливість провести первинну оцінку великої кількості вихідного матеріалу та на 

достовірному рівні виділити генотипи з підвищеними адаптивними властивостями.  

          У ході виконання роботи зроблено висновок: відсоток проростання насіння 

одного і того ж сорту коливався, як до збільшення так і до зменшення показника, 

залежно від походження генотипу та концентрації розчину сахарози. Чим вища 

концентрація розчину, тим менше насіння в ньому проростає. Генотипи неоднаково 

адаптовані до зневоднення: посухостійким зразкам властиві низькі значення 

електричного опору тканин листків.  В результаті оцінки обома методами до групи 

високостійких відноситься сорт Горлиця миронівська. 

        Практичне значення  науково-дослідницької роботи полягає в тому, що її  

результати можуть бути використані у розробці нових і удосконаленні існуючих 

методів оцінки і добору високопродуктивних генотипів за окремими або 

комплексом адаптивних ознак, які значно підвищать її стійкість до основних нині 

стресових чинників – посухо - та жаростійкості. 
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СЕКЦІЯ:  БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

 

 
ВПЛИВ ОБРАЗУ ПЕДАГОГА У ЗМІ НА ВЗАЄМОСТОСУНКИ У СИСТЕМАХ: «БАТЬКИ-

ВЧИТЕЛІ», «УЧНІ-ВЧИТЕЛІ» 

 

       Автор: Царенко Анна, учениця 10  класу Комунального  закладу  

Рокитнянської районної ради Київської області «Рокитнянський ліцей 

-Мала  академія наук»  

   Науковий керівник:  Прозор Людмила Анатоліївна, учитель біології  

Комунального  закладу Рокитнянської районної ради Київської області  

«Рокитнянський ліцей-Мала  академія наук»  

 

  
 

Мета роботи: з’ясувати, теоретично обґрунтувати та дослідити наслідки впливу 

образу педагога у ЗМІ на взаємостосунки у системах: «батьки-вчителі», «учні-

вчителі» шляхом формування критичного мислення; розробити рекомендації щодо 

уникнення конфліктів між сучасним вчителем і учнями та їхніми батьками та 

порозуміння між ними. 

 Актуальність роботи полягає у дослідженні впливу образу педагога у ЗМІ на 

взаємостосунки в системах: «батьки-вчителі», «учні-вчителі». Проблема впливу 

сучасних ЗМІ на свідомість особистості набуває особливого значення. Образ 

педагога у масових комунікаціях не завжди позитивний, адже там порушуються і 

викривляються світоглядні цінності та настанови наслідування агресивної, 

асоціальної поведінки, деформації морального розвитку та схильності до порушення 

морально-етичних норм. 

Новизна роботи: встановлення проблем щодо формування образу сучасного 

педагога засобами ЗМІ. 

Відповідно до об’єкту, предмету і поставленої мети було визначено завдання: 

1. Здійснити теоретичний аналіз впливу засобів масової інформації на рівні       

сформованості критичного ставлення учнів та їхніх батьків до ЗМІ. 

2. Скласти програму та підібрати методи експериментального дослідження. 

3. Емпірично дослідити загальний характер новин, проаналізувати ставлення 

батьків і учнів до ЗМІ та новин про вчителів на основних телеканалах країни. 

4. Узагальнити портрет сучасного вчителя, що подається теленовинами. 
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5. Розробити рекомендації телеканалам, які надають інформацію про вчителів. 

Результатами проведеної роботи є обґрунтування побудови моделі подолання 

негативного психологічного впливу ЗМІ; складена програма та підібрані методи 

експериментального дослідження; розроблені рекомендації для учнів, батьків, 

вчителів для уникнення негативних наслідків від інформації мас-медіа. 

Зроблено висновки про те, що образ педагога у ЗМІ дійсно має негативний характер 

лише у тих учнів, ставлення яких до мас-медіа є некритичним, а якщо ж ставитися 

до інформації ЗМІ усвідомлено, з критичним мисленням, то наслідки впливу ЗМІ на 

образ педагога будуть переважно позитивними. 

Практичне значення роботи: полягає в тому, що дані матеріали можуть бути 

використаними на уроках біології, позакласних заняттях, виховних годинах, 

батьківських зборах, в роботі практичного психолога та соціального педагога 

шкільної психологічної служби, як інформація для широкого загалу людей через 

радіо та телепередачі. 

Структура роботи зумовлена логікою дослідження і складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

 

 

СЕКЦІЯ:  БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

 

 
КОРЕЛЯЦІЯ ПРОЦЕСІВ ФОКУСУВАННЯ СВІТЛА ТА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ В 

ОРГАНІЗМІ ЛЮДИНИ 

 

    Автор: Дударєва Анастасія, учениця 9 класу Білоцерківської  

гімназії № 2 Білоцерківської міської ради Київської області 

    Науковий керівник:  Дударєва Оксана Володимирівна, учитель  

фізичної культури Білоцерківської гімназії № 2 Білоцерківської 

міської ради Київської області 

 

 

 

Актуальність обраної теми. На сьогоднішній день порушення зору у дітей є 

важливою проблемою охорони здоров'я в Україні. Однією зі стратегій боротьби із 

зростанням очних патологій є попередження виникнення їх в дитинстві. Особливий 

інтерес представляє застосування методів і засобів фізичної реабілітації, які можуть 

бути використані для профілактики очних хвороб або уповільнення їх 
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прогресування, оскільки вони можуть бути реалізовані на рівні населення і не 

включатимуть медикаментозні та хірургічні втручання. Тому цікавим стало 

вивчення питання використання фізичної активності як засобу фізичної реабілітації 

дітей з різними вадами зору.  

Об’єкт дослідження: рухова активність як метод кореляції процесів 

фокусування світла в організмі дитини при різних видах рефракційних порушень. 

Предмет дослідження: настільний теніс як засіб профілактики хвороби у 

дітей з прогресуючою міопією. 

Метою нашого дослідження є проведення аналізу взаємозв’язку між 

руховою активністю під час занять настільним тенісом та адаптаційними 

можливостями ока дітей з короткозорістю. 

У відповідності з поставленою метою визначені основні завдання 

дослідження: 

 - дослідити анатомо-фізіологічні особливості зорового апарату на основі 

аналізу науково-методичної літератури;  

- проаналізувати етіологію, патогенез, клінічну картину та діагностику міопії.  

- провести порівняльний аналіз рівня адаптаційних можливостей органів зору 

дітей 12-14 років на підставі показників авторефрактометрії  у 2-х контрольних 

групах;  

- оцінити вплив занять настільним тенісом на формування адаптаційних 

можливостей організму та швидкість прогресування хвороби у дітей з міопією;  

- розробити комплекс вправ для очей з використанням тенісного м’ячика для 

даної категорії дітей. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА 

 
АНАЛІЗ ПРОЯВУ СТАТЕВОГО ДИМОРФІЗМУ ЗА МОРФОМЕТРИЧНИМИ  ОЗНАКАМИ  

КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО (CARASSIUS GIBELIO)  В УМОВАХ ГОРОДИЩЕ-

ПУСТОВАРІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА Р. РОСЬ 

 

Автор: Дичко Олександр, вихованець Комунального закладу 

«Володарський районний центр творчості дітей та 

юнацтва», учень 11 класу Комунального закладу 

«Володарська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 імені 

В.П. Мельника» Володарського району 

Науковий керівник:  Буханевич Людмила Миколаївна, керівник  

гуртка Комунального  закладу «Володарський районний центр  

творчості дітей та юнацтва» 

 



131 

 

 

Мета роботи: встановити прояв  статевого диморфізму за морфометричними 

ознаками Карася сріблястого (Carassius gibelio) Городище- Пустоварівського 

водосховища.  

Об’єкт дослідження: 30 особин карася сріблястого (Carassius gibelio), що 

були виловлені у вересні 2019 року у Городище-Пустоварівському водосховищі 

річки Рось.    

Предмет дослідження: пластичні та меристичні ознаки особин карася 

сріблястого різних статей.  

Актуальність досліджень: Карась сріблястий (Carassius gibelio) є одним із 

найбільш поширених видів прісноводної іхтіофауни України. Він відноситься до 

екологічно пластичних видів, зокрема, вирізняється трофічною пластичністю.  Крім 

того, у популяціях Карася сріблястого (Carassius gibelio)  спостерігається постійний 

процес генетичних змін під впливом змін клімату та антропогенного навантаження 

на водні ресурси.  

Основні завдання:  

 здійснити морфометричний аналіз вибірки карасів одного віку;  

 здійснити порівняльний аналіз отриманих даних щодо особин 

різної статі;  

 провести аналіз щодо наявності статевого диморфізму в популяції 

карася сріблястого  за допомогою морфометричних методів. 

Результати досліджень: встановлено, що самці переважають самок за 

більшістю морфометричних показників. Зокрема, найбільше переважання  розмірів  

ми  виявили  за  довжиною хвостового стебла – на 10,17 мм та довжинами тіла – 

зоологічною і стандартною ( на 9,39 мм і 8,67 мм відповідно).  Згідно більших 

розмірів тіла у самців, більшою є і маса тіла на 10,75 г. 

Наукова новизна дослідження: доведено наявність статевого диморфізму у 

популяції карася сріблястого на основі переважання самців за довжиною хвостового 

стебла – на 10,17 мм (р > 0,99), довжиною зоологічною (L) - на 9.39 мм (р > 0,99),  

довжиною тіла стандартною ( l) -  на 8,67 мм (р > 0,99),  довжиною тулуба (lcor) – на 

6,53мм (р > 0,9), антеанальною відстанню (аА) – на 4,87 мм (р> 0,9), довжиною 

черевного плавця (lV) – на 3,57 мм (р > 0,98),  постдорсальною відстанню (pD) – на 

2,87 мм (р > 0,99), найменшою висотою тіла (h) – на 2,5 мм (р > 0,9),  довжиною 

нижньої лопаті хвостового плавця (lC2) – на 2,04 мм (р > 0,9)  і масою тіла на 10,75 

г. 

 

 



132 

 

 

СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА 

 
МІКОФЛОРА ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

 

 

 Автор: Гіптенко Софія, учениця 9 класу Ліцею «Білоцерківський  

колегіум» Білоцерківської міської ради Київської області 

         Науковий керівник:  Авер`янова Галина Миколаївна, учитель  

 біології  Ліцею «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської  

  ради Київської області 

 
 

 

 

Пшениця – головний злак земної кулі. Вона широко культивується від 

північних районів до південних меж Африки та Америки і є однією з найцінніших 

зернових культур, що займає 17 % усіх орних площ у світі. Це головний продукт 

для 35% світового населення, основне джерело білка і калорій. Хліб, виготовлений 

з пшениці, – один з основних продуктів харчування практично у всіх народів 

світу. 

Мета роботи: визначити видовий склад збудників хвороб насіння пшениці 

озимої та рівень її інфікованості. 

Актуальність теми: вирощування зернових культур ускладнюється цілою 

низкою чинників, серед яких на одному з перших місць – погіршення 

фітосанітарного стану посівів. Одним з визначальних факторів, що впливають на 

показники якості сільськогосподарської продукції є зараженість зерна 

мікроорганізмами. До складових якості зерна (схожість, вологість, забрудненість) 

входить показник наявності хвороботворної інфекції. Результатом розвитку 

патогенів на зерні є накопичення в продукції мікотоксинів. Найбільш 

шкодочинними на зернових культурах є гриби родів Fusarium, Alternaria, Mucor, 

Penicillium, які можуть зумовлювати гострі та хронічні отруєння тварин і людей. 

Завдання  роботи: за допомогою наукової літератури розглянути та 

встановити найбільш поширені збудники хвороб насіння пшениці озимої. 

Визначити рівень інфікованості насіння пшениці озимої хворобами зерна. 

Встановити  рівень ураження колосся сортів пшениці озимої хворобами. 
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Результати дослідження: в ході роботи було встановлено високий рівень 

інфікованості зерна пшениці озимої мікроорганізмами. Із ураженого колосся 

пшениці озимої виділили та ідентифікували 6 видів грибів, які відносяться до 5 

родіввідділу  Eumycota.  Виділили епіфітну групу мікроорганізмів, які заселяли 

поверхню зерна. Це плісняві гриби родів Alternaria, Mucor і Penicillium. Ураження  

поверхні  насіння  становило  56,7 %. Виділили ендофітнумікофлору, яка проникає 

всередину зерна, її представлено патогенами родів Fusarium – 52,3 % та Drechslera 

– 47,7 %. 

Встановлено рівеньураження колосся сортів пшениці озимої хворобами. 

Виділено сорти, які мали помірну стійкість (до 25 %) і середню сприйнятливість 

(до 50 %) проти хвороб колоса. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА 

 
ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ ГІГАНТСЬКОГО РАВЛИКА АХАТИНА В ДОМАШНІХ 

УМОВАХ 

 

    Автор: Богатиренко Віктор, учень 9 класу Борівського   

академічного ліцею Фастівської районної  ради  Київської  

 області 

     Науковий керівник:  Щербатюк Леся Юріївна, учитель 

 біології  Борівського  академічного ліцею  Фастівської  

районної ради Київської області 

 

 

 

 

Актуальність дослідження. Однією з самих популярних домашніх тварин 

Ахатина фуліка (Achatina fulica). Звичайно, її не можна зрівняти з іншими 

домашніми тваринками, але вона має ряд переваг. Равликів дуже просто 

утримувати, витрати на годування мінімальні, їх легко можна залишити на 

декілька днів без нагляду, коли десь треба поїхати. Адже, довгий час не 

отримуючи достатньо вологи та їжі, вони впадають в сплячку. За равликами дуже 

цікаво спостерігати, коли вони купаються, повзають по склу, повільно рухаються 

по руці. Молюски піддаються «дресируванню», тобто вони здатні до умовно -

рефлекторної  діяльності. Та найголовніше вони не викликають алергії. 
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Равлики ахатини – ефективний засіб для збереження краси та молодості 

шкіри. В багатьох країнах сходу молюски вже давно використовуються для 

виготовлення косметичних засобів – омолоджуючі, заживляючі. Більше того, 

ахатини чудові природні масажери   -  діють розслаблююче на м'язи обличчя.  

Мета дослідження. Вивчити умови утримання молюска Ахатини фуліка в 

домашніх умовах, дослідити особливості життєдіяльності і поведінки в неволі. 

Основні завдання дослідження. 

 проаналізувати  історію розведення африканських равликів в 

домашніх умовах; 

 вивчити спосіб життя та біологічні особливості ахатини гігантської; 

 описати особливості утримання равликів в домашніх умовах; 

 дослідити  харчові вподобання молюска; 

 дослідити вплив продуктів харчування на колір мушлі; 

 з'ясувати  вплив равлика ахатини на своїх господарів; 

 проаналізувати переваги та недоліки в утриманні равлика ахатини 

фуліка. 

Результати дослідження. Визначено, які умови потрібно створити сухопутному 

равлику ахатині для нормального росту та розвитку. Досліджено біологічні 

особливості ахатини гігантської, їх харчовий раціон в залежності від потреб та 

уподобань молюсків, вплив кольору їжі на забарвлення мушлі. 

Встановлено, що равлики ахатини позитивно впливають на людину і приносять їй  

не тільки задоволення, а й їх можна використати як домашніх масажерів. 
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СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА 

 
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ВІТАМІННОГО СКЛАДУ ПЛОДІВ ЛИМОНА НА ЗМІЦНЕННЯ 

ІМУНІТЕТУ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ 

ЛИМОННИХ ДЕРЕВ 

 

Автор: Вельбовець Анна, учениця 9 класу Броварської 

спеціалізованої школи   I-III  ступенів №7 Броварської  міської ради 

Київської області 

Науковий керівник:  Давидян Яна Аркадіївна, вчитель хімії 

Броварської спеціалізованої школи I-III ступенів №7 Броварської  

міської ради Київської області 

 

 

Актуальність роботи. На сьогоднішній день дуже актуально шукати 

природні замінники штучних вітамінів та лікарських засобів. Вони сприятимуть 

зміцненню імунітету і не матимуть негативного впливу на загальний стан 

організму. Тому варто звернути увагу на надзвичайно корисний фрукт – лимон. 

Головним вітаміном у цьому цитрусі являється вітамін С, однак лимон також 

містить вітаміни А, D і P. Сонячний фрукт - хороший бактерицидний засіб, що 

допомагає знищити до 12 видів різних бактерій. У медицині лимон набув 

широкого використання. Відвар його листя понижає жар, сік тонізує та являється 

природним антисептиком, а цедра зберігає молодість шкіри та захищає від 

розвитку онкологічних захворювань. 

Мета роботи: вивчення хімічного складу плодів лимона, бактерицидні 

властивості складових лимонного дерева; ознайомитись з різноманітними 

сортами плодів лимона; проаналізувати корисні та шкідливі властивості цього 

фрукту та вплив бактерицидних властивостей на здоров’я людини; порівняти 

процес росту лимонного дерева безпосередньо в ґрунті в домашніх умовах та за 

допомогою сучасного методу «гідропоніка». 

Об’єкт дослідження: лимонне дерево та його плоди. 

Предмет дослідження: вплив бактерицидних властивостей плодів лимона 

на загальний стан організму людини під час протікання захворювань на ГРВІ та 

зміцнення організму в процесі одужання. 

Висновки 
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1. Історія лимону дуже довга, заплутана і сповнена різними загадками. 

Звичайно, вона не могла обійти стороною легенди і народні повір’я. У світі існує 

багато  різновидів цієї рослини, що відрізняються за розміром плоду, кольором 

шкірки та смаковими якостями. 

2. Користь лимона обумовлена його складом. У ньому містяться вітаміни С, 

A, D і Р.Слід зауважити що вітамін Р або цитрин міститься тільки у цитрусових. З 

мінералів лимон містить залізо, калій, кальцій, магній, натрій та фосфор. Крім 

того, сонячний фрукт містить в своїй шкірці біофлавоноїди, що сприяють 

укріпленню кровоносних судин, особливо капілярів.  

3. Плоди лимону унікальні своєю універсальністю. Втім його кулінарне 

застосування досить широке: від приправ та маринадів до супів, від консервації 

та напоїв до десертів. Також лимон являється однією з найвідоміших лікарських 

рослин. 

4. Провівши дослідження впливу «лимонної води» на загальний стан 

організму дітей шкільного віку виявили, що при регулярному вживанні 

«лимонної води», діти майже не хворіють на інфекційні захворювання та застуди. 

Опитавши деяких дітей виявили, що всі, хто вживає «лимонну воду», мають дуже 

добре самопочуття та бадьорість. Отже «лимонна вода» благотворно впливає на 

організм людини і зміцнює імунітет. Це пояснюється тим, що до складу плоду 

лимона входить велика кількість вітамінів та корисних для здоров’я людини 

речовин.  

 

СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

ВПЛИВ ОЛІГОМЕРНОГО ПЕПТИДУ 1-42 НА ДОКІНГ СИНАПТИЧНИХ ВЕЗИКУЛ У 

БЕЗКЛІТИННІЙ СИСТЕМІ 

 

         Автор: Бєлінська Анастасія, учениця 11 класу Лютізької  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишгородської районної  

ради Київської області 

       Науковий керівник:  Шумейко Лариса Михайлівна, вчитель  

біології  Лютізької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  

Вишгородської районної ради Київської області 
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Актуальність роботи: Хвороба Альцгеймера. Ми все частіше чуємо про цей 

діагноз. Здебільшого, саме через нього ваші бабуся чи тато можуть увімкнути газ і 

піти в іншу кімнату, вийти на вулицю і заблукати, чи не впізнавати найдорожчих 

людей. Недуга здебільшого вражає літніх людей. 

Незважаючи на десятки років досліджень, досі немає серйозного лікування і 

ліків. У точці зв'язку нейронів нашого мозку – синапсі – вивільнюються 

нейропередавачі, тут передаються сигнали і відбувається комунікація. Саме тут 

ми думаємо, відчуваємо, бачимо, чуємо, бажаємо та пам'ятаємо. І тут трапляється 

Альцгеймер. 

Під час процесу передачі інформації нейрони вивільняють невеличкий пептид 

амілоїд бета.В нормі амілоїд бета вичищається звідти клітинами-прибиральниками 

нашого мозку. Більшість нейрофізіологів вірить, що хвороба починається тоді, 

коли амілоїд бета пептиду 1-42 починає накопичуватися. Коли це стається, він 

закупорюється, формулюючи липкі залишки – амілоїдні бляшки. 

Перший крок до хвороби – накопичення цих бляшок – вже можна 

простежити у мозку 40-річних. В цьому  можна переконатися лише за допомогою 

ПЕТ-томографії, бо поки що ви не виявляєте жодних погіршень пам'яті, мовлення 

чи мислення. 

Вчені  вважають, що для накопичення бляшок потрібно принаймні 15-20 

років до переломного моменту, який запустить молекулярний каскад. Він 

призведе до клінічних симптомів хвороби. Коли амілоїдні бляшки накопичуються 

до критичної точки, наші мікроби-прибиральники стають гіперактивними, 

виділяючи речовини, які призводять до запалення та шкодять клітинам. Вчені 

припускають, що вони можуть почати зачистку самого синапсу. 

Критично важливий транспортний протеїн "тау" закручується у так звані тау-

клубки, які придушують нейрони зсередини. 

На середній стадії Альцгеймера є масове запалення, тау-клубки, серйозна 

війна в синапсі, і загибель клітин. Більшість науковців вважають, що треба не 

допустити накопичення цих амілоїдних бляшок до переломного моменту. 

Амілоїдні бляшки – це як запалений сірник. У критичний момент він спричинить 

пожежу у лісі. 

Мета роботи: оцінити вплив мономерів та олігомерів бета-амілоїдного 

пептиду 1-42 на агрегацію синаптичних везикул.  

Об’єкт: безклітинна модельна система, що відтворює етап докінгу 

симпатичних везикул. 

Предмет дослідження: синаптичні везикули мозку щурів. 

Завдання: 
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 Отримати синаптосоми з головного мозку щурів; 

 Виділити синаптичні везикули; 

 Оцінити розмір отриманих везикул методом лазерно-кораляціонної 

спектроскопії; 

 Синтез мономерів та олігомерів бета-амілоїдного пептиду 1-42; 

 Оцінити вплив мономерної та олігомерної форми бета-амілоїдного пептиду 

1-42 на докінг у безклітинній системі. 

Методи дослідження: 

 теоретичні -вивчення та аналіз відповідної наукової літератури, 

матеріалів спеціальних теоретичних видань, статистичних даних; 

 індуктивний – збір, систематизація та узагальнення лабораторних 

даних; 

 графічний-зображення результатів за допомогою діаграм; 

 статистичний – кількісний аналіз даних; 

 експериментальний – розрахування і приготування сольових розчинів, 

виділення синатопсом з головного мозку щурів; 

 Лазерно-кореляційна спектроскопія, ультрацентрифугування – 

виділення синаптичних везикул і всановлення розмірів 

Висновки: У дослідах була використана модельна система, що складалась із 

синаптичних везикул та протеїнів цитозольної фракції синаптосом, які 

одержували з головного мозку щурів. Агрегація синаптичних везикул між собою 

в середовищі протеїнів цитозолю відтворювала етап екзоцитозу – докінг. 

Досліджено вплив мономерної та олігомерної форми пептиду 1-42 на агрегацію 

синаптичних везикул. 

Практичне значення. Отримані результати можуть бути корисними для 

дослідження нових препаратів, що діють на  передачі нервового імпульсу та 

використаними для лікування ХА. 
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СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

ЗЕЛЕНИЙ» СИНТЕЗ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ  

ДЛЯ ЗАЖИВЛЕННЯ ГНІЙНИХ РАН 

 

     Автор: Змієвець Олександра,  учениця 11 класу Білоцерківської 

 спеціалізованої  природничо-математичної школи I-III  ступенів  

 №16 імені М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської  

 області 

    Науковий керівник: Цехмістренко Світлана  Іванівна, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри хімії  

Білоцерківського національного аграрного університету 

 

 

 

Особливий інтерес вчених викликають наночастинки металів, зокрема 

срібла, адже наноструктури виявляють унікальні фізико-хімічні, біологічні та 

фармакологічні властивості, мають виражений бактерицидний потенціал. 

Бурхливий розвиток нанотехнологій створив можливість синтезу наночастинок 

срібла із визначеними формою і розміром, що проявляють високу активність 

відносно антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів. Наночастинки срібла 

ефективні у лікуванні гнійних та опікових ран та мають протизапальний та 

імуномоделюючий ефект.  

Метою роботи було вивчення можливості використання препаратів 

наносрібла у медичній практиці (загоєння гнійних ран) та проведення синтезу 

наночастинок методом «зеленого» синтезу. Для досягнення поставленої мети 

були поставленні завдання: систематизувати дані літератури щодо загальної 

характеристики дії Аргентуму на організм; проаналізувати фармакологічні ефекти 

дії наночастинок Аргентуму; з’ясувати методи синтезу наночастинок Аргентуму; 

синтезувати у водному розчині сферичні наночастинки Аргентуму методом 

“зеленого” синтезу; провести визначення біотрансформації іонів Аргентуму у 

наночастинки; на експериментальній матеріалі встановити протимікробну 

активність наночастинок срібла на моделі абсцесу. 

Предмет дослідження – методичні підходи дослідження дії Аргентуму на 

тваринний організм; фізичні і хімічні показники, які характеризують його вплив. 
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Методи дослідження – аналітичні, хімічні, фізичні, спектрофотометричні, 

мікробіологічні, біологічні, фізіологічні та статистичні. 

Результатом дослідження є систематизація літературних даних щодо 

методів синтезу наночастинок металів, проведення «зеленого» синтезу 

наночастинок Аргентуму з використанням рослинного екстракту Aloe vera, а 

також апробація дії наночастинок на змодельовану гнійну рану. 

 

 

СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

ПРОБЛЕМИ КОЛЕКТИВНОГО ІМУНІТЕТУ ШКОЛИ, МІСТА ТА УКРАЇНИ В ЦІЛОМУ,  

МІФИ ТА ФАКТИ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ У ДІТЕЙ 

 

        Автор: Ольшевський Максим,  учень 11 класу  Бучанського 

 навчально-виховного комплексу «спеціалізована  загальноосвітня 

 школа I-III  ступенів –  загальноосвітня школа  I-III  ступенів»  

 №3 Бучанської міської ради Київської області 

 Науковий керівник:  Павлік Оксана Василівна, учитель біології  

 Бучанського  навчально-виховного  комплексу  «спеціалізована  

загальноосвітня школа I-III  ступенів –  загальноосвітня школа  

 I-III ступенів» №3 Бучанської міської ради Київської області 

 

 

На сьогодні в Україні зареєстровано спалахи кору, дифтерії, поодинокі випадки 

поліомієліту та інших інфекційних захворювань. Рівень дітей, вакцинованих від  

небезпечних хвороб, з кожним роком нижчий. Враховуючи той факт, що збудники 

інфекційних захворювань еволюціонують, змінюють свою форму, єдиним 

ефективним засобом не допущення пандемій, які можуть ставити під сумнів 

існування людини, як біологічного виду, є система вакцинацій. Основним 

способом запобігання інфекційним захворюванням є підвищення рівня 

вакцинаціїй. Від правильного рішення батьків залежить майбутній імунний захист 

їхньої дитини та формування колективного імунітету країни. Це питання потребує 

активного вивчення для збереження колективного імунітету нації, що обумовлює 

актуальність дослідження цієї теми. 

Мета роботи: вивчити основні інфекційні захворювання людини, що підлягають 

під обов’язкову вакцинацію згідно з календарем вакцинації розробленого 

Міністерством охорони здоров’я. Проаналізувати основні причини відмови 
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українців від вакцинації. Дізнатися чи дійсно вакцина, що закуповується у 

державні установи, має потенційну загрозу для дітей. З’ясувати які основні 

причини відсутності колективного імунітету в Україні. 

Результати  дослідження: встановлено, що  колективний імунітет міста сягає 

95%, тоді як колективний імунітет в Україні в залежності від захворювання 

становить 45-65%. Досліджено склад вакцин, що постачаються в державні медичні 

заклади за кошти держави. Усі компоненти вакцини добре вивчені, вводяться в 

організм у невеликій кількості та безпечні. Для  розв’язання проблеми 

колективного імунітету необхідно постійно інформувати батьків та молодь про 

наслідки відмови від вакцинації, про створення обов’язкового захисту власного 

організму та організму дітей.  Ставлення українців до профілактичних щеплень 

значною мірою зумовлені впливом ЗМІ і суспільною думкою (друзі, знайомі), а не 

порадами фахівців. Значна частина українців мало обізнана в питанні імунізації 

населення. 

 

 

СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

МЕДИКО - СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ 

 

Автор:  Черенок Юлія,  учениця 11 класу  Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» - 

загальноосвітня школа I-II ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради Київської області 

Науковий керівник:  Дмитренко Людмила Анатоліївна, учитель  

хімії Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія  

«Перспектива» - загальноосвітня  школа  I-II  ступенів» імені  

Володимира Мономаха Бориспільської міської ради Київської  

області 

 
 

     Метою даної роботи є встановлення залежності між рівнем захворюваності на 

інфекційні хвороби у дітей від рівня охоплення щепленням, а також вивчення 

хімічного складу вакцин, привернення уваги до проблеми відмови від вакцинації 

дітей. 

     Об'єкт дослідження: інфекційна захворюваність у дітей. 

      Предметом дослідження є рівень інфекційної захворюваності у дітей, а 

також залежність інфекційної захворюваності від рівня охоплення щепленням. 



142 

 

      Наукова новизна роботи полягає в тому, що ми встановили закономірність 

зростання рівня захворюваності на інфекційні хвороби у дітей від рівня 

охоплення щепленням. 

Проводячи це дослідження, ми поставили перед собою ряд завдань: 

1) Розглянути поняття про керовані інфекції та календар профілактичних 

щеплень; 

2) Розкрити поняття про вакцини та їх класифікацію; 

3) З’ясувати хімічний склад вакцини проти кору та вакцинальні реакції; 

4) Визначити основні чинники відмови від вакцинації; 

5) Проаналізувати рівень інфекційної захворюваності у дітей за останні 2 роки в 

Україні та Бориспільському районі. 

6) Проаналізувати рівень охоплення щепленнями  дітей в Україні та 

Бориспільському районі. 

7) Встановити залежність між рівнем захворюваності на інфекційні захворювання 

дітей та рівнем охоплення щепленнями. 

6) Зробити певні висновки. 

     У першому розділі ми розглянули  поняття про керовані інфекції та календар 

профілактичних щеплень; 

  У другому розділі  роботи ми розкрили поняття про вакцини та їх 

класифікацію, з’ясували хімічний склад вакцини проти кору та вакцинальні 

реакції; також визначили основні чинники відмови від вакцинації. 

Третій розділ присвячений власному статистичному дослідженню. 

У ході нашого дослідження ми прийшли до наступних висновків:  

 порівнявши показники захворюваності на кір та показники охоплення 

щепленнями по Україні та Бориспільському районі доведено, що при 

підвищенні охоплення щепленнями на 1%, ріст рівня захворюваності 

знижується в 1,6 разів. Тобто, проведення вакцинації суттєво 

зменшує захворюваність на керовані інфекції; 

 дане дослідження показує, що ризик ускладнень після кору 

незрівнянно вищий, аніж ризик щеплення; 

 високий рівень вакцинації в рази зменшує ризики зараження і 

ймовірність розвитку епідемій. 
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СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

VIBURNUM OPULUS ЯК АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ТА ПРОТИПУХЛИННИЙ ЗАСІБ 

 

Автор:  Янковий Олексій,  учень 10 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» 

Науковий керівник:  Карлінська Валентина Леонідівна, вчитель хімії 

Комунального закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-

інтернат» 
 

 

 

 

Актуальність: Сучасне суспільство, на фоні величезної кількості синтетичних 

лікарських засобів, все частіше звертається до народних методів лікування 

фітопрепаратами. Саме інтеграція синтетичних та природних засобів є оптимальним 

засобом для підтримки здоров’я людини. 

Новизна дослідження: в літературі відсутні дані про цитостатичні та 

антибактеріальні властивості плодів Калини звичайної. 

Об’єкт дослідження:  антибактеріальна та цитостатична активність Viburnum 

opulus. 

Предмет дослідження: плоди Калини звичайної. 

Мета дослідження: дослідити цитостатичну та антибактеріальну активність 

Viburnum opulus. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати літературні джерела стосовно теми дослідження. 

2. Експериментально визначити антибактеріальну та цитостатичну активність 

Калини звичайної. 

3. Проаналізувати отримані дані.   

Методи дослідження: метод паперових дисків, метод виявлення ефективних 

цитостатиків.  

Гіпотеза дослідження: Viburnum opulus може виступати антибактеріальним та 

цитостатичним засобом. 
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Практичне значення: дослідження властивостей даної рослинної сировини дає 

змогу в подальшому ефективно використовувати її для профілактики та лікування 

простудних захворювань та ракових пухлин. 

 Висновки: 

В результаті дослідження антибактеріальної активності водної витяжки Калини 

звичайної, ми побачили, що вона демонструє порівняно високі показники 

антибактеріальної активності по відношенню до грамнегативних та грампозитивних 

бактерій, що зумовлює високі лікарські властивості цієї рослини та широке 

використання її у народній медицині, косметології та фармакологічній 

промисловості.  

Плоди калини володіють стимулюючою активністю в межах концентрації 50 та 150-

200 мг/мл, при концентраціях їх рослинного розчину від 250 мг/мл виявляють 

цитостатичну дію, а отже Viburnum opulus володіє значними протипухлинними 

властивостями, що дає змогу використовувати її для затримки росту пухлин. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОБНОЇ ОБНАСІНЕНОСТІ СПЕЦІЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБІВ 

ЇЇ ЗНИЖЕННЯ 

 

    Автор:  Яременко Оксана, учениця 9 класу Академічного ліцею  

імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської  

області 

     Науковий керівник:  Танцюра Світлана Вікторівна, вчитель  

хімії та біології Академічного ліцею імені Володимира Мельника  

Обухівської міської ради Київської області 

 

 

 

 

Актуальність теми. Оскільки спеції широко використовуються як і в 

повсякденному житті, так і в промисловості, важливо перевірити мікробне 

обнасінення спецій та зробити висновок, чи є вони безпечними для вживання в їжу, 

щоб наше здоров’я не було під загрозою. 
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Об’єкт дослідження: спеції, готові до вживання. 

 Предмет дослідження: оцінювання мікробної обнасіненості спецій, готових 

до вживання. 

Мета дослідження. Дослідити мікробне обнасінення спецій, готових до 

вживання, з метою визначення їх безпечності для здоров’я людини, знайти можливі 

способи зниження контамінованості. 

Завдання:      

1)  узагальнити відомості наукової літератури про спеції; 

2) дослідити та описати культуральні, морфологічні та кількісні показники 

мікробного обнасінення спецій; 

3)  порівняти мікробне обнасінення мелених та цілих спецій; 

4)  порівняти мікробне обнасінення коріандру, чорного та червоного перцю; 

5) визначити вплив УВЧ-випромінювання мікрохвильової печі на мікробне 

обнасінення спецій; 

6) визначити безпечність обраних спецій для здоров’я людини. 

Результати: 

1) узагальнено відомості наукової літератури про спеції: вони поліпшують 

засвоєння їжі, активізують обмін речовин, сприяють підвищенню захисних реакцій 

організму; мікробна контамінація може призвести до негативних наслідків для 

здоров’я людини; 

2) досліджено та описано культуральні, морфологічні та кількісні 

показники мікробного обнасінення спецій; 

3) мікробне обнасінення цілих спецій менше від мелених; 

4) мікробне обнасінення коріандру менше ніж у чорного та червоного 

перцю, що пов’язано з його хімічним складом; 

5) після дії УВЧ-випромінювання мікрохвильової печі обнасіненість спецій 

зменшилася, дріжджових клітин виявлено не було; 

6) у зразках спецій обнасіненість не перевищуює санітарні норми, вони 

безпечні для здоров’я.  

Висновки 

Досліджувані спеції є епідемічно безпечними за умови їх правильного 

зберігання. Контамінованість спецій можна знизити дією УВЧ-випромінювання 

мікрохвильової печі. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ВПЛИВ ДЕЯКИХ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН УЧНІВ ПІД ЧАС  

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

 Автор: Бойченко Карина, учениця 9 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» 

 Науковий керівник:  Карлінська Валентина Леонідівна, вчитель хімії  

Комунального закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей- 

інтернат» 

 
 

 

Актуальність дослідження: збереження і відновлення здоров’я дітей України стає 

надзвичайно важливою справою, оскільки це – наше майбутнє і одне з головних 

джерел повноцінного життя, щастя, радості, успіху.  

Мета дослідження: визначити ефективність впливу деяких ефірних олій на 

психоемоційний стан учнів під час освітнього процесу. 

Завдання науково-дослідницької роботи:  

 Ознайомитись з літературними даними щодо впливу ефірних олій на здоров'я 

людини. 

 Провести анкетування за допомогою анкети САН до включення аромолампи. 

 Провести сеанс аромотерапії. 

 Визначити наявність змін в показниках САН після сеансу аромотерапії. 

 Оцінити результати дослідження. 

Об’єкт дослідження: ефірні олії Cananga Odorata, Citrus Sinensis, Melaeuca 

Alternifolia, учні Фастівського ліцею. 

Предметом дослідження є вплив ефірних олій на самопочуття, активність, настрій 

учнів Фастівського ліцею. 

Висновки:  

 Як свідчить наш дослід, ефірну олію іланг-ілангу  є антидепресивним засобом, 

який підвищує розумову і фізичну активність. Про це все свідчать результати 

досліду методикою САН. Після впливу даної олії показники самопочуття, 

активності та настрою збільшились. 

 Ефірна олія апельсину має також антидепресивний ефект, але єдиною її 

відмінністю є те, що активність після аромотерапії знижується, тому ефірну 
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олію апельсину слід використовувати як засіб від безсоння, підвищеної 

стомлюваності, занепаді сил та нормалізації функцій нервової системи. 

 Олія чайного дерева має седативні властивості, тому раціонально його 

використовувати після напруженої праці, особливо після проведення 

самостійних та контрольних робіт. 

 

 

СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ВПЛИВ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ  НА ЗАЙВУ ВАГУ Й ОЖИРІННЯ 

 

 

Автор: Булавенко Анастасія, учениця 10 класу Іванківської 

загальноосвітньої школи   І-ІІІ ступенів № 2 Іванківського району 

 Науковий керівник: Берегова Тамара Степанівна, вчитель біології  

Іванківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Іванківського району 

 

 

Значення їжі в житті будь-якої істоти, і людини зокрема, складно переоцінити. 

За відсутності харчування організм просто загине, тому що не матиме енергії на 

виконання  життєвих функцій, саме тому харчування є життєво необхідним. В нормі 

для людини їжа слугує лише як джерело енергії і не більше. Людина, яка має 

нормальну харчову поведінку, здатна відрізнити голод від апетиту і завжди їсть 

стільки, скільки їй потрібно для втамування голоду.  

Порушення харчової поведінки людини є одним з найважливіших факторів 

патогенезу розвитку ожиріння й коморбідних з ним захворювань. Тож об’єктом 

дослідження є харчова поведінка населення, а також наслідки, які вона несе за 

собою для здоров’я людського організму.  

Предмет дослідження: обізнаність населення в темах, пов’язаних з 

правильним харчуванням; стереотипні дані в області харчування, які 

супроводжують життя людини. 

Мета дослідження: визначення впливу харчової поведінки на загальний стан 

людини в сучасних умовах; дослідження зв’язку розвитку таких захворювань як 
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ішемічна хвороба серця, інсульт, діабет тощо між сучасним харчуванням; 

підтвердити або спростувати загальні упередження людей стосовно правильної 

харчової поведінки; визначити основні причини формування неправильного 

харчування у людей. 

Актуальність цієї теми в наш час є дуже високою. Спираючись на останні 

даними ВООЗ, в країнах Європейського союзу 30-70% дорослого населення мають 

надлишкову вагу і 10-30% страждають ожирінням, що викликає захворювання 

хребта і суглобів, підвищує ризик розвитку інших соматичних захворювань: 

атеросклерозу, ІХС, гіпертонії, інфаркту міокарда, інсульту, цукрового діабету, 

уражень нирок, печінки, а також інвалідності та смертності від цих захворювань.  

Саме харчування – ключовий момент формування здоров’я. Згідно з оцінками 

експертів ВООЗ, тривалість життя і стан здоров'я населення більше ніж на 70% 

залежить від способу життя, найважливішим чинником якого є харчування. 

Результатом дослідження є узагальнення і систематизація знань про основні  

типи харчові поведінки людей, визначено впливи на розвиток захворювань, 

пов’язаних з харчуванням, зібрано дані про обізнаність людей у даній сфері; 

зроблено відповідні висновки. 

 

 
СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

РИЗИКИ  ДЛЯ  ЗДОРОВ’Я  ПІДЛІТКІВ,  ПОВ’ЯЗАНІ  З  НАДМІРНИМ  СПОЖИВАННЯМ  

СОЛОДКИХ  ГАЗОВАНИХ  ТА  НЕГАЗОВАНИХ НАПОЇВ 

 

Автор: Волинський Тимур, учень 10 класу Вишнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Києво-Святошинської 

районної державної адміністрації Київської області 

Науковий керівник: Волохатюк Тетяна Михайлівна, вчитель біології  

Вишнівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 2 Києво-

Святошинської районної державної адміністрації Київської області 

 

 

 

Актуальність теми: серед підлітків все більшої популярності набувають 

солодкі газовані та негазовані напої. Щоб зберегти здоров’я від негативного впливу 
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надмірного споживання солодких напоїв, підлітки повинні знати про ризики для 

власного здоров’я, пов’язані з регулярним споживанням солодких газованих та 

негазованих напоїв.                          

Об’єкт дослідження – солодкі газовані та негазовані напої. 

Предмет дослідження – ризики для здоров’я підлітків, пов’язані з надмірним 

споживанням солодких газованих та негазованих напоїв.  

Мета: дослідити рівень споживання солодких газованих та негазованих напоїв 

підлітками міста Вишневе та з’ясувати ризики для здоров’я, пов’язані з їх 

споживанням, довести необхідність зменшення споживання солодких напоїв 

підлітками. 

Завдання: 

1. дослідити рівень споживання солодких газованих та негазованих напоїв 

підлітками міста Вишневе та їх обізнаність з питань безпечності для 

здоров’я таких напоїв; 

2. проаналізувати вплив надмірного споживання солодких газованих та 

негазованих напоїв на здоров’я підлітків; 

3. довести необхідність  зниження рівня споживання солодких газованих та 

негазованих напоїв для збереження здоров’я підлітків;                                                                                                       

4. розробити рекомендації щодо зменшення ризиків для здоров’я людини, 

пов’язаних із споживанням солодких газованих та негазованих напоїв та 

ознайомити підлітків міста Вишневе з ними. 

       Новизна проекту. На основі вивчення існуючих матеріалів набуло подальшого 

розвитку дослідження впливу надмірного споживання солодких напоїв на здоров’я 

людини. 

      Практичне значення дослідницької роботи. Ознайомлення мешканців міста 

Вишневе та учнів Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з 

ризиками для здоров’я підлітків, пов’язані з надмірним споживанням солодких 

напоїв. 

       Теоретичне значення дослідницької роботи. Матеріал даного проекту може 

бути використаний при вивченні таких шкільних курсів, як: основи здоров’я, 

біологія та хімія. 

         Методи дослідження: метод анкетування(збір інформації серед підлітків міста 

Вишневе про досліджуваний об'єкт через реєстрацію відповідей на сформульовані 

запитання), статистичний метод (використання статистичних матеріалів для  оцінки, 

пояснення і прогнозу негативного впливу на здоров’я надмірного споживання 

солодких газованих та негазованих напоїв). 

        В результаті дослідницької роботи було встановлено, що солодкі напої є 
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популярними серед підлітків міста Вишневе. 81% підлітків регулярно споживають 

солодкі напої. 15% підлітків споживають солодкі напої інколи (1 раз у місяць). 

Лише 4% підлітків не споживають солодкі газовані та негазовані напої. Частіше 

підлітки міста Вишневе купують газовані солодкі напої (71%), меншою 

популярністю серед підлітків користуються негазовані солодкі напої (29%). 

Більшість підлітків (76%) не цікавляться складом солодких напоїв, які купують. 

Результати дослідження показали, що підлітки, які регулярно споживають солодкі 

напої, перевищують добову норму споживання цукру у 3,5 рази. Підлітки, які часто і 

регулярно споживають солодкі газовані та негазовані напої, мають більшу кількість 

захворювань зубів на карієс та випадки переломів кісток. Проведене анкетування 

підтвердило у таких підлітків зростання кількості захворювань зубів на карієс (4-6 

запломбованих зубів) та випадків переломів кісток (2-3 переломи). Що значно 

перевищує показники підлітків, які не споживають або рідко споживають солодкі 

напої, оскільки вони часто мають здорові зуби або 1-2 запломбовані зуби та рідко 

травмують кістки – переломи відсутні або поодинокі. Дана закономірність пов’язана 

з надмірним надходженням до організму підлітків цукру та ортофосфорної кислоти 

під час споживання солодких напоїв, що сприяє порушенню мінерального складу 

емалі зубів і робить їх вразливими до карієсу, внаслідок чого зуби швидше 

псуються. Також ортофосфорна кислота солодких напоїв виводить кальцій із кісток, 

що робить скелет підлітка вразливим до ударів. 

       Крім карієсу на зубах та слабких кісток підліток ризикує отримати ще низку 

захворювань: цукровий діабет, шлунково-кишкові розлади (гастрит, дисбактеріоз), 

алергія, депресія. 

      Важливим внеском в дослідження даної проблеми є розроблені мною 

рекомендації щодо зменшення ризиків для здоров’я підлітків, пов’язаних із 

надмірним споживанням солодких напоїв та представив результати свого 

дослідження підліткам Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, що 

допоможе їм зберегти своє здоров’я. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ЧИННИКИ РИЗИКУ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ'Я 

ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ 

 

 

Автор: Цимбалюк Анастасія, учениця 9 класу Сквирського 

академічного ліцею, вихованка Сквирського районного центру дитячої 

та юнацької творчості 

Науковий керівник: Плівачук Олена Павлівна, керівник гуртка 

Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості 

 

 

Актуальність даного дослідження зумовлена погіршенням стану соматичного, 

в тому числі репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків, тому визначення провідних 

чинників ризику у формуванні репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків, ступеня 

обізнаності неповнолітніх з питань статевих відносин, захворювань, що 

передаються статевим шляхом, дозволить зберегти фізичне та моральне здоров'я 

молодого покоління.  

Мета роботи: визначити провідні чинники ризику у формуванні 

репродуктивного здоров’я  дівчат-підлітків Сквирського району. 

На основі проведеного аналізу захворюваності дівчат-підлітків у Сквирському 

районі встановлено, що внаслідок зростання захворюваності та впливу соматичної 

патології на становлення та розвиток репродуктивної функції, у молодому організмі 

створюються умови для дисфункції регуляторних механізмів нейроендокринної 

системи, підвищеної чутливості до впливу факторів зовнішнього та внутрішнього 

середовища, послаблення імунітету.  

Проведене опитування рівня обізнаності дівчат-підлітків Сквирського 

академічного ліцею щодо репродуктивного здоров'я дає можливість зробити 

висновки про недостатній рівень обізнаності щодо цієї проблеми та недостатню 

профілактично-просвітницьку роботу серед молоді. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ПРОФІЛАКТИКА Й ЛІКУВАННЯ ВИКРИВЛЕННЯ ХРЕБТА В ПІДЛІТКІВ 

 

Автор: Івановська Валерія, учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 11 Білоцерківської міської 

ради Київської області 

Науковий керівник: Якуненко Олена Іванівна, вчитель хімії 

Білоцерківської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 11 

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

 

Актуальність: захворювання опорно-рухової системи (сколіоз, кіфоз, лордоз), які 

виникають через надмірне навантаження хребта, спостерігаються у 10% підлітків 

сучасності. Зі збільшенням викривлення зростають проблеми загального стану 

здоров’я. Нині ця проблема є досить актуальною і потребує негайного вирішення. 

Предмет дослідження: біологічні і фізіологічні особливості викривлення 

хребта(кіфоз, лордоз, сколіоз) та його лікування й профілактика в медицині. 

Мета дослідження: дослідити причини виникнення сколіозу, його види, стадії 

розвитку, фактори ризику, ускладнення та способи визначення у підлітків, 

дослідження лікування та профілактики сколіозу різними методами. 

Результат дослідження: визначення найефективніших методів та фізичних вправ 

для профілактики та лікування сколіозу на власному досвіді, з подальшим 

ознайомленням пересічних громадян. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

ПРОБЛЕМА ПОШИРЕННЯ РОЗЛАДІВ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ 

 

  Автор: Черненко Анастасія, учениця 11 класу Ірпінської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 12  з  

вивченням  іноземних  мов  (школа лінгвістики) імені Заріфи 

Алієвої Ірпінської міської ради Київської області 

  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 Ірпінської міської ради Київської області 
 

 

Згідно з даними наукових джерел щонайменше 30 мільонів людей будь-якого 

віку та статі страждають на розлади харчової поведінки. Ці розлади притаманні для 

всіх расових та етнічних груп. Факторами ризику є генетична схильність, 

особистісні характеристики та чинники навколишнього середовища. Дані розлади 

мають найвищий рівень смертності серед всіх психічних захворювань. Кожні 62 

хвилини принаймні одна особа вмирає від наслідків, що спричинені цими 

розладами. 

 Розлади харчової поведінки (РХП) є доволі актуальною проблемою в наш час. 

Адже зараз ця хвороба швидко поширюється серед підлітків. Вона широко 

пропагується в соціальних мережах та в інтернеті загалом. А несвоєчасне лікування 

РХП може привести до глобальних наслідків, пов’язаних з усіма складовими 

здоров’я підлітка. 

Предмет дослідження: поширеність розладів харчової поведінки серед 

підлітків віком 15-17 років. 

Гіпотеза дослідження: певний відсоток підлітків (в межах школи) має 

проблеми з харчовою поведінкою. 

Мета дослідження: розглянути різновиди розладів харчової поведінки, 

гіпотези їх виникнення та шляхи профілактики. З’ясувати причини формування РХП 

у підлітків та їх ознаки. Провести тестування серед підлітків віком 15-17 років в 

межах школи та визначити відсоток дітей, що мають проблеми з харчовою 

поведінкою. Звернути увагу суспільства на дану проблему та розвіяти міфи, які 

популяризують та пропагують РХП серед підлітків. 

Завдання дослідження: 
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1.Вивчити наукову літературу з проблеми дослідження. 

2. Розглянути причини виникнення РХП у підлітків, їх ознаки та вплив на здоров’я. 

3. Провести тестування «Ставлення до прийому їжі» серед учнів віком 15-17 років в 

межах школи та проаналізувати отримані дані. 

4. Виявити відсоток учнів (хлопців та дівчат окремо), які мають розлади харчової 

поведінки. 

5. Зробити висновки. 

Результат дослідження: 

 розглянули причини формування розладів харчової поведінки (РХП) у 

підлітків, їх ознаки та вплив на здоров’я. 

 з метою виявлення розладів харчової поведінки у дітей підліткового віку 

провели  анонімне  тестування серед учнів 10-11 класів в межах школи та 

проаналізували отримані дані. 

 порівняли отримані результати та зробили висновки. 

 запропонували методи профілактики виникнення проблем з харчовою 

поведінкою. 

 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

СУЇЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 

 

 

  Автор: Балабуха Анна,  учениця 10 класу Білоцерківської   

спеціалізованої  школи  I-III  ступенів  №1  з  поглибленим  

вивченням слов`янських мов  Білоцерківської міської ради  

Київської області 

Науковий керівник: Войтенко Наталія Юріївна, психолог  

Білоцерківської спеціалізованої школи  I-III ступенів №1 з  

Поглибленим  вивченням  слов`янських мов  Білоцерківської  

міської ради Київської області 

 

 

 

Актуальність нашої роботи полягає в психологічних і фізіологічних 

особливостях та змінах підліткового віку, які впливають на формування та прояв 

суїцидальної поведінки підлітків. Основною причиною цієї небезпечної тенденції 

стає відсутність належного сімейного та суспільного виховання, жорстоке 
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поводження дорослих і однолітків – все це може створити ситуацію хронічного 

стресу і призвести до суїциду. 

Об’єкт дослідження: учні-підлітки БСШ№1, які потрапили в зону ризику 

після завершеного суїциду. 

Предмет дослідження: суїцидальна поведінка у підлітковому віці та 

обставини її виникнення.  

Метою роботи є вивчення рівня прояву суїцидальних намірів після 

завершеного суїциду серед підлітків.  

Реалізація мети конкретизується на рівні основних завдань: 

- охарактеризувати сутність поняття «суїцидальна поведінка» підлітків; 

- виділити фактори, чинники, обставини, що сприяють суїцидальній поведінці; 

- провести та проаналізувати емпіричні дослідження для виявлення суїцидальних 

тенденцій поведінки серед учнівської молоді 

Результати дослідження показали, що причини прояву суїцидальної 

поведінки різноманітні й кореняться не тільки в соціально-економічній та моральній 

організації суспільства, але і в особистісних деформаціях суб'єкта у 

психотравмуючих  ситуаціях. Своєчасне виявлення основних мотивів і причин 

самогубств та надання психологічної допомоги має закономірно знизити рівень 

смертності підлітків. Результати можуть бути використані в різних підрозділах 

освіти при організації роботи психологічної служби, спрямованої на попередження 

суїциду дітей і підлітків. 

 

 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАНІПУЛЯТИВНОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ  В 

ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ ТА КОРЕКЦІЯ  ЙОГО ПРОЯВІВ 

 

 

Автор: Коваленко Артем,  учень 10 класу Комунального закладу 

Рокитнянської районної ради Київської області «Рокитнянський 

ліцей-Мала академія наук» 

Науковий керівник: Хорунжа Ольга Вікторівна, практичний 

психолог Комунального закладу Рокитнянської районної ради 

Київської області «Рокитнянський ліцей-Мала академія наук» 
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Мета роботи: теоретично проаналізувати та емпірично дослідити 

психологічні особливості маніпулятивного стилю спілкування в юнацькому віці. 

Актуальність дослідження  полягає в тому, що цей феномен розуміється як 

вплив не лише на свідомість однієї людини, а й на свідомість колективу.  

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: «Психологічні особливості 

маніпулятивного стилю спілкування в юнацькому віці та корекція його проявів».  

Останнім часом помітно зростає зацікавленість як психологів-фахівців, так і 

неспеціалістів до феноменів «психологічне маніпулювання», «психологічний 

вплив», «психологічна залежність»  тощо. Свій внесок у вивчення 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.  

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,  розробити та апробувати  програму психологічної 

корекції маніпулятивної поведінки особистості юнацького віку.  

У ході виконання роботи зроблено висновки:  знання причин і 

особливостей проявів маніпулятивної поведінки в юнацькому віці сприятиме 

своєчасному здійсненню профілактичного і корекційного впливу із зазначеною 

категорією.   

Проведене нами емпіричне дослідження підтвердило схильність особистості 

юнацького віку до маніпулятивної поведінки.  
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З метою корекції даного стилю спілкування у юнацькому віці була 

обґрунтована і розроблена та впроваджена програма для зниження рівня 

маніпулятивного спілкування, яка складається з дванадцяти занять-тренінгів, 

розроблено психолого-педагогічні рекомендації з попередження й подолання 

маніпулятивного стилю спілкування в юнацькому віці. Результати корекційної 

роботи дають можливість вважати, що схильність до маніпулятивного стилю 

спілкування у юнацтва зменшилась, що доводить ефективність даної корекційної 

програми. 

 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

РОЛЬ БАТЬКІВСЬКИХ УСТАНОВОК НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Автор: Волочай Ольга,  учениця 11 класу Іванківського районного 

ліцею Іванківського району 

 Науковий керівник: Старовойт Ольга Василівна, вчитель біології,  

практичний психолог Іванківського районного ліцею Іванківського 

району 

 

 

 

Актуальність дослідження: для кожної людини сім’я є важливим аспектом 

розвитку, саме в ній закладаються основи фізичного, інтелектуального й 

морального розвитку дитини, формуються громадські почуття, світогляд, естетичні 

смаки. Визначальними для дитини стають особливий приклад батьків, їх ставлення 

до праці, громадського життя, принциповість, чесність, доброта і чуйність, 

бережливість, простота і скромність. Сім’ї  належить ціла палітра властивих їй 

стимуляторів психосоціального розвитку дитини, найважливіші з яких – 

інтенсивність та багатство спілкування з дорослими, інтимні та стійкі емоційні 

контакти з рідними особами, батьківська любов і турбота. Батьківські установки 

щодо дітей впливають на усвідомлення ними мотивів своєї поведінки і діяльності, 

формування цінностей та ідеалів, а також допомагають закріпити своє власне «Я». 

Мета: теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити роль батьківських 

установок на формування особистості дитини. 
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    Наукова новизна: зроблено спробу перевірити експериментально вплив 

батьківських установок на формування особистості дитини. 

Основні завдання дослідження: 

1) вивчити та дослідити доступні джерела з даного питання; 

2) опрацювати проблему дослідження в історичному та психолого-

педагогічному контекстах; 

3) обґрунтувати теоретичні засади, форми, методи, вплив батьківських 

установок на формування особистості дитини; 

4) перевірити експериментально вплив батьківських установок на формування 

особистості дитини; 

5) проаналізувати, порівняти та узагальнити результати дослідження та зробити 

висновки; 

6) розробити рекомендації щодо здорового формування особистості дитини. 

 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

- різні типи батьківських установок формують особистість дитини, кожна 

родина індивідуальна та методи виховання у кожного різні; 

- батьки дуже рідко звертають увагу на доречність своїх висловлювань, 

формування прохань чи завдань для дитини; 

- установки диктують людині орієнтири в навколишньому світі і сприяють 

тому, щоб процес пізнання цього світу здійснювався більш 

цілеспрямовано з метою кращої адаптації до його умов; 

- сімейна атмосфера впливає на формування у дітей звички поведінки та 

критеріїв оцінки добра і зла, дозволеного та забороненого, 

справедливого та несправедливого; 

- становлення особистості починається в сім’ї; 

- ставлення батьків до суспільства, до дітей, один до одного, до родичів, 

сусідів сприймається дітьми як зразок, модель їх власного відношення. 

Практичне значення роботи: робота може бути корисною тим, хто 

цікавиться психологією міжособистісних стосунків, психологією сім’ї. 

Матеріали дослідження можна використовувати на уроках психології у 

школі. 

 

 

 

 



159 

 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ ТА АГРЕСИВНОСТІ НА МОТИВАЦІЮ ДОСЯГНЕНЬ УСПІХУ 

ТА УНИКНЕННЯ НЕВДАЧ В УЧНІВ ВИПУСКНИХ КЛАСІВ 

 

   Автор: Слюсаренко Дмитро,  учень 9 класу Таращанського  

академічного ліцею «Ерудит» Таращанської районної ради 

Київської області 

Науковий керівник: Литовченко Валентина Іванівна, вчитель  

біології  Таращанського академічного  ліцею  «Ерудит»  

Таращанської районної ради Київської області 

 

 

 

Актуальність дослідження. Проблема мотивацій становить інтерес для 

психологічної науки, оскільки особливості мотивації до досягнення успіху та 

уникнення невдач нинішніх випускників відрізняються від мотивацій у їх 

попередників, але є недостатньо вивченими. 

Об’єкт дослідження – мотиваційна сфера старших підлітків.  

Предмет дослідження – вплив тривожності та агресивності на формування 

мотивації до успіху. 

Мета дослідження: Вивчити зв’язок між мотиваціями досягнення успіху та 

уникнення невдач та рівнем тривожності у старших підлітків. 

Гіпотеза дослідження - Підвищена шкільна тривожність та агресивність прямо 

впливає на мотивацію успіху і уникнення невдач у підлітковому віці. 

Мета та гіпотеза дослідження зумовили постановку завдань дослідження: 

1. Проаналізувати рівні тривожності та агресивності у підлітків за методикою 

Киричука, що проводиться у школі. 

2. Провести дослідження мотивації до успіху за методикою Елерса, яка 

включає в себе методику уникнення невдач і досягнення успіху. 

3. Оцінити наявність і значущість зв’язку між тривожністю, агресивністю та 

мотивацією до успіху та уникнення невдач у школярів. 

У ході експерименту було створено квадріполярну модель особливостей мотивації 

старшокласників. У ході дослідження нам не вдалося підтвердити гіпотезу 

дослідження. Дослідження показало, що середні показники тривожності та 

агресивності не мають суттєвого впливу на формування мотивації досягнення успіху 

та уникання невдач у випускників. 
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Практичне значення полягає в тому, що матеріли даного дослідження можуть бути 

використані науковцями для вивчення проблем мотивації молодих людей, шкільним 

психологом та класними керівниками для формування у підлітків мотивації до 

успіху, умінь покращувати якість життя. 

 

 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

БРЕХНЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

 

 

Автор: Хобта Богдана, учениця 11 класу Березанської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 Березанської міської ради 

Київської області 

Науковий керівник: Драч Олеся Сидорівна, вчитель біології 

Березанської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №4 

Березанської міської ради Київської області 

 
 

 

 

Актуальність. Проблема брехні є широко поширеною, як і в повсякденному 

житті, так і в будь-якій сфері діяльності людини. Це питання буде завжди 

актуальним, через схильність багатьох осіб до приховування істини та дійсних 

фактів. Вивченням і критичним оцінюванням брехні займалися провідні психологи з 

усього світу. У своїх працях вони окреслювали головні параграфи обману, брехні і 

неправди, що не є абсолютними синонімами. Поряд з тим, недостатньо вивчено 

феномен брехні саме шкільного середовища. 

Ми порушили цю вічну тему, адже використання неправди може завдати 

шкоди не тільки самому мовцеві, а й групі людей, які мимоволі опинилися поруч. 

Дослідження феномену неправди є актуальним і важливим для усього людства, адже 

взаємовідносини між людьми є ключовим пунктом наук соціальних напрямів. 

Тільки при точному аналізі і статистичним підрахункам можливо виявити причини і 

способи уникнення небезпечних наслідків навіть при буденному явищі брехні.  

Проблема зумовлена об’єктивними вимогами дослідження дитячої брехні та 

підтвердженням причин, що її породжують. 

Об’єкт дослідження: феномен брехні. 



161 

 

Предмет дослідження: схильність дітей та підлітків до брехні у шкільному 

середовищі. 

Мета роботи: з'ясувати причини використання неправдивої інформації у 

повсякденному житті; виявити, як впливає брехня на формування особистості 

підлітка і визначити зв'язок видів брехні у школі; розкрити небезпеку брехні у 

дитячому віці як такої. 

Основні завдання дослідження: 

1. Розкрити та конкретизувати сутність соціально-психологічного поняття 

«брехня». 

2. Вивчити особливості типів брехні в соціумі. 

3. Виявити особливості дитячої і підліткової брехні. 

4. Експериментально підтвердити техніку виявлення брехні. 

Наукова новизна: полягає в тому, що вперше ми будемо виявляти причини та 

наслідки брехні, проводячи тренінги та психологічні експерименти з учнями нашої 

школи. Ми будемо спостерігати за їх поведінкою та робити висновки, дивлячись на 

фізичний стан школярів. 

Методи дослідження: теоретичні (аналіз опрацьованої інформації згідно з 

дослідами); емпіричні (анкетування, експеримент). 

Наше дослідження також має практичне значення, оскільки може бути 

використаним для викриття негативного впливу брехні у шкільному середовищі.  
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

 

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОНІВ КАЛЬЦІЮ В ГОРІХАХ, ЗЕЛЕНІ, ФРУКТАХ ТА 

СОКАХ МЕТОДОМ КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЧНОГО ТИТРУВАННЯ 

 

 

Автор: Коренко Марія, учениця 11 класу Вишнівської 

загальноосвітньої школи I-III  ступенів №4 Києво-Святошинської 

райдержадміністрації Київської області 

Науковий керівник: Чигоріна Алла Анатоліївна, вчитель хімії 

Вишнівської загальноосвітньої школи I-III  ступенів №4 Києво-

Святошинської райдержадміністрації Київської області 

 
 

 

Актуальність дослідження. У живій природі з елементів – металів Кальцій є 

головним біоелементом. В організмі людини Кальцій міститься  в кістках - 98,8%, 

зубах - 0,51%, м’яких тканинах – 0,51%, плазмі крові та екстрацелюлярній рідині – 

0,08%. Кальцій приймає участь у важливих процесах, які відбуваються в живих 

організмах Так, наприклад, зсідання крові залежить від наявності Кальцію в 

організмі. Також за допомогою Кальцію контролюються наступні  процеси в 

людському організмі: секреція гормонів, секреція нейромедіаторів, скорочення 

м’язів тощо. 

Медициною доведено, що добова норма Кальцію складає біля 1000 – 1300 мг і 

залежить від віку (в підлітковому віці у людини розвивається скелет і для його 

зміцнення необхідна більша кількість Кальцію, ніж в дитячому чи дорослому віці). 

За даними досліджень із США лише 10% жителів планети кожного дня  отримують 

необхідну дозу важливого для здоров’я макроелемента. 

Отже, кожний із нас повинен кожного дня отримувати  необхідну кількість 

елемента з їжею. Традиційне джерело Кальцію і білка - молочні 

продукти. Насамперед, молоко, йогурт, сметана. Але існує проблема 

непереносимості  — нездатність організму 

засвоювати лактозу, основний цукор в молоці. Також деякі прихильники здорового 

харчування вважають, що жир та солі, яких багато в молоці, не корисні здоров’ю.  

Мене зацікавило питання: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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- які продукти прихильники  здорового харчування та люди, які хворіють 

на гіполактазію, можуть використовувати як джерело такого важливого елемента, як 

Кальцій. 

- чи в достатній мірі наші організми забезпечені Кальцієм (згідно теста 

М.Хамма, А.Россмайера, 1996);  

Отже, об’єктом нашої наукової роботи обрано горіхи, зелень, фрукти та 

соки, які можна придбати в торгівельній мережі міста Вишневого. 

Предметом дослідження є кількісне визначення  йонів Кальцію в горіхах, 

зелені, фруктах та соках. 

Методи досліджень:  

- аналіз наукової літератури та періодичних видань; 

- лабораторний експеримент; 

- аналіз, синтез і узагальнення результатів лабораторних експериментів; 

Мета роботи: 

- Визначити вміст Кальцію в горіхах, зелені, фруктах та соках  

титрометричним методом (комплексонометричного титрування). 

- Вияснити ступінь інформованості учнів про роль Кальцію в живих 

організмах та забезпеченість організмів учнів нашої школи Кальцієм 

(згідно  тесту М.Хамма та А.Россмайера,1996). 

Завдання наукової роботи: 

- розглянути вміст Кальцію в харчових продуктах, які вживає населення  

України; 

- познайомитися з негативними наслідками нестачі і надлишку Кальцію; 

- вивчити методику проведення експериментальних досліджень, 

ознайомитись з титрометричним (комплексонометричним) методом для визначення 

вмісту йонів Кальцію горіхах, зелені, фруктах та соках; 

- порівняти показники вмісту йонів Кальцію у вибраних нами продуктах; 

- провести тестування учнів; 

- дати рекомендації учням про включення горіхів, зелені, фруктів та соків 

в свій щоденний раціон. 

Практична  цінність  роботи: 

 Результати  проведених  досліджень  можуть  бути  використані:  

- для  профілактичних  бесід  з  учнями  та  батьками; 

- для розроблення раціонів збалансованого харчування учнів; 

- на уроках біології, хімії, основ здоров’я. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ ВОДНИХ БАСЕЙНІВ С. ЛЮТЕЖА 

МЕТОДАМИ ГІДРОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА БІОІНДИКАЦІЇ 

 

Автор: Бєлінська Анастасія, учениця 11 класу Лютізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишгородської районної ради 

Київської області 

Науковий керівник: Шумейко Лариса Михайлівна, учитель біології  

Лютізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишгородської 

районної ради Київської області 

 

 

 

 

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 погіршення якості води позначається 

на організмах, які тут мешкають, зокрема, на водних тваринах та рослинах. 

Актуальність роботи: Сьогодні для вирішення проблем аналізу токсичності 

природних систем гідним уваги виглядає поєднання біологічних та 

інструментальних методів. Для того щоб мати можливість чітко інтерпретувати та 

передбачати результати люмінесцентного аналізу, необхідним є дослідження 

зв’язку «структура речовини – фізико-хімічні властивості – механізми впливу на 

біологічні системи – біологічний ефект – біотестування». 
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В останні роки тварини-біоіндикатори використовуються в 

експериментальній і виробничій діяльності. Дафнії живуть і активно 

розмножуються в чистих водоймах, їх відсутність у воді досить показова. Ці 

дрібні ракоподібні дуже чутливі до забруднення і тому можуть служити 

організмами-індикаторами чистоти води. 

Мета дослідження. Визначити рівень забруднення водойм с. 

Лютежаксенобіотиками за допомогою гідрохімічного аналізу і методів 

біоіндикації. Оптимізувати  методику ЛЕТТ. 

Завдання : 

 Провести хімічний аналіз води з водойм, які різняться за своїм 

походженням і джерелами забруднення.  

 Провести паралельні дослідження якості водного середовища 

дослідних водойм методами біоіндикації. 

 Оптимізувати процедури люмінесцентного екотоксикологічного 

тестування водного середовища, в якій використовується тест-організм 

Daphniamagna 

Висновки. Дослідження хімічного складу поверхневих вод, його сезонні 

коливання, вивчення впливу різних видів господарської діяльності, набуло 

важливого значення для прогнозування хімічного складу води , плануванні та 

реалізації заходів з охорони вод.  

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 во-

доймі. Метод біоіндикації дозволяє оцінити наслідки як постійного, так і 

залпового забруднення. І, зрештою, біологічні методи дозволяють оцінити 

спроможність та інтенсивність 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. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Наукова новизна. Вперше методами біотестування і біосенсорики на базі 

хемолюмісенції екзаметаболітів дафнії було досліджено на токсичність   водойм  

та свердловини  с.Лютежа. 

Практичне значення. Гідрохімічними і біоіндикаційними методами 

з’ясовано  споживчу і господарську цінність води з водних басейнів с. Лютежа. 

Отримані результати можуть стати вихідними даними для організації подальшого 

моніторингу якості водного середовища водойм досліджуваної місцевості та для 

розробки комплексу заходів органами місцевої влади та громадою щодо 

покращання екологічної ситуації водоймів нашого села. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ОЦІНКА РИЗИКУ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТДВ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КАР’ЄР» НА 

ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ 

 

 

           Автор: Кузніцова Анастасія, вихованка Сквирського районного  

центру дитячої та юнацької творчості, учениця 11 класу Сквирського  

академічного ліцею Сквирської районної ради 

       Науковий керівник: Гудзенко Наталія Василівна, вчитель біології  

Сквирського академічного ліцею Сквирської районної ради 

 

 

 

Актуальність теми дослідження. При видобуванні корисних копалин 

відбувається забруднення поверхневих вод, атмосфери, змінюється рельєф, який 

відіграє важливу роль у формуванні екологічного стану території. Мають місце 

електромагнітне, радіаційне, шумове, вібраційне, світлове й теплове забруднення 

природного навколишнього середовища, великомасштабне розсіювання 

геохімічних елементів земної кори, яке в свою чергу призводить до виникнення 

ризиків, що негативно впливають на здоров’я людини. При відкритих розробках 

корисних копалин найбільше проявляється геотоксикологічний вплив гірничого 

виробництва на людину. Значні порушення земної поверхні відбуваються при 

проведенні відкритих гірничих та розкривних робіт i видобуванні корисних 

копалин у кар’єрах. Випереджуючим процесом при цьому є селективне зняття 
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ґрунтового шару, перед яким проводяться підготовчі роботи: вирубка лiсів, 

корчування пнів, збирання i видалення валунів, вирізання чагарників тощо.  

Отже, проблема дослідження екосередовищного стану кар’єрів і впливу їхньої 

діяльності на довкілля і здоров’я людини є актуальною. З огляду на зазначене 

вище, метою роботи є дослідження екологічних наслідків діяльності ТДВ 

«Білоцерківський кар’єр» на навколишнє природне середовище та здоров’я людей 

регіону. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити еколого-географічні особливості розташування та технологічні 

аспекти виробництва продукції в умовах ТДВ «Білоцерківський кар’єр». 

2. Дослідити можливі екологічні наслідки впливу на довкілля діяльності ТДВ 

«Білоцерківський кар’єр».  

3. Провести оцінювання ризику впливу діяльності ТДВ «Білоцерківський 

кар’єр» на здоров’я населення регіону. 

Об’єкт дослідження – стан навколишнього природного середовища в 

Білоцерківському районі Київської області. 

Предмет дослідження – екологічні наслідки діяльності ТДВ 

«Білоцерківський кар’єр» на стан навколишнього природного середовища та 

здоров’я людей в Білоцерківському районі Київської області.  

Матеріалом для науково-дослідницької роботи послугували дослідження 

впливу ТДВ «Білоцерківський кар’єр» на довкілля, що були проведені в 2018 році. 

Зібраний матеріал та ретроспективні дані опрацьовані й проаналізовані з 

використанням загальнонаукових методів: спостереження, прогнозування, 

порівняння, розрахункового узагальнення, аналізу, синтезу. 

Новизна досліджень полягає в оцінці ризику впливу діяльності ТДВ 

«Білоцерківський кар’єр» на здоров’я населення села Глибочка.  

Висновки. Результати досліджень показали, що неканцерогенний ризик для 

здоров’я населення можна вважати допустимим, хоча існує імовірність виникнення 

шкідливих ефектів у населення. Рівень канцерогенного ризику бенз(а)пірену менший 

ніж 10
-6

 та, згідно класифікації рівнів канцерогенного ризику, приймається як той, що 

на межі умовно прийнятного і прийнятного. Соціальний ризик планової діяльності 

ТДВ «Білоцерківський кар’єр» має рівень ризику, який характеризується як умовно 

прийнятний і становить 1,6 10
-5

. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ҐРУНТИ АГРОЕКОСИСТЕМ СТАВИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: МОНІТОРИНГ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ 

 

Автор: Білецька Юлія, учениця 11 класу Опорного закладу освіти 

«Красилівський академічний ліцей» Ставищенської районної ради 

Київської області 

Науковий керівник: Кравець Сергій Вікторович, учитель географії 

Опорного закладу освіти «Красилівський академічний ліцей» 

Ставищенської районної ради Київської області 

 

 

 

Об’єкт дослідження – ґрунтовий фонд агроекосистем Ставищенського 

району Київської області.  

Предмет дослідження – стан ґрунтів агроекосистем Ставищенського 

району Київської області під впливом діяльності людини. 

Мета дослідження – здійснити моніторинг стану забруднення ґрунтів 

агроекосистем Ставищенського району Київської області. 

Для досягнення мети нам необхідно вирішити такі завдання:  

- проаналізувати структурованість ґрунтів району за площею, зокрема за 

таксономічними критеріями; 

-  здійснити моніторинг стану ґрунтів за фізичними та хімічними 

показниками; 

- забезпечити вивчення стану забруднення токсичності ґрунтів методом 

біоіндикації; 

-  вивчити особливості відновлення ґрунтів Ставищенщини шляхом 

внесення в них біогумусу та мінеральних добрив; 

- надати пропозиції щодо поліпшення екологічного стану ґрунтів 

агроекосистем Ставищенського району Київської області. 

Актуальність теми дослідження полягає, насамперед, у питанні 

моніторингу стану забруднення ґрунтів агроекосистем і вирішення нагальних 

екологічних проблем для розв’язання деградаційних процесів у Ставищенському 

районі Київської області. Адже для поліпшення  агроекологічного  стану ґрунтів 

має бути застосований комплексний підхід до аналізу і оцінки ситуації, що 

склалася в сільськогосподарському землекористуванні внаслідок порушення 
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екологічної рівноваги у співвідношенні основних видів угідь і недотриманні  

основних законів землеробства. 

У результаті проведеного дослідження зробили такі висновки. 

Природні та соціально-економічні фактори зумовили формування  певних  

територіальних відмінностей у структурі сільськогосподарського  

землекористування Ставищенського району, що носять зональний  характер.  

Нині землероби прагнуть до більшої продуктивності і зазвичай не 

враховують природних кругообігів азоту і мінеральних речовин. У ґрунт 

надходить дуже мало натуральних органічних відходів, а значить вміст у ньому 

мінеральних речовин та гумусу скорочується і його родючість знижується. Щоб 

збільшити врожаї, хлібороби вносять у ґрунт різні хімічні добрива, які часто 

завдають великої шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людини, 

особливо коли потрапляють в річки, озера і головне в питну воду. 

Метод біоіндикації дав нам можливість здійснити моніторинг ґрунтів узбіч 

Ставищенського району для виявлення рівня їх токсичності за допомогою тест-

культури цибулі городньої. На основі проведених досліджень можна дійти 

висновку, що найзабрудненішим є ґрунт з точки 4 автошляху Київ – Одеса (район 

перехрестя із Ставищенським районом), зважаючи на велику завантаженість 

різними видами автотранспортних засобів, що призводить до більшої  кількості  

викидів забруднювальних  речовин у повітря і, як наслідок, у ґрунт.   

Загалом стан використання та охорони ґрунтових ресурсів у 

Ставищенському районі Київської області має тенденцію до погіршення. 

Найважливіші причини, що зумовлюють такий стан: 

– надзвичайно високий економічно та екологічно необґрунтований рівень 

господарського (передусім сільськогосподарського) освоєння території; 

– значна землеємність основних галузей економіки; 

– нерівномірне сільськогосподарське освоєння території, внаслідок чого 

розораність земель в досягла надмірних розмірів; 

– інтенсивний розвиток деградаційних процесів та наявність значних площ 

деградованих земель; 

– стихійне формування нових типів землекористування в ринкових умовах 

шляхом оренди земельних часток (паїв), які характеризуються нестабільністю, 

дрібноконтурністю, черезсмужжям; 

– наявність територій, що зазнають постійного впливу небезпечних 

стихійних явищ; 

- недостатність земель природно-заповідного, лісового та іншого природо-

охоронного, рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного призначення; 
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- високий рівень техногенного забруднення довкілля, недостатній розвиток 

екологічної інфраструктури; 

– відсутність державних, регіональних і місцевих програм комплексного 

вирішення питань щодо використання та охорони земель; 

– недостатнє нормативно-правове та нормативно-методичне забезпечення, 

що регулює використання та охорону земель. 

Серед практичних шляхів вирішення нагальних екологічних проблем у 

районі визначили такі: 

- пошук  збалансованого відношення  між  раціональним  використанням  

земельних  ресурсів,  їхньою охороною  та  цілеспрямованим  перетворенням; 

- запровадження  комплексу  ефективних  заходів  з  оптимізації 

функціональної  структури  сучасних  сільськогосподарських  ландшафтів  та 

зниження антропогенного тиску на навколишнє середовище; 

- використання біогумусу, мінеральних добрив, що містять одночасно макро 

- і мікроелементи, спирятиме підвищенню родючості ґрунту, покращенню його 

водно-повітряного режиму, підвищенню врожайності сільськогосподарських 

культур; 

- організація чіткої системи контролю якості і відповідності мінеральних 

добрив безпечності для здоров'я людини і навколишнього середовища та 

застосування у сільському господарстві. 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

 

ОЦІНКA ЕКОЛОГІЧНОГО СТAНУ ҐРУНТІВ М. БОРИСПОЛЯ  ЗА ЗМІНАМИ 

ВИДОВОГО БІОРІЗНОМАНІТТЯ ГРУНТОВИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН 

 

 

 

Автор: Чернега Дар'я, вихованка Бориспільського міського 

центру технічної творчості «Евріка» Бориспільської міської ради 

Київської області 

Науковий керівник: Нагаєва Лідія Михайлівна, керівник гуртка 

Бориспільського міського центру технічної творчості «Евріка» 

Бориспільської міської ради Київської області 
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Мета роботи: дослідження видового складу, кількісних показників мезо- і 

макрофауни земельних ресурсів на тест-ділянках з різним антропогенним 

навантаженням та запровадження в перспективі використання методики для 

моніторингу та зооіндикації техногенно забрудненого грунту в містах. 

Проблема оптимізації суспільства з навколишнім середовищем, збереження 

біосфери, організація раціонального природокористування стала однією з 

найактуальніших.  

У зв’язку з цим широкий розвиток отримали теоретичні розробки і практична 

реалізація спеціальних систем безперервного спостереження, контролю і оцінки 

стану біосфери на глобальному та регіональному рівнях. У рамках системи 

екологічного моніторингу особливе значення надається організації оперативного 

спостереження за станом популяцій тварин і зокрема грунтових жителів. Людина 

свідомо впливає на зміни у природі, з метою використання її сил і багатств, та 

покращення умов свого існування. Значне рекреаційне навантаження призводить до 

деградації ландшафтів і угруповань тварин, як невід’ємної їх частини, яка має крім 

екологічної, ще й естетичну цінність.  

Новизна одержаних результатів: Встановлено основні напрямки змін 

структурно-функціональних параметрів і властивостей угруповань грунтових 

безхребетних тварин внаслідок зростання ступеня антропогенного навантаження. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

1. Розширити знання про біоіндикацію, біотестування,  

2. В  ході експериментального дослідження:  

- дослідити специфіку реагування грунтових безхребетних тварин на 

забруднення земельних ресурсів; 

- з'ясувати можливість використання характеристик грунтової біоти 

(видовове різноманіття, кількісь) для біоіндикації антропогенних впливів на 

грунтовий покрив; 

- визначити місця найбільших забруднень та місць безпечного 

перебування мешканців міста. 

У першому розділі розділі розглядається мета, завдання біоіндикації, 

біотестування. 

Другий розділ присвячений дослідженню видового складу, кількісних 

показників мезо- і макрофауни земельних ресурсів на тест ділянках з різним 

антропогенним навантаженням та запровадження в перспективі використання 

методики   для моніторингу та зооіндикації техногенно забрудненого грунту в 

містах. 

Висновки: 
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 За допомогою даної методики (за видовим  складом, кількісним 

показником мезо- і макрофауни  земельних ресурсів на тест-ділянках з 

різним антропогенним навантаженням) можна отримати повніші 

результати, які характеризують загальну токсичність, спричинену 

різними хімічними чинниками ґрунту. 

 Проаналізувавши отримані дані за допомогою біоіндикації, виявлено 

такі закономірності, що різниця чисельності представників макрофауни, 

на нашу думку, зумовлена режимом використання земель. Природні 

угіддя зазнають меншого антропогенного впливу, ніж придорожні 

території,  що зумовлюється внесенням хімічних засобів, ущільненням 

ґрунту. 

 За результатами дослідження встановлено, що перший, другий і 

четвертий тест майданчик мають відносно задовільний стан грунтів, про 

що свідчить видова біорізноманітність і кількість безхребетних тварин. 

А другий тест-майданчик (грунт обабіч траси Київ – Харків) має 

«надзвичайний» екологічний стан ґрунтів, що пов’язано із значним  

антропогенним навантаженням та викидами хімічних речовин. 

 Впровадження малозатратного методу для моніторингу та зооіндикації 

техногенно забрудненого грунту в містах дає швидке визначення місць 

безпечного перебування мешканців міста. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ СЕРЕДОВИЩА 

М. СЛАВУТИЧА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИМИ ТА БІОІНДИКАЦІЙНИМИ МЕТОДАМИ 

 

 

Автор: Лутченко Вікторія, учениця 11 класу Славутицького ліцею 

Славутицької міської ради Київської області 

Науковий керівник: Артем'єва Ірина Вікторівна, вчитель біології 

Славутицького ліцею Славутицької міської ради Київської області 

 

 

 

 

Мета роботи: дослідити основні параметри міської екосистеми 

інструментальними та біоіндикаційними методами 

Актуальність теми. Нині питаннями біоіндикації доволі широко займаються 

у всьому світі, зокрема, під час моніторингу дії малих дозіонізуючого 

випромінювання на живі системи.  Але, важливо зазначити, що реакції організмів 

на несприятливі фактори не є суворо специфічними, різні чинники можуть 

викликати однакові реакції. Тому біоіндикація має включати комплекс досліджень, 

що проводяться на різних рівнях організації життя – від клітини до ценозу. На 

кожному рівні є "критичні" елементи, які можуть стати об'єктами біоіндикації. 

Аварія на Чорнобильській АЕС спричинила мозаїчне радіоактивне 

забруднення територій, яке зберігатиметься ще тривалий час, що робить 

актуальним питання постійного моніторингу подібних територій. Дослідження 

проблем Чорнобиля тривають більше ніж 30 років і мають міжнародний характер, 

існує багато розбіжностей щодо розуміння і оцінок наслідків радіоактивного 

забруднення для біоти. Дослідження проблем аварії на ЧАЕС широко відображені 

в наукових публікаціях і практично всі вони територіально пов’язані з 30-

кілометровою зоною. За її межами, зокрема в місті енергетиків Славутичі,  

вивчення стану екосистеми практично не проводиться. Саме це пояснює 

актуальність даної роботи, яка досліджує проблеми, що знаходяться в центрі уваги 

сучасної радіобіології: вплив малих доз радіації на живі організми та оцінка якості 

середовища забрудненого радіонуклідами.  

Наукова новизна дослідження в тому, що вперше зроблена спроба порівняти 

результати оцінки рівня забруднення м. Славутича інструментальними та 
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біоіндикаційними методами.  

Завдання науково-дослідницької роботи: 

 зібрати, обробити та проаналізувати наявну інформацію щодо стану екосистеми 

міста Славутича; 

 визначити рівень забрудненості атмосферного повітря ліхеноіндикаційними та 

інструментальними методами;  

 визначити рівень радіоактивного забруднення міста Славутича, отримані за 

допомогою фітоіндикаційних та інструментальних методів; 

 дати оцінку якості середовища міста Славутича. 

Результатом роботи є оцінка якості середовища міста Славутича. 

У ході виконаної роботи зроблено висновки про те, що використання 

біоіндикації для моніторингу територій, забруднених радіонуклеїдами, є суттєвим 

доповненням до інструментальних методів контролю середовища, оскільки  

дозволяє отримати інтегральну характеристику середовища, оцінити всю множину 

діючих факторів, які до того ж взаємодіють між собою. Екосистема міста 

Славутича знаходиться в стані екологічної рівноваги, що свідчить про високу 

якість середовища. 

Практична значимість роботи полягає в тому, що її результати можуть бути 

використані для моніторингу загальної і радіоекологічної ситуації районів, що 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 
 

ЕКО СУМКА З ВОЛОКОН КРОПИВИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА 

ПЛАСТИКОВИМ ПАКЕТАМ 

 

 

Автор: Ковалівська Анастасія, учениця 11 класу Богуславського 

академічного ліцею № 1 Богуславської районної ради Київської області 

Науковий керівник: Черняк Ірина Андріївна, вчитель біології 

Богуславського академічного ліцею № 1 Богуславської районної ради 

Київської області 

 

 

 

Від початку масового виробництва пластику як пакувального матеріалу, з 50-

х років минулого століття було вироблено понад 8,3 млрд тонн цього матеріалу в 
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усьому світі, що згодом перетворилось у майже 6 млрд тонн пластикових відходів, 

з яких лише близько 9% було перероблено. Масштаб проблеми вражає. 

В навколишньому середовищі викинуті пакети зберігаються тривалий час і не 

піддаються біологічному розкладанню. Таким чином, вони утворюють стійке 

забруднення. З цієї причини в ряді країн використання поліетиленових пакетів, як 

побутового пакування, обмежено або заборонено. 

На сьогоднішній день особливо актуальною є альтернатива пластиковим 

пакетам – еко сумки з натуральної сировини. Адже наші предки користувалися 

натуральними дарами природи, які були екологічно чистими і не приносили шкоди 

людині і довкіллю. Кропива – рослина, яка має не тільки цілющі властивості, а з 

якої ще в давнину виготовляли тканину.  

Об’єкт дослідження: еко сумка, виготовлена з волокон кропиви. 

Предмет дослідження: вплив пластикових пакетів на довкілля, технологія 

виготовлення волокон з кропиви з подальшою трансформацією їх в еко сумку, 

переваги волокон натурального походження над полімерними сполуками в аспекті 

їх утилізації. 

Мета моєї роботи: привернути увагу до проблеми забруднення середовища 

пластиковими пакетами, як альтернативу створити еко-сумку з  волокон кропиви. 

Завдання роботи:  

• дослідити проблему забруднення навколишнього середовища пластиковими 

пакетами; 

• з′ясувати, як вирішується дана проблема у світі; 

• проаналізувати, що є альтернативою пластиковим пакетам; 

• створити еко сумку з волокон кропиви;  

• порівняти терміни розкладання пластикових пакетів та тканини з волокон 

кропиви. 

Результатом дослідження є самостійне виготовлення фрагменту тканини з 

волокон  кропиви,  з якої можна створити еко сумку.      

 У ході виконання роботи зроблено висновки, що в сучасних умовах 

екологічного забруднення довкілля поліетиленовими відходами, виготовлення 

виробів багаторазового використання із натуральних волокон є економічно 

вигідним і екологічно доцільним.  

Переваги еко сумки з волокон натурального походження над полімерними 

сполуками є очевидними, порівнюючи терміни розкладання поліетиленових пакетів 

з волокнами кропиви. 

Практичне значення одержаних результатів: 
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Матеріали даної роботи можуть використовуватися на заняттях та позакласних 

заходах з екології, дають можливість привернути увагу до проблеми забруднення 

середовища пластиковими пакетами великого кола слухачів від молодших 

школярів до студентів та пересічних громадян. Результати досліджень та основні 

технологічні прийоми можуть бути використані для масового виробництва еко 

сумок з органічної сировини. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

 

ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ ҐРУНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ РОСТОВОГО ТЕСТУ 

 

  Автор: Бондаренко Анна, учениця 11 класу Опорного 

загальноосвітнього  навчального  закладу  «Жоравський 

навчально-виховний комплекс - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» 

Яготинської районної ради 

 Науковий керівник: Бойко Наталія Василівна, вчитель 

біології Опорного загальноосвітнього навчального закладу  

«Жоравський навчально-виховний комплекс – загальноосвітня 

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

садок)» Яготинської районної ради 
 

 

Яготинський район знаходиться на сході  Київської області, на лівобережній 

частині України. Розташований у фізико-географічній зоні Центрального Лісостепу. 

Територією району проходить автомагістраль E40М03 Київ – Харків. Протяжність в 

межах району –  30 км. Автомагістраль проходить через село Панфили.  На відстані 

1 – 2 км від автомагістралі розташовані села Черняхівка, Богданівка, Двірківщина, 

на відстані 6 км – село Жоравка. 

Гіпотеза – газопиловий  струмінь  автотранспорту, що викидається в повітря, 

негативно впливає на якісний склад ґрунту. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідницької роботи – оцінити 

токсичність зразків ґрунту з використання рослинних біотесторів. 

Предмет дослідження: токсичність  ґрунту. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Об’єкт дослідження:  насіння озимої пшениці. 

Для проведення досліджень виділено наступний ряд послідовних етапів: 

Підготовчий – вивчення відповідної літератури, вибір методики досліджень.  

Експериментальний – проведення вимірів об’єктів.  

Камеральний – обробка отриманих даних. 

Аналітичний – виявлення закономірностей. 

Вибрали чотири моніторингові точки:  майданчик №1 – 20 м від автомагістралі;  

майданчик  №2 – 200 м;  майданчик №3 – 500 м;  майданчик №4 – 7000 м 

(паркова зона ОЗОНЗ «Жоравський НВК «ЗОШ – І-ІІІ ст.. - ДНЗ (ясла-садок», 

контрольна ділянка).  

В якості біоіндикатора використовували насіння озимої пшениці. Проводили 

виміри довжини кореневої і стеблової системи та визначали сиру масу десяти 

найбільш типових проростків. Після цього рослини поміщали у паперові пакети, 

висушували протягом декількох днів і визначали суху масу.  

Оцінка ростових параметрів тест-рослин, вирощених на витяжці з ґрунту, 

відібраному за 7000 м від автомагістралі, засвідчила, що досліджувані рослини 

характеризувалися найбільшими показниками розвитку підземної та наземної 

частин. Найменші морфометричні параметри досліджувані об’єкти мали в №1 (20 м 

від автомагістралі). 

Ростові процеси рослин, пророщених на досліджуваному ґрунті з відстані 20, 

200 та 500 м від автомагістралі  Е40М03, пригноблені (показники росту достовірно 

відрізняються від контролю) – отже, грунт  має токсичні властивості.  

Зона впливу токсичності ґрунтів поширюється на відстань 500 м від 

автомагістралі. Рівень токсичності ґрунтів, відібраних на відстані 20 м від автотраси 

Е40М03 – вище середнього; на відстані 200 м і 500 м - середній рівень токсичності. 

Результати обчислення середнього рівня фітотоксичного ефекту показали, що 

з віддаленням від автомагістралі показники росту рослин поступово покращуються, 

і фітотоксичність ґрунту знижується з 41.47 % на відстані 20 м до 20.15 % на 

відстані 500 м. 

У зв’язку зі збільшенням антропогенного навантаження вивчення такої 

складової урбоекосистеми, як ґрунтовий покрив дуже актуальне. 

Під час дослідницької роботи були отримані результати, що підтверджують 

висунуте припущення: газопиловий струмінь автотранспорту, що викидається в 

повітря, негативно впливає на якісний склад ґрунту. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Автор: Никоненко Денис, учень 10 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» 

Науковий керівник: Наумова Юлія Миколаївна, учитель хімії 

Комунального закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-

інтернат» 
 

 

 

Об’єкт дослідження – джерела підземної, підґрунтової та поверхневої води, 

а також джерела централізованого водопостачання у Фастівському районі, які 

знаходяться в одних еколого-кліматичних умовах та не мають видимого впливу 

для антропогенного забруднення. 

Предмет дослідження – гідрохімічні показники якості води та оцінка якості 

вказаних джерел методами біотестування. 

Основна мета робота – встановлення комплексної екологічної оцінки якості 

води на території Фастівського району Київської області. 

Загальна характеристика роботи. За результатами роботи встановлено, що 

вода досліджених джерел не відповідала нормативам за показниками загальної та 

тимчасової твердості, а також вмісту кальцію та магнію. Жодне джерело за 

індексом забруднення води не відносилося до категорії «чиста вода»; таким чином, 

рівень антропогенного навантаження на даній території досяг рівня межі стійкості 

екосистем. На клітинах крові риб у зразках води  з річки Кірша та криничної води 

села Веприк виявлено генотоксичний ефект, який проявлявся у появі мікроядер, 

подвійних ядер та руйнування клітинної оболонки. На основі проведеного 

біотестування зразки вод з річки Кірша проявили хронічну токсичність для гідр, 

кринична вода з села Веприк проявила гостру токсичність – смертність 100 %. 

 На основі проведеної комплексної оцінки, єдине джерело, яке можна 

рекомендувати у якості джерела водопостачання – є криниця в місті Фастів (вул. 

Дружби, 5). Дана вода за гідрохімічними показниками відповідала ІІ класу 

чистоти, а також не викликала гострих та токсичних змін у біотестах. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

ВПЛИВ ТРАНСПОРТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВЕЛИЧИНУ 

ФЛУКТУЮЧОЇ АСИМЕТРІЇ ЛИСТКОВОЇ ПЛАСТИНКИ BETULA PENDULА 

 

        Автор: Денисенко Світлана, вихованка Комунального закладу 

Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  

Київщини»,   учениця  11   класу   Опорного   загальноосвітнього  

навчального закладу «Жоравський навчально-виховний комплекс – 

 загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів – дошкільний  навчальний 

 заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради 

     Науковий керівник: Бойко Наталія Василівна, керівник гуртка  

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості  

дітей та юнацтва Київщини» 

 

 

 

Як біоіндикаційні деревні культури, для визначення забруднення 

навколишньго середовища, використовують Betula pendula (березу повислу). 

Листя B. pendula може бути зручним показником для швидкої оцінки якості 

навколишнього середовища. 

Територією Яготинського району проходить автомобільна магістраль  

міжнародного значення М-03 Київ – Харків (протяжність в межах району – 30 

км). Село Жоравка Яготинського району Київської області знаходиться на 

відстані 6 км від автомагістралі М-03.  

Гіпотеза – інтенсивне транспортне навантаження впливає на розвиток 

живих організмів. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідницької роботи – оцінити вплив 

транспортного навантаження на величину флуктуючої асиметрії листкової 

пластинки B. pendulа. 

У відповідності до поставленої мети визначені наступні завдання: 

- опрацювати літературу з досліджуваної проблеми;  

- розглянути, які типи асиметрії зустрічаються в органічному світі; 

- вибрати ділянки дослідження, зібрати матеріал, провести вимірювання і 

обробити результати вимірювань листкових пластинок берези повислої; 

- встановити розмір зони впливу газопилового струменю автотранспорту, що  

викидається в повітря, на величину флуктуючої асиметрії листкової 

пластинки B. pendulа. 
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Предмет дослідження: флуктуюча асиметрія листкової пластинки B. 

pendula. 

Об’єкт дослідження: листя B. pendula. 

Для проведення досліджень виділено наступний ряд послідовних етапів: 

Підготовчий – вивчення відповідної літератури, збір матеріалу, вибір методики 

досліджень.  

Експериментальний – проведення вимірів об’єктів.  

Камеральний – обробка отриманих даних. 

Аналітичний – виявлення закономірностей. 

Використання інтегрального показника флуктуючої асиметрії, 

розрахованого на основі пластичних показників листкової пластинки, відображає 

значні відмінності в стабільності розвитку B. pendulа в залежності від рівня 

техногенного навантаження. 

Зона впливу газопилового струменю автотранспорту, що викидається в 

повітря, на величину флуктуючої асиметрії листкової пластинки B. pendulа 

зменшується, віддаляючись від автомагістралі Київ – Харків.  

Під час дослідницької  роботи були отримані результати, що підтверджують 

висунуте нами припущення: інтенсивне транспортне навантаження впливає на 

розвиток живих організмів. 

Показник флуктуючої асиметрії виступає критерієм сталого розвитку 

рослинних організмів і може використовуватися в якості біоіндикаційної ознаки 

при екологічних дослідженнях. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИРОБНИЦТВА М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ   НА СТАН 

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА   С.БЕРЕСТЯНКА ЗА 

ДОПОМОГОЮ ТЕСТУ  «СТЕРИЛЬНІСТЬ ПИЛКУ ІНДИКАТОРНИХ РОСЛИН» 

 

Автор: Кучинська Діана, учениця 9 класу Опорного закладу освіти 

«Новозаліський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад 

дошкільної освіти» Бородянської селищної ради Бородянської Київської 

області 

Науковий керівник: Костюченко Софія Павлівна, вчитель біології 

Опорного закладу освіти «Новозаліський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Бородянської селищної ради  

Київської області 

 

 

 

Мета роботи: встановити рівень екологічної безпеки території с. Берестянка 

внаслідок виробничої діяльності об'єктів малої потужності, які віднесені до таких, 

що не створюють несприятливого впливу на навколишнє середовище (підприємство 

ТОВ « Агроконтраст»); 

 мотивувати необхідність поведінкової діяльності щодо покращення стану 

довкілля. 

            Для реалізації мети визначені завдання: 

1.    З’ясувати стан атмосфери нашого села та причини її забрудненості. 

2. Оцінити вплив виробництва м'ясо-молочної продукції на екологічний стан 

атмосферного повітря с. Берестянка за показниками стерильності пилку рослин - 

біоіндикаторів.  

3. Привернути увагу населення до екологічної ситуації, стану атмосфери нашого 

села. 

4. Розробити рекомендації щодо покращення стану довкілля. 

      Об'єкт дослідження — якість повітряного середовища. 

     Предмет дослідження — ступінь стерильності пилку рослин — біоіндикаторів. 

При виконанні роботи використовували спеціальні та загальнонаукові методи 

досліджень: польовий — відбір квітів на дослідних ділянках; лабораторний — 



182 

 

визначення стерильності пилкових зерен; математичний — розрахунки індексів 

ушкодженості, опрацювання літературних джерел. 

         Актуальність дослідження полягає у необхідності вирішення гострих проблем 

забруднення довкілля, що відбувається через нехтування встановлених санітарних 

норм потенційно небезпечних виробництв. 

     Новизна роботи полягає у спробі більш детального дослідження впливу на 

навколишнє природне середовище виробництв м'ясо-молочної продукції малої 

потужності ( до 400 голів ВРХ). 

      В результаті дослідження ми довели, що виробництво ТОВ “Агроконтраст” 

працює з порушенням санітарних правил забудов такого типу та чинить значний 

тиск на навколишнє природне середовище. Аналіз загальної оцінки екологічного 

стану території с. Берестянка за тестом «Стерильність пилку індикаторних рослин» 

показав, що  на досліджуваній території довкола ТОВ «Агроконтраст» ІУПУ                       

(інтегрований умовний показник ушкодженості рослин) змінюється в значних 

інтервалах від 0,320 до 0,145. Безпечною за токсико-мутагенним фоном можна 

вважати територію на відстані 800 м від птахофабрики, насторожучою — на відстані 

до 500 м від птахофабрики і загрозливою на відстані 25 м. Екологічна ситуація на 

відстані СЗС ( 25 м) є незадовільною ( в. Медова, Майданівська, Пушкіна), на 

відстані 500м — задовільна, на відстані 800м — еталонна. 

       Ми прийшли до висновку, що метод біоіндикації стану довкілля за відсотком 

стерильних пилкових зерен  є інформативним для екологічної оцінки антропогенно 

навантажених територій і дає змогу швидко дослідити вплив виробництва м'ясо-

молочної продукції малої потужності ( кількості до 400 голів) на стан атмосфери та 

природного навколишнього середовища в цілому. 

    Для максимального ослаблення впливу ферми ВРХ на навколишнє населення 

природне середовище  через сільську раду с. Берестянка примусити власників ТОВ  

«Агроконтраст» територію негайно упорядковати і озелененити газостійкими 

породами дерев і чагарників ( наприклад, тополею канадською (Populus сanadensis 

auct.), ялиною колючою ( Picea punqens Enqelm.), шовковицею ( Morus L.), кленом 

гостролистим ( Acer platanoides L.), в'язом ( Ulmus L.) і т. д.) шириною не менше 10 

м. 

        Мешканцям с. Берестянка, територія присадибних ділянок яких безпосередньо 

опинилась в межах СЗС виробництва ТОВ «Агроконтраст» (в. Майданівська, 

Медова, Пушкіна) рекомендувати перевірити у СЕС якість вирощеної с/г продукції 

на вміст нітратів. 

           Результати досліджень варто донести до широкої аудиторії через сільську раду  
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     с. Берестянка, опублікувати їх в районній газеті «Вперед», для учнів школи провести 

конференцію, виготовити і розповсюдити серед учнів школи буклет «Вплив 

виробництва м'ясо-молочної продукції на стан навколишнього природного 

середовища».  

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

 

ЕКОЛОГО-ГІДРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ БЕРЕГОВОЇ ЗОНИ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 

 

Автор: Грицай Вікторія, вихованка гуртка Центру дитячої та 

юнацької творчості Миронівської міської ради Київської області 

Науковий керівник: Шевченко Світлана Миколаївна, керівник гуртка 

Центру дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради 

Київської області 

 

 

 

 

Берегова зона водойм і водотоків взагалі і водосховищ зокрема є найбільш 

динамічним утворенням, оскільки будь-які зміни рівня води, викликані течіями, 

хвилями, коливаннями водності і попусками води та іншими процесами і явищами 

призводять до змін у береговій зоні гідродинамічних компонентів природного 

середовища, що, в свою чергу, обумовлює спрямованість і темпи взаємовпливу 

водойм і прилеглої суші як з позитивними, так і з негативними наслідками. 

Будівництво і експлуатація каскаду дніпровських водосховищ при всіх 

незаперечних позитивних наслідках для господарства і населення України 

створили цілий ряд екологічних проблем, без вирішення яких неможливе стале і 

екологічно та технічно безпечне функціонування екосистеми Дніпра. 

Усі водосховища утримують об’єм води, який перевищує середній річковий 

стік Дніпра. Важливу роль у водному режимі країни відіграє річка Дніпро і 

водосховища його водного каскаду. Отже, на сьогоднішній день актуальною є 

тема нашої науково-дослідницької роботи «Еколого-гідрологічний аналіз 
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структурно-функціональних особливостей берегової зони Канівського 

водосховища». 

Мета роботи: оцінити еколого-гідрологічний стан річки Дніпро, а саме 

берегову лінію Канівського водосховища в межах Переяслав-Хмельницького 

району. 

Завдання роботи:  

- дослідити еколого-гідрологічний режим Дніпра; 

-  охарактеризувати основні притоки та водосховища; 

- дослідити основні джерела забруднення р. Дніпро;  

- дослідити причини пересування берегової лінії Канівського водосховища у 

межах Переяславського району та визначити їх наслідки; 

- розробити заходи щодо захисту берегів Дніпра у межах Переяслав-

Хмельницького району від водної та вітрової ерозії. 

Об’єкт дослідження: екосистема Канівського водосховища в межах 

Переяслав-Хмельницького району. 

Предмет дослідження: вплив антропогенних та природних чинників на 

еколого-гідрологічний стан річки Дніпро у межах Переяслав-Хмельницького 

району.  

Методи дослідження:  

1. Аналіз наукової літератури та періодичних видань. 

2. Наукові методи: спостереження, порівняння, вимірювання, візуально-

графічний. 

3. Аналіз, синтез і узагальнення результатів. 

Наукова новизна: у роботі досить докладно узагальнені і обґрунтовані 

результати досліджень по виявленню причин руйнування берегової лінії та 

визначено інтенсивність їх руйнування на Канівському водосховищі в межах 

Переяслав-Хмельницького району. 

Крім того, представлені практичні рекомендації щодо захисту берегів Дніпра 

у межах Переяслав-Хмельницького району від водної та вітрової ерозії. 

Практична цінність роботи: результати досліджень можуть бути 

використані водозахисними та лісовими господарствами при плануванні 

лісомеліоративних робіт, для проведення комплексу протиерозійних заходів, щодо 

укріплення захисної зони Дніпра та у процесі вивчення шкільних курсів екології 

та географії. 

Об’єм та структура роботи: Складається зі вступу, трьох розділів, списку 

використаних джерел, додатків. 

4 
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Особистий внесок дослідника: під керівництвом наукового керівника 

проведено практичні дослідження з визначення причин та інтенсивності 

руйнування берегів Дніпра у межах Переяслав-Хмельницького району.  

Самостійно виконаний аналіз літературних джерел, математичні розрахунки, 

узагальнення у вигляді таблиць та графіків, а також сформульовані практичні 

рекомендації та висновки роботи. 

 

 

 
СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОНАХ МІСТА 

ПЕРЕЯСЛАВА ЗА БАКТЕРІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

 

 

Автор: Щерба Олександра, учениця 10 класу Переяславської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 7 Переяславської міської ради 

Науковий керівник: Кітаєва Галина Василівна, вчитель біології 

Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 

Переяславської міської ради 

 

 

 

 

Актуальність дослідження 

За даними ВООЗ 80-85% всіх інфекційних хвороб у світі пов’язано з 

незадовільною якістю води або порушенням санітарно-гігієнічних норм при її 

використанні. У водному середовищі розвиваються бактерії та віруси, які можуть 

спричинити бруцельоз, дизентерію, черевний тиф, паратиф, жовтяницю, гострий 

гастроентерит, холеру, туляремію, сибірку, поліомієліт та інші захворювання. 

За даними Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 

України, у червні 2018 року вода на 106 українських пляжах була небезпечною для 

купання. Якість води у межах цих пляжів і рекреаційних зон не відповідала 

стандарту на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові 

палички). У перелік небезпечних для купання пляжів, на жаль, потрапили пляж 
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дитячого оздоровчого закладу «Джерело Надії» та міський пляж міста Переяслава, 

розташовані на Канівському водосховищі. 

У зв’язку з цим важливим питанням є проведення моніторингу 

бактеріологічних показників якості поверхневих вод в зонах рекреації з метою 

розробки подальших заходів із екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро. 

Мета дослідження.  

Теоретично обґрунтувати необхідність моніторингу динаміки 

бактеріологічних показників та експериментально дослідити стан поверхневих вод 

рекреаційних зон в межах міста Переяслава за бактеріологічними показниками. 

Завдання дослідження  

1. Дослідити шляхи бактеріологічного забруднення водойм. 

2. Охарактеризувати особливості індикаторних мікроорганізмів. 

3. Визначити стан поверхневих вод рекреаційних зон в межах міста 

Переяслава за бактеріологічними показниками. 

4. Встановити основні фактори, що впливають на рівень бактеріологічного 

забруднення. 

5. Розробити рекомендації щодо нормалізації бактеріологічних показників 

у рекреаційних зонах міста Переяслава. 

Результати дослідження 

1. Бактеріальне забруднення водойм, що може нести загрозу здоров’ю людини, 

переважно зумовлене потраплянням у воду фекалій людей та тварин, в тому числі 

зі стічними водами та пов’язане з культурою природокористування. 

2. Рівень бактеріального забруднення визначається за індикаторними 

організмами.  

3. Встановлено, що індекс ЛКП та ЗМЧ, за якими визначають межі забруднення 

води кишковими паличками, залежать від температури води та є вищими від 

норми у пробах, відібраних у липні місяці у всіх п’яти  створах. У пробах, 

відібраних у квітні та жовтні ці показники були в межах норми, що свідчить про 

високу здатність водойм до самоочищення. 

4. Стан усіх досліджених рекреаційних зон у межах міста Переяслава у липні 

місяці не відповідав санітарним нормам за бактеріологічними показниками.  

Так, ІЛКП у пробах зі створу №5  у липні перевищував  норму у 2,6 разів, 

зі  створу № 2 – у 4,8 разів, зі створів № 3, 4 – у 14 разів. Найвищим ІЛКП виявився 

у пробах зі створу № 1, перевищивши норму у 48 разів 

Таким чином найнесприятливішим за індексом ЛКП виявився пляж, 

розташований у межах міста Переяслава на річці Трубіж.  
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5.  Порівняння ЗМЧ двох груп сапрофітів (загальної кількості 

сапрофітних бактерій, які виростають  за  температури  20-22 °С та  за температури  

37 °С) у створах №4 і №5 у липневих пробах ЗМЧ підтвердило результати 

попередніх досліджень, вказавши на високий рівень забруднення води. У створі 

№2 і створі №3 ЗМЧ вказувало на високу здатність до самоочищення поверхневих 

вод у цих рекреаційних зонах, тоді як у створі №1 кількість бактерій, що 

забезпечують самоочищення у 1,4 разів менша, що свідчить про низьку здатність 

до самоочищення досліджуваної зони. 

6. У всіх пробах патогенних мікроорганізмів не виявлено. 

7. Проведений аналіз санітарного стану поверхневих вод рекреаційних зон 

Переяслава за бактеріологічними показниками виявив їх залежить від місця забору 

проб, температурного режиму та рівня антропогенного навантаження. 

 

 

 
СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

ОЦІНКА ЗАБРУДНЕНОСТІ ПОВІТРЯ МЕТОДОМ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ 

НА ТЕРИТОРІЇ СМТ ВОЛОДАРКА ТА ЇЇ ОКОЛИЦЬ 

 

Автор: Багінський Любомир, учень 10 класу Комунального закладу 

«Володарська загальноосвітня школа I-III ступенів №1» Володарської 

районної ради Київської області 

Науковий керівник: Шинкарук Галина Станіславівна, учитель 

Комунального закладу «Володарська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №1» Володарської районної ради Київської області 

 

 

 

Мета роботи: визначення ступеня забрудненості повітря на території 

Володарщини методом ліхеноіндикації. 

Актуальність дослідження: склад повітря та його якість - один з 

найважливіших, життєво необхідних екологічних чинників, від яких залежать 

колообіги хімічних елементів, життєдіяльність живих організмів, функціонування 

всієї біосфери. 
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Забруднення атмосферного повітря, особливо у приземному шарі, аерозолями 

та газоподібними сполуками негативно впливає на здоров’я людей, рослинний 

тваринний світ. 

Новизна одержаних результатів: у дослідницькій роботі проведена оцінка 

забрудненості повітря на території Володарщини методом ліхеноіндикації. Вивчено 

видову різноманіть епіфітних лишайників та їх проективне покриття. 

Завдання науково-дослідницької роботи: 

1. Відшукати на стовбурах дерев лишайники. Визначити тип талому, 

забарвлення. 

2. Простежити за частотою зустрічання окремих видів лишайників на 

території смт Володарка та її околиць, описати різноманітність лишайників. 

3. Провести оцінку забрудненості повітря за допомогою лишайників. 

4. Зібрати колекцію лишайників. 

Результати дослідження: в ході роботи досліджено проективне покриття 

лишайників на 12 ділянках, проведено 60 вимірювань. Порівняно кількість видів на 

досліджених територіях. Виявлено, що на ділянках, розташованих біля головних 

автомобільних шляхів та промислових підприємств, є представники тільки 5-6 

видів родів Parmelia, Xanthoria, що дуже стійкі до дії забруднення. На ділянках, що 

не піддані такому значному забрудненню, описано 17 видів. Найчастіше 

зустрічається Xanthoria parietina, Phlyctis agelaea, Parmelia sulcata, Physcia 

pulverulenta.  

Найбільш чистими являються ділянки лісопаркової зони біля річки Рось, 

лісонасадження лісового заказника «Володарська дача». Більшого забруднення 

зазнають території біля автомобільних доріг. 

Висновки:  

Ступінь забрудненості повітря на досліджуваній території характеризується 

як зона №2 (слабке забруднення), так як відсутні кущисті лишайники, зростають 

листуваті і накипні. 

За допомогою індексу Де Слувера та Ле Блана визначені ізотоксичні 

ліхеноіндикаційні зони на території смт. Володарки. 

Отримані фактичні матеріали і результати можуть бути використані при 

складанні комплексних схем охорони природи, оглядів і прогнозів стану 

навколишнього середовища. 

Практичне значення одержаних результатів: обгрунтовано метод 

ліхеноіндикації як один з доступних методів оцінки забрудненості повітря. 

Результати досліджень використовуються в освітньому процесі на уроках біології 

та екології  у КЗ “Володарська загальноосвітня школа I-III ступенів №1” 
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Володарської районної ради Київської області та на заняттях еколого-

натуралістичного гуртка Володарського РЦТДЮ. 

 

 
СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА СТАН 

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У МІСТІ БІЛА ЦЕРКВА 

 

 

Автор: Король Софія, учениця 11 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 20 Білоцерківської міської 

ради Київської області 

Науковий керівник: Гранат Наталія Дмитрівна, вчитель біології 

Білоцерківської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 20 

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

 

 

    Діяльність людини порушує рівновагу в природі, що призводить  до  

виникнення екологічних проблем. Ми не можемо залишити  без  уваги  поступове  

погіршення хімічного складу повітря і негативний вплив різноманітних 

шкідливих домішок на організм. 

      Актуальність теми. У  нашому місті з кожним днем збільшується кількість 

автомобілів, які забруднюють повітря відпрацьованими газами, котрі містять 

дуже токсичні та канцерогенні речовини. Нам би хотілося, щоб всі звернули увагу 

і серйозно задумалися про наслідки бездумного ставлення до екології свого міста.  

    Мета роботи: дослідити стан атмосферного повітря, можливі зміни його складу 

під дією викидів автотранспорту, проаналізувати негативні зміни складу повітря 

та запропонувати можливі шляхи поліпшення екологічної ситуації у місті. 

     Новизна дослідження полягає в отриманні сучасних результатів про 

забруднення повітря небезпечними для здоров’я людини речовинами 

відпрацьованих газів автомобілів.  

    Для досягнення мети поставлені та виконані наступні завдання: 

1. Опрацювати матеріал щодо наукових основ проблеми впливу автомобільного 

транспорту на стан атмосферного повітря. 

2. Проаналізувати методологічну базу дослідження стану повітря. 
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3.Здійснити експериментальні дослідження стану атмосферного повітря за 

допомогою ліхеноіндикації та шляхом визначення показника інтенсивності руху 

автотранспорту. 

4. Проаналізувати отримані дані і зробити висновки щодо впливу автотранспорту 

на повітряне середовище. 

5. Сформулювати рекомендації  по виходу із проблеми, що склалася. 

     Об’єкт дослідження - повітряне середовище. 

     Предмет дослідження - автомобільний транспорт як фактор забруднення 

атмосферного повітря.  

     Методи дослідження:  спостереження, статистичні, експеримент. 

      Місце проведення дослідження: дві  ділянки  автошляху  в м. Біла Церква - по 

вул. Леваневського (поблизу основної автомагістралі Одеса - Київ) та по 

мікрорайону Гайок (вулиця з незначним автомобільним рухом) в безпосередній 

близькості від житлових будинків, завдовжки в середньому 300 метрів. 

     Практичне значення одержаних результатів. Матеріали нашого 

дослідження можуть використовуватись при вивченні різних навчальних 

предметів: хімії, біології, екології та в гуртковій роботі з метою просвітницької 

роботи.                                                                

     На підставі проведених досліджень та аналізу проведених розрахунків за 

вибраною методикою було зроблено наступні висновки: 

1. На вибраних дослідних ділянках основними забруднювачами повітря є 

автомобілі. Кількість автомобілів з часом збільшується, що збільшує загрозу 

навколишньому середовищу. 

2. Найбільша кількість серед різних типів автотранспорту - це легкові 

автомобілі. Тому, практично половину шкідливих викидів в атмосферу 

приходиться саме на них. 

3. В залежності від завантаженості вулиці автотранспортом, відрізняється і 

кількість викидів у атмосферу шкідливих речовин. Вулиця Леваневського є 

однією з головних транспортних артерій міста, тому кількість автомобілів на ній 

велика.  

4. За час проведеного дослідження кількість шкідливих викидів в 

атмосферу збільшилася: для вул. Леваневського в середньому на 3,7%, а для 

мікрорайону Гайок  в середньому аж на 5,4%. У зв`язку з цим збільшується об`єм 

повітря, необхідний для розчинення шкідливих речовин з метою забезпечення 

санітарно-припустимих умов навколишнього середовища. 

5.  Наслідками дослідження є висновки стосовно залежності існування флори 

лишайників від чистоти повітря і кількості викидів газів-забруднювачів. 
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Також з метою зниження викидів автотранспорту і покращення екологічної 

ситуації в місті  розробила рекомендації.   

Рекомендації. 

Вирішення проблеми полягає в зменшенні шкідливих викидів 

автомобілями.  Досягти цього можна: 

- встановленням на двигуни каталізаторів для нейтралізації чадного газу; 

- заміною пального, яке зараз використовується, на газову суміш; 

- впровадженням енергозберігаючих технологій; 

- зменшенням кількості авто;  

- переходом на альтернативні види палива; 

- збільшенням  кількості зелених насаджень  як у місті, так і навколо нього. 

          

 

 
СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 
ВПЛИВ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА МІКРОКЛІМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРИКЛАДІ КАТАЛЬПИ ГІБРИДНОЇ (CATALPA 

HIBRIDA) 

 

 

Автор: Кобець Оксана, вихованка гуртка Будинку дитячої та 

юнацької творчості «Дивоцвіт» м. Бориспіль 

Науковий керівник: Рассоха Віталіна Володимирівна, методист 

Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» м. Бориспіль 

 

 

 

 

Метою дослідження було встановити деревні рослини, стійкі до умов спеки 

та визначити їх терморегулюючу (охолоджувальну) здатність у формуванні 

мікроклімату зеленої зони. 

Актуальність дослідження. В Україні, як і за її межами, метеорологічні 

спостереження демонструють тенденцію до потепління: протягом наступного 

століття прогнозується значне підвищення температури і зменшення опадів в літні 
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місяці, що викликає збільшення посушливих та спекотних явищ, які  приводять до  

негативних наслідків: теплового стресу, повторюваності суховіїв, проявів 

локальних хвиль тепла, зменшення площ та збіднення видового складу міських 

зелених насаджень. Ризик виникнення теплового стресу, що підвищується зі 

зростанням температури повітря, зумовлює виникнення ефекту «Міського острову 

тепла».  

Одним із ефективних шляхів подолання міського теплового ефекту 

використання рослин. Рослини забезпечують охолодження через здатність до 

затінення та процес транспірації. Зі зменшенням площі зелених насаджень міста 

втрачають тіньову та охолоджувальну дію дерев, також зменшується поглинання 

вуглекислого газу. Збереження і поліпшення існуючих зелених зон в містах і 

створення нових є важливим фактором для подолання ефектуміського теплового 

острова. Це є надзвичайно важливим і може надати цілий ряд додаткових переваг, 

таких як створення областей відпочинку, фільтрації повітря та збереження водних 

ресурсів.  

Таким чином, інтенсивність температури повітря в містах залежить від 

міського планування та дизайну створення зелених зон. 

Тому, збільшення зелених насаджень в нашому місті та дослідження їх 

впливу на мікрокліматичні особливості навколишнього середовища є актуальним 

питанням сьогодення.  

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше досліджено 

ультраструктуру поверхні катальпи гібридної (Сatalpa hybrida) під скануючим 

електронних мікроскопом, та розроблені повні мікроморфологічні характеристики 

листкових пластинок в умовах урбаносередовища міст: Борисполя, Києва. 

Для досягнення мети визначені такі завдання: 

1. Дослідити інтенсивність листкового газообміну СО2  Катальпи 

гібридної (Сatalpa hybrida)в еколого-кліматичних умовах Борисполя. 

2. Оцінити фізіологічну активність рослини під час спеки через 

інтенсивність поглинання та вивільнення СО2 листовими пластинками 

(фотосинтезу та дихання) рослин модельних видів. 

3. Встановити особливості ультраструктури поверхні листових пластинок 

Катальпи гібридної, що зростає в умовах Борисполя в порівнянні з Ботанічним 

садом ім.Фоміна 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

СПРОМОЖНОСТІ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ 

 

 

Автор:  Струтинська Софія, учениця 10 класу Бучанської 

української гімназії Бучанської міської ради Київської області, 
вихованка Бучанського центру позашкільної роботи 
Науковий керівник: Поліщук Олена Іванівна, вчитель географії 

Бучанської української гімназії Бучанської міської ради Київської 

області 
 

 

 

Актуальність науково-дослідницької роботи полягає у тому, що наразі 

сфера туризму набуває все більшої поширеності та актуальності по всій Україні. В 

умовах економічної та політичної нестабільності зелений туризм становить основу 

розвитку територій міста Бучі та регіонів і є додатковим джерелом доходів для їх 

мешканців та територіальної громади, а також відкриває нові перспективи щодо 

стабілізації критичної ситуації, яка склалась у результаті ринкових трансформацій 

в аграрному секторі економіки України. 

Мета роботи полягає в дослідженні індустрії гостинності, а саме зеленого 

туризму як інструменту підвищення фінансової спроможності Бучанської міської 

об’єднаної територіальної громади, й створення на базі таких досліджень, бізнес-

плану. 

Об’єкт, предмет та мета нашого дослідження обумовили виокремлення таких 

завдань дослідження: 

Проаналізувати результати дослідження питання економічної 

складової індустрії зеленого туризму (хто досліджував, що дослідили, до 

чого це призвело). 
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Розглянути перспективи розвитку зеленого туризму у БМОТГ. 

Створити бізнес-план на базі проведених досліджень. 

         Висновки: 

1. Зелений туризм досліджували багато вітчизняних та зарубіжних 

економістів, які виявили основні проблеми, що гальмують його розвиток, 

визначили роль об’єднаних громад у становленні зеленого туризму як 

підприємницької діяльності. Проте, незважаючи на значимість проведених 

досліджень, ми визначили, що індустрія СЗТ досі потребує нових напрацювань і 

розробок.  

2. БМОТГ має потужний туристичний, економічний, соціальний та 

краєзнавчий потенціал у сфері СЗТ внаслідок своїх природних умов. 

Започаткування бізнесу в індустрії сільського зеленого туризму є одним із способів 

розвитку сільських місцевостей, що дасть змогу поповнити місцеві бюджети та 

вирішити ряд проблем цих територій, а також є одним із найперспективніших 

галузевих напрямків, яке сприяє сталому розвитку міста Бучі та регіональних 

населених пунктів. 

3. У разі реалізації запропонованого в роботі бізнес-проекту можна отримати 

чистий прибуток у розмірі 655 251,512 грн./рік, також до державного бюджету та 

бюджету громади надійдуть податки у розмірі 88 932,5 грн./рік. Буде створено 

близько 10 нових постійних робочих місць, приплив туристів у місто Буча та 

регіональні населені пункти буде становити приблизно 2947 людей/рік. 

 

 

СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ ТА ЧИСЕЛЬНОСТІ  ПОПУЛЯЦІЙ ЕФЕМЕРОЇДІВ 

ЧОРНОГО ЛІСУ (ОКОЛИЦІ С. ГОЛОДЬКИ, ТЕТІЇВСЬКИЙ Р-Н.) 

 

 
Автор:  Бадовський Олександр, учень 9 класу Голодьківської філії 

Тетіївського ліцею № 2 Тетіївської міської ради Київської області 
Науковий керівник: Сторожук Софія Миколаївна, вчитель біології та 

хімії Голодьківської філії Тетіївського ліцею № 2 Тетіївської міської 

ради Київської області 
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Актуальність теми. Кожен вид є неоціненним скарбом для збереження 

життя на нашій планеті. Вигоди від збереження рослинного різноманіття не можна 

оцінити в грошовому еквіваленті, повернути втрачене часто неможливо, саме тому 

так важливо сьогодні звертати увагу на збереження природи, рослинного і 

тваринного світу. Часто, найбільше страждають від «уваги» людей гарно квітучі 

представники рослинного світу. У Чорному лісі зростає багато підсніжників, 

пролісок, рясту. Проте значна частина лісу на сьогоднішній день вирізана, 

рослини, які і так піддавались жорсткому натиску «любителів» квітів, страждають 

сьогодні ще й від того, що їх місцезростання просто знищують. Тому питання 

дослідження видового різноманіття та деяких популяційних характеристик 

ефемероїдів Чорного лісу є особливо актуальним і важливим. 

Мета роботи: дослідити видовий склад та чисельність популяцій 

ефемероїдів Чорного лісу.  Ознайомити учнів нашої школи та громаду села з 

інформацією про те, якої непоправної шкоди вони завдають природі нашого 

регіону, по-варварськи знищуючи рослини та ліси, в яких ці рослини зростають. 

Завдання: 

 провести  морфологічний   аналіз  для  визначення  видового  складу  

ефемероїдів Чорного  лісу; 

 встановити  видовий  склад  ефемероїдів;   

 визначити   систематичне положення  досліджуваних  видів; 

 визначити  природоохоронний  статус  видів  та  їх  господарське  значення; 

 визначити чисельність досліджуваних видів; 

 визначити основні лімітуючі фактори, що впливають на зміну чисельності 

видів. 

Об’єкт   – ефемероїди Чорного лісу. 

Предмет дослідження –  видовий  склад  та  чисельність  популяцій  

ефемероїдів Чорного лісу. 

Матеріали і методика дослідження: в основу роботи покладені гербарні 

матеріали, зібраних рослин Чорного лісу, морфологічні описи рослин, описи 

популяцій та фото-  і відеоматеріали популяцій досліджуваних рослин. 

Дослідження проводились у квітні – травні 2017, 2018, 2019 років. Основними 

методами дослідження були: описовий, порівняльний, статистичний, 

математичний. 

Результатом наукового дослідження є те, що вперше проаналізовано 

видовий склад ефемероїдів Чорного лісу. Проведено дослідження чисельності 

популяцій, та визначено основні лімітуючі фактори, що призводять до зниження 
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числа особин у популяціях. Запропоновані заходи по збереженню місцезростань 

досліджуваних видів. 

Теоретичне значення роботи: 

• виявлено та досліджено велику популяцію червонокнижного виду – підсніжника 

білосніжного, на східній межі ареалу; 

• виявлено один вид, що перебуває під охороною на регіональному рівні – проліска 

дволиста; 

 •  з’ясовано, що популяція рясту порожнистого занадто скоротилась і вид 

потребує охорони. 

Практичне значення роботи:  

•  зібрано та систематизовано відомості про видовий склад ефемероїдів Чорного 

лісу; 

 виявлено особливості поширення досліджуваних видів в межах Чорного лісу, їх 

чисельність; 

 матеріали роботи будуть використані для підвищення рівня уваги до 

катастрофічної ситуації по знищенню природно-видового різноманіття регіону. 

 

 
СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНГІЦИДНОЇ ДІЇ, ТОКСИЧНОСТІ ТА ВПЛИВУ НА ВРОЖАЙНІСТЬ 

ПОЛУНИЦІ СОРТУ ХОНЕЙ БІОПРЕПАРАТУ ПЛАНТОРИЗ ВЛ 

 

Автор: Шейко Данило, учень 11 класу Переяславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Переяславської 

міської ради 
Науковий керівник: Коваленко Надія Вікторівна, вчитель 

біології Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

7 Переяславської міської ради 
 
 

 

 

 Aктуaльнicть рoбoти. У наш час в Україні і світі спостерігається суттєвий 

приріст сільськогосподарських площ ранньої  ягідної культури ‒  полуниці 

садової. У той же час, втрати врожаю цієї культури від грибкових захворювань 
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становлять 20-30%. Зазвичай для боротьби з ними використовують хімічні 

фунгіциди, і лише 6% посівних площ захищаються біологічними препаратами. За-

стосування мікробних препаратів супроводжується збільшенням об’єму біотично-

го середовища та стабілізацією біоценотичних зв’язків у агроценозах, 

покращенням якісних показників плодів. Проте, використання цих препаратів 

потребує періодичної їх заміни в зв’язку з формуванням резистентності 

фітопатогенних грибів до даного препарату. Таким чином, необхідність 

дослідження ефективності дії нових біопрепаратів порівняно із традиційними 

заходами є актуальним завданням. 

Мета дослідження  – провести біотестування препарату Планториз ВЛ; на 

токсичність, дослідити фунгіцидну дію, вплив на врожайність та якість плодів 

полуниці сорту Хоней. 

Відповідно до поставленої мети основну увагу було зосереджено на вирішенні 

таких завдань: 

 здійсненні аналізу наукової літератури за темою дослідження; 

 дослідженні фунгіцидної дії біопрепарату Планториз ВЛ проти збудників 

кореневої гнилі (Armillaria mellea Karst.) полуниці, вертицильозного 

в’янення (Wilting vertytsylozne fraga)  та фузаріозу (Fusarium sporotrichiella 

Bilai.); 

 дослідженні впливу біопрепарату Планториз ВЛ на якість плодів та 

врожайність досліджуваної культури; 

 порівняльному аналізі впливу біопрепарату Планториз ВЛ з препаратом 

широкої дії БТУ-Універсальний; 

 оцінці токсичної дії біопрепарату Планториз ВЛ на земляних черв’яків. 

Результати дослідження. 

1. Біологічний метод захисту рослин є основою стратегічного 

еколого-біологічного підходу в регуляції чисельності шкідливих організмів у 

посівах сільськогосподарських культур, у тому числі й у процесі боротьби із 

грибковими захворюваннями полуниці. Водночас, використання біопрепаратів 

потребує періодичної їх заміни в зв’язку з формуванням резистентності у 

хвороботворних грибків до даного препарату. У зв’язку з вище зазначеним 

виникає необхідність дослідження ефективності нових біопрепаратів порівняно з 

традиційними.  

2. Ефективність біофунгіцидної дії препарату Планториз ВЛ проти 

збудників кореневої гнилі (Armillaria mellea Karst.) полуниці становила  62,2-

76,1%; вертицильозного в’янення (Wilting vertytsylozne fraga) – 57,8-70,8%; 
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фузаріозу (Fusarium sporotrichiella Bilai.) – 45,2-68,2%. Порівняно з препаратом 

БТУ- Універсальний (при нормі витрати 5,0 л/га) біопрепарат Планториз ВЛ є 

більш ефективним проти збудників кореневої гнилі і вертицильозного в’янення на 

5,7% та на 9,7% – проти збудників фузаріозу.  

3. Застосування нового біопрепарату Планториз ВЛ значно вплинуло на 

кількісні та якісні показники  урожаю полуниці. Середня маса ягоди збільшилася 

на 6,9-17,2%.  Вміст вітаміну С у плодах виріс на 3,1-4,6%, а концентрація цукру 

на 0,3 - 1% порівняно з контролем. При застосуванні препарату БТУ-

Універсальний (при нормі витрати 5,0 л/га) вміст цукру та вітаміну С були на 0,2% 

нижчими, а маса плодів на 0,6% меншою, ніж при використанні біопрепарату 

Планториз ВЛ. 

4. При оцінці токсичності препарату Планториз ВЛ на земляних 

черв’яках  встановлено, що смертність (за накопиченням частот) спостерігається 

при дозі препарату від 1000 мл/кг сухого субстрату, а основну смертність 

черв’яків зафіксовано в дозі 7000-9000 мл/кг штучного ґрунту. Визначено, що при 

використанні препарату Планториз ВЛ напівлегальна концентрація (LC50) для 

земляних черв’яків склала 5569,2 мл/кг. 

5. Мікробіологічний фунгіцид Планториз ВЛ є ефективним і безпечним 

для обробки полуниці (FragariaananassaDuch) на присадибних ділянках. 

 

 

СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 
КОЛОРАДСЬКИЙ ЖУК (LEPTINOTARSADECEMLINEATA)ТА ЗАХОДИ ПО 

ОБМЕЖЕННЮ ЙОГО ЧИСЕЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПРИСАДИБНИХ ДІЛЯНОК М. 

БОРИСПОЛЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Автор:  Карпенко Богдана, учениця 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради Київської області 

Науковий керівник: Первушин Андрій Сергійович, вчитель біології 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

«Перспектива» - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені 

Володимира Мономаха Бориспільської міської ради Київської 

області 
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Метою даної роботи є вивчити і дослідити біологічні особливості 

колорадського жука (Leptinotarsadecemlineata) та способи обмеження його 

чисельності.  

Картопля є незамінним продуктом харчування, що забезпечує отримання 

високого врожаю, дає в 1,5-2 рази більше вуглеводів з одиниці площі, ніж зернові 

культури, у 100 г. бульб міститься 83 Ккал. Найбільші втрати цієї культури 

пов'язані з колорадським картопляним жуком, який може за короткий термін 

повністю знищити врожай. Таким чином тримання високих і сталих врожаїв 

картоплі є неможливим без обмеження його чисельності. 

Одним з ефективних методів обмеження чисельності колорадського жука на 

посадках картоплі є хімічний. Але при використанні хімічного методу є 

можливість спостерігати порушення термінів робіт та норм витрат, відсутність 

одночасності обробок на всіх поруч розташованих ділянках, використання 

беззмінних препаратів (поява резистентності у шкідника). Тому на таких ділянках 

доводиться проводити повторні обробки вже через 7-10 днів, що в свою чергу 

несе екологічні проблеми навколишньому середовищу (забруднення повітря, 

ґрунту, води) та здоров’ю людини (зростання кількості хімічних препаратів у 

продукції). 

Розуміння цих особливостей робить актуальним використання 

агротехнічних та біологічних методів боротьби, що дозволять скоротити або 

відмовитися від застосування інсектицидів хімічного обробітку присадибних 

ділянок картоплі при обмеженні чисельності колорадського жука. 

Об'єкт дослідження: колорадський жука (Leptinotarsadecemlineata). 

Предмет дослідження: заходи обмеження чисельності колорадського жука 

(Leptinotarsadecemlineata) на присадибних ділянках. 

Наукова новизна роботи: полягає у дослідженні використання 

агротехнічних та біологічних способів обмеження чисельності колорадського 

жука на присадибних ділянках. Вивчення способів обмеження чисельності 

колорадського жука на присадибних ділянках дозволить запропонувати ефективні 

та екологічно безпечні способи захисту картоплі від шкідника. 

Основні завдання роботи: 

1.  Розширити знання про морфологічні та біологічні особливості колорадського 

жука. 

2. Ознайомитися з поширенням та шкідливістю колорадського жука. 

3. Ознайомитися з механізмами регуляції чисельності колорадського жука. 
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4. Визначити ефективні та екологічно безпечні способи обмеження чисельності 

колорадського жукана картоплі. 

5. Під час дослідження: 

- скласти фенокалендар колорадського жука; 

- оцінити ефективність різних способів обмеження чисельності колорадського 

жука; 

- довести економічно обґрунтовану доцільність використання агротехнічних та 

біологічних способів обмеження чисельності колорадського жука. 

У першому розділі роботи надана морфологічна та біологічна характеристика 

колорадського жука. 

Другий розділ присвячений поширенню та шкідливості колорадського жука. 

Третій розділ розкриває механізми регуляції чисельності колорадського жука. 

Четвертий розділ присвячений власному експериментальному дослідженню. 

У ході виконання роботи зроблено наступні висновки: 

1. Вивчення морфологічних та біологічних особливостей дає змогу визначити 

більш вразливі стадії розвитку колорадського жука – личинку молодших віків. 

2. Моніторинг шкідливості колорадського жука дозволяє зрозуміти 

необхідність використовувати препарати тільки за умови заселеності посівів 

шкідником, що перевищує економічний поріг його шкідливості. 

3. Вибір різних методів обмеження чисельності шкідника передбачає 

врахування особливостей використання цих методів.  Кожний з методів має свої 

позитивні та негативні сторони, що пов’язані з якістю продукції та витратами на її 

виробництво. 

4. Використання хімічного методу є більш ефективним способом обмеження 

чисельності колорадського жука, але несе екологічні загрози. Використання 

біологічного методу є менш ефективним способом у порівнянні з хімічним, але 

значно покращує показники екологічної безпеки продукції та навколишнього 

середовища. Агротехнічний спосіб (збирання) надзвичайно затратний у 

використанні людського ресурсу та може бути ефективним на малих присадибних 

ділянках. 
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СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 
ВПЛИВ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ НА УРОЖАЙНІСТЬ І ПОСІВНІ  ЯКОСТІ 

НАСІННЯ 

 

Автор: Пелих Яніна, учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Білоцерківської міської 

ради Київської області 
Науковий керівник: Скорблюк Наталія Миколаївна, вчитель біології 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

 

Актуальність дослідження.  На сьогоднішній день соя вважається однією з 

найцінніших культур. За кількістю та якістю корисних речовин, що утримуються 

в соєвому зерні, вона не має рівних серед усіх інших польових 

сільськогосподарських культур. У світовій практиці соєве зерно використовується 

як сировина для масложирової промисловості, посідаючи перше місце серед 

інших олійних рослин, а за вмістом білка соя лідирує серед усіх зернових і 

зернобобових культур.  

Водночас соя є досить пластичною рослиною, яка має широкий ареал 

поширення у помірному, субтропічному й тропічному поясах майже у 60 країнах 

на п'яти континентах. В останні роки в Україні збільшилися посіви сої та її 

сортовий склад, який відрізняється широкою розмаїтістю за скоростиглістю, 

потенційною продуктивністю й господарсько-цінними ознаками. 

Наразі у процесі ведення сільського господарства важливого значення 

набувають форми й методи господарювання, спрямовані на збільшення 

врожайності й продуктивності культур сої.  Тому, крім застосування пестицидів і 

біологічних засобів, для підтримки оптимального фітосанітарного стану посівів 

сої і підвищення її імунітету, з'явився ряд нових біологічно активних речовин і 

сумішей, які впливають на продуктивність та якість насіння сої.  Ці препарати - 

регулятори росту рослин. Оскільки їх використання в сільському господарстві 

останнім часом зросло, вважаємо тему даної науково-дослідної роботи  

актуальною. 

Об’єктом дослідження визначено урожайність та якість насіння сої. 
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Предметом дослідження виступає вплив регуляторів росту рослин на 

урожайність та якість насіння сої. 

Метою дослідження визначено аналіз впливу регуляторів росту рослин на 

урожайність та якість насіння сої. 

Визначена мета потребувала вирішення наступних  завдань: 

Для досягнення цієї мети в роботі поставлені наступні завдання:  

1. Вивчити особливості росту й розвитку сої. 

2. Встановити основні хвороби й шкідників сої. 

3. З’ясувати основні принципи та прийоми вирощування сої. 

4. Здійснити дослідження з оцінкою впливу регуляторів росту рослин на 

врожай й якість насіння сої. 

Основними результатами дослідження  є наступні: 

1. Під впливом передпосівної обробки насіння регуляторами росту рослин 

спостерігаються збільшення висоти проростка сої й довжини корінця в порівнянні 

з контрольними рослинами.  

2. Досліджуючи активність формування листового апарату, слід зазначити, 

що після обробки насіння регуляторами росту рослин спостерігається  збільшення 

кількості листя на сої.  

3. Урожайність сої за варіантами досліду збільшилася на 1-2 ц/га. Особливо 

слід зазначити, що, поряд зі збільшенням зернової продуктивності, збільшується 

якість одержуваної продукції і вихід масла і білку є вищим, ніж до застосування  

регуляторів росту рослин. 

4. На основі проведених досліджень можна рекомендувати використання в 

практиці вирощування сої передпосівну обробку насіння регуляторами росту 

рослин Стимпо або Біосил у поєднанні з мікроелементами й ризоторфіном 

(КПОС).  
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СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ГРИЗУНІВ І КОМАХОЇДНИХ ССАВЦІВ НА СІЛЬСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО ТА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ БОРОТЬБИ З НИМИ 

 

 

Автор: Ляшенко Катерина, учениця 11 класу Васильківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Васильківської міської ради 

Київської області 

Науковий керівник: Єгорова Наталія Вячеславівна, вчитель біології 

Васильківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 

Васильківської міської ради Київської області 

 

 

 

Актуальність дослідження. Шкідники, які завдають шкоди сільському 

господарству, один з біотичних факторів, який визначає ефективність забезпечення 

людства продуктами харчування. Ця проблема дуже важлива через величезну 

шкоду, яка спричиняється ними. Не дивлячись на те, що наслідки враження 

хворобами та комахами-шкідниками для рослинництва та виробництва кормів 

обговорюються частіше, шкода, яка спричиняється гризунами  та комахоїдними 

ссавцями, залишається вельми значущою. 

  Мета роботи: встановити значення ссавців як шкідників 

сільськогосподарських рослин, на прикладі гризунів та комахоїдних, та оцінити 

ефективність відомих засобів боротьби із кротом європейським та водяною 

полівкою на присадибних ділянках. 

  Об’єкт дослідження: кріт європейський та водяна полівка. 

  Предмет дослідження: характер шкоди, яка спричиняється шкідниками та 

засоби боротьби із кротом європейським та водяною полівкою.  

 Для досягнення поставленої мети виконали наступні завдання: 

1) провели опитування серед власників присадибних ділянок щодо наявності 

шкоди сільському господарству внаслідок діяльності гризунів та комахоїдних 

ссавців; 

2) опрацювали наукові джерела з проблеми дослідження; 

3) встановили найвідоміші методи боротьби із кротом європейским та водяною 

полівкою та  експериментально перевірили їх ефективність; 
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 Місце проведення дослідження: Київська область, Васильківський район, 

село Здоровка; 

 Результати дослідження дозволяють визначити, з урахуванням ареалу 

поширення ссавців- шкідників, їх належність до відповідного виду та характеру  

спричиненої шкоди, необхідність та доцільність боротьби із ними, а також 

допомагає обрати найбільш ефективні та безпечні засоби перешкоджання 

шкідливої діяльності крота європейского та водяної полівки на присадибних 

ділянках. 

Висновки: 

 Шкідливий вплив гризунів та комахоїдних обумовлений їх потребами у 

харчуванні, способами переміщення по (і під) сільськогосподарськими угіддями та 

чисельністю особин на певній місцевості. Характер та розмір шкоди обумовлює 

доцільність  ведення боротьби зі шкідниками, а вибір засобів боротьби залежить 

від їх ефективності з урахуванням необхідності збереження безпечності 

навколишнього середовища. 

 Порівняння ефективності методів відлякування або знищення кротів та водяних 

полівок на присадибних ділянках запахами, звуками, застосуванням токсичних 

приманок, механічних пасток і ультразвукових репелентів показують, що найбільш 

доступним та ефективним є застосування щодо крота  механічних пасток, а щодо 

водяної полівки – родентицидів (отрут). 

 

 
СЕКЦІЯ: ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ ЯКОСТІ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ  

ВОЛОДАРСЬКОМУ РАЙОНІ 

 

Автор: Бондаренко Надія, вихованка еколого – натуралістичного 

гуртка Комунального закладу «Володарський районний центр дитячої 

та юнацької творчості», учениця 10 класу Комунального закладу 

«Володарська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 2 імені В.П. 

Мельника 

Науковий керівник: Гордієнко Ольга Степанівна, керівник гуртка 

Комунального закладу «Володарський районний центр дитячої та 

юнацької творчості» 
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Доступ до якісних молочних продуктів є однією з передумов охорони і 

зміцнення здоров'я людини. Забезпечення якісних характеристик і безпечності 

молока в Україні має бути питанням національного рівня. Але, на жаль, ця сфера 

має певні проблеми. Виробництво молока в Україні забезпечується велико 

товарним виробництвом, яке має всі можливості для збільшення потужностей і  

підвищення якості продукції. Але, в той же час значну кількість молочної 

сировини виробляють особисті підсобні господарства сільського населення, які 

часто не можуть забезпечити належний рівень продуктивності та якості своєї 

продукції.  

З метою оцінки якості молочної сировини ми провели порівняльні 

дослідження показників якості та безпеки молока сирого виробленого на місцевій 

товарній фермі, заготовленого шляхом збору у місцевого населення, купленого на 

місцевому ринку і взятого безпосередньо у господаря після доїння. Проби молока 

досліджували у серпні, вересні та жовтні 2019 року. 

Актуальність дослідження: Молоко, заготовлене від населення, становить від 70 

до 90 % виробленого в Україні. Виробництво молока для населення є однією 

основних можливостей покращення свого соціально-економічного покращення, а 

значить покращення розвитку сільських громад. Тому відмовитись від його 

виробництва найближчим часом Україна не зможе.  

Методи досліджень: ветеринарно  - санітарні, лабораторні. До лабораторних 

належать: 

 Санітарно-гігієнічні (кількість соматичних клітин, загальне бактеріальне 

обсіменіння) 

 Фізико-хімічні  (вміст жиру, вміст, білка, СМЗ, вміст доданої води, густина) 

Дослідження проводились в лабораторії  Національного університету біоресурсів і 

природокористування України.  

Мета роботи: проаналізувати якість молока сирого відібраного на місцевій 

молочній фермі, заготовленого шляхом збору від населення, купленого на 

місцевому ринку і взятого безпосередньо у господаря після доїння. 

Об'єкт дослідження: незбиране молоко виготовлене на товарній фермі місцевого 

господарства та в приватному секторі в серпні – жовтні 2019р. 

Предмет дослідження: санітарно-гігієнічні та якісні показники молока сирого 

незбираного. 
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СЕКЦІЯ: ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ 

 

 

АДАПТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ  

СХЕМИ ВИРОЩУВАННЯ СТЕРЛЯДІ У ЗЕМЛЯНИХ СТАВАХ 

 

 

Автор: Сичевська Ірина, вихованка Сквирського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, учениця 9 класу Сквирського 

академічного ліцею Сквирського району 
Науковий керівник: Гудзенко Наталія Василівна, вчитель біології 

Сквирського академічного ліцею Сквирського району, керівник 

гуртка Сквирського районного центру дитячої та юнацької 

творчості 
 

 

 

Актуальність обраної теми. Сучасний стан природних нерестових 

популяцій робить проблематичним отримання плідників осетрових у достатній 

кількості відповідної якості з бажаним співвідношенням статевих груп для 

штучного відтворення. Враховуючи, що осетроподібні мають тривалий життєвий 

цикл, є наочна доцільність підтримання їх чисельності в природних і 

трансформованих умовах [1]. 

Для рибогосподарської галузі України надзвичайно актуальною є проблема 

збільшення масштабів штучного відтворення та виробництва товарної продукції 

осетрових риб. Високі смакові якості осетрового м’яса, делікатесна балична 

продукція, чорна ікра роблять осетрівництво одним із найбільш вигідних та 

перспективних елементів сучасної аквакультури. 

Саме тому, актуальність роботи полягає в обґрунтуванні втручання людини 

в процес збереження осетроподібних, їх існування як видів на планеті достатньо 

проблематично, не кажучи вже про промислову складову. Одним із шляхів 

подолання даної ситуації є організація масштабного штучного відтворення в 

умовах спеціалізованих підприємств з використанням відповідних, 

загальноприйнятих технологій. 

Метою роботи став розгляд роботи одного з найбільших рибницьких 

підприємств Київщини, діяльність якого направлена на біотехнологію  

відтворення коропових, рослиноїдних та осетрових видів риб.  

Для досягнення поставленої мети ми виконували такі завдання: 
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1. вивчення систематичного положення та біологічної характеристики осетрових, 

зокрема стерляді;  

2. ознайомлення з біотехнологією відтворення стерляді; 

3. вивчення морфометричних показників стерляді за період підрощення; 

4. розробити науково-обгрунтовану технологічну схему вирощування стерляді у 

земляних ставах. 

Було використано такі методи дослідження:  

- теоретичні (аналіз наукової літератури, узагальнення теоретичних та 

емпіричних даних, системний аналіз та інтерпретація отриманих даних); клінічні, 

морфометричні, статистичні.  

Об’єкт дослідження: стерлядь вирощена в умовах ТОВ 

«Сквираплемрибгосп» Київської області. 

Предмет дослідження: біотехнологія під рощення стерляді в умовах 

грунтових (земляних) ставів. 

 Новизною дослідження є розробка наукового-обгрунтованої технологічної 

схеми вирощування стерляді у грунтових (земляних) ставах, на відміну від 

запропонованої згідно технологічних нормативів, що передбачають утримання 

цінних видів риб в бетонних басейнах.  

 

СЕКЦІЯ: ЛІСОЗНАВСТВО 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИРОЩУВААНЯ СІЯНЦІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ 

(РІNUSSYLVESTRISL.) ВКОНТРОЛЬОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ КОМАРІВСЬКОГО 

ЛІСНИЦТВА 

 

 

Автор: Порохницька Анастасія, учениця 11 класу Комарівського 

навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дитячий садок» Макарівської районної ради Київської області 

Науковий керівник: Сичевська Олена Валентинівна, вчитель хімії та 

біології Комарівського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Макарівської районної ради 

Київської області 

 

 

Актуальність теми. Найважливішою задачею у відновленні лісового фонду 

України є забезпечення сіянцями сосни звичайної в необхідній кількості. 

Вирощування садивного матеріалу є основою створення продуктивних і 
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довгорічних лісонасаджень, що мають важливе економічне, екологічне і 

соціально-політичне значення та впливають на поліпшення умов життя народу. 

Для відновлення соснових лісів необхідний якісний посадковий матеріал, який 

вирощується в контрольованому середовищі. Таким чином, тема дослідження є 

актуальною. 

Об’єкт дослідження: сосна звичайна (РіnussylvestrisL.). 

Предмет дослідження: вирощування сіянців сосни звичайної в 

контрольованому середовищі (коробах). 

Мета роботи: дослідити процес вирощування сосни звичайної в 

контрольованому середовищі Комарівського лісництва та з’ясувати  переваги 

цього методу на основі вивчення біометричних показників сіянців; взяти участь у 

вирощуванні й посадці сіянців сосни. 

Завдання дослідження: дослідити агротехніку вирощування сіянців сосни 

звичайної в умовах контрольованого середовища; здійснити закладку  пробних 

ділянок для польового експерименту; визначити біометричні показники сіянців, 

вирощених в коробах і в розсаднику; з’ясувати доцільність застосування методу 

вирощування сіянців сосни в контрольованому середовищі; проаналізувати 

наукові джерела з даної проблеми. 

Методи дослідження: спостереження, аналіз, синтез, порівняльно-

описовий, узагальнення; моніторинг, методи математичної статистики; 

біометричні та експериментальні. 

Наукова новизна: вперше дослідили особливості вирощування сосни 

звичайної в контрольованому середовищі (коробах) Комарівського лісництва та 

з’ясували його переваги. 

Практичне значення: з’ясовано технологічні прийоми вирощування сіянців 

сосни звичайної в контрольованому середовищі (коробах). Інформацію про 

результати даної роботи донесено до відома спеціалістів Комарівського лісництва. 

Взято безпосередню участь у вирощуванні і посадці сіянців сосни. Результати 

досліджень можна використати на уроках екології та біології з просвітницькою та 

профорієнтаційною метою; при подальших дослідженнях даного спрямування. 

Висновки: дослідили агротехніку вирощування  сіянців сосни звичайної в 

умовах контрольованого середовища (коробах); експериментально довели 

доцільність застосування досліджуваного методу; інформацію про результати 

даного дослідження донесли до відома спеціалістів Комарівського лісництва; 

взяли безпосередню участь у вирощуванні і посадці сіянців сосни.  Результати 

досліджень можна використати на уроках екології та біології з просвітницькою та 

профорієнтаційною метою; при подальших дослідженнях даного спрямування. 
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СЕКЦІЯ: ЛІСОЗНАВСТВО 

 

 

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ПРИЖИВЛЮВАНІСТЬ СІЯНЦІВ ТА 

ПОДАЛЬШИЙ ЇХ РІСТ У КУЛЬТУРАХ 

 

Автор: Максименко Емілія, учениця 11 класу Дорогинського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Фастівської районної ради 

Київської області, вихованка Дорогинського учнівського лісництва 

Фастівського районного еколого-етнографічного центру 

Науковий керівник: Стукал Ніна Іванівна, вчитель біології 

Дорогинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Фастівської районної ради Київської області 

 

 

 

Одним з найважливіших завдань лісового господарства є забезпечення 

ефективного відновлення лісових ресурсів та підвищення лісистості території 

держави до оптимальних показників. Вирішення цих завдань потребує 

впровадження прогресивних технологій створення лісових культур на підставі 

останніх досягнень науки, зокрема за допомогою застосування на різних етапах 

лісокультурних робіт різних агротехнічних прийомів. 

Мета. Порівняння вливу різних технологій агротехніки на приживлюваність 

та стан культур сосни звичайної. 

Об’єкт дослідження – культури сосни звичайної. 

Предмет дослідження – деякі технології агротехніки вирощування культур 

сосни звичайної. 

Методи досліджень - лісівничо-таксаційні, математичної статистики, 

порівняльні. 

 Основний зміст роботи 

Дослідно-виробничі культури сосни звичайної площею 7 га було створено у 

Дорогинському лісництві навесні 2013 року із різними варіантами посадки: 1. 

посадка вручну під меч Колесова, 2. посадка лісопосадковою машиною, 3. обробка 

кореневих систем однорічних сіянців полімерним суперабсорбентом, 4. 

обмащування кореневих систем сіянців гнойово-торфовою сумішшю, 5. обробка 
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кореневих систем сіянців препаратом «Престиж», 6. обробка кореневих систем 

сіянців розчином біогумусу. 

Порівнюючи дослідні посадки культур сосни різних варіантів на кінець 

вегетаційного періоду того ж  і наступних років, бачимо, що обробка однорічних 

сіянців сосни полімерним суперабсорбентом та обмочування кореневих систем 

сіянців гнойово-торфовою сумішшю дало однаково гарний результат 

приживлюваності та приріст по висоті. Найнижча приживлюваність відмічена у 

варіантах посадки лісопосадковою машиною та з використанням препарату 

«Престиж». У цих же варіантах спостерігався і найменший приріст по висоті. 

Посадки, здійснені лісопосадковою машиною, дали результат гірший ніж у 

іншому контрольному варіанті – посадка під меч Колесова. 

 В досліджуваних культурах протягом наступних трьох років (2014, 2015, 

2016 роки)  проводились повторні дослідження приживлюваності та виміряні деякі 

біометричні показники. При цьому після другого року вирощування показники 

середнього діаметра кореневої шийки і середньої висоти рослин виявилися 

вищими за контрольні показники. Змінені умови  середовища вплинули на будову 

і життєдіяльність сосни, про що свідчать результати біометричних вимірів. 

Покращення водного режиму і режиму живлення впливає, насамперед, на 

фізіологічні функції, змінюючи  біометричні показники. Вирішальним фактором 

являється покращення фізико-хімічних властивостей ґрунту. Для підвищення 

приживлюваності і поточного приросту молодняка сосни, економічно вигідно та 

екологічно доцільно використовувати торфово-гнойову суміш і біогумус. 

 

                                                                                                                    СЕКЦІЯ: ЛІСОЗНАВСТВО 

 

БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОМЕЛИ АВСТРІЙСЬКОЇ (VISCUM 

AUSTRIACUM) ТА ЇЇ РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ У СОСНОВИХ ЛІСАХ 

ДП «ВИЩЕДУБЕЧАНСЬКИЙ ЛІСГОСП» 

 

Автор: Михайленко Марія, учениця 10 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу Жукинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишгородської районної ради 

Київської області 

Науковий керівник: Цуканова Юлія Юріївна, керівник шкільного 

лісництва Опорного загальноосвітнього навчального закладу 

Жукинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишгородської 

районної ради Київської області 
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Сучасне ведення лісового господарства України базується на принципах 

раціонального і безперервного використання лісових ресурсів. Головною метою є 

поліпшення якісного складу лісостанів, їх захисних властивостей, підвищення їх 

продуктивності та збереження лісового фонду. Великою перешкодою для 

досягнення цієї мети є збудники паразитарних інфекцій лісових деревних порід. 

Великою перешкодою для досягнення цієї мети є збудники паразитарних інфекцій 

лісових деревних порід. 

Омела австрійська (Viscum austriacum) – вид родини омелових Loranthaceae, 

що паразитує на голонасінних рослинах. У взаємовідносинах між рослиною-

живителем та омелою спостерігається специфічний симбіоз, тобто співжиття двох 

рослин, яке певною мірою корисне обом, але в результаті призводить до повного 

виснаження і всихання хвойних рослин.  Тому вивчення біолого-екологічних 

особливостей та ступеня розповсюдження Viscum austriacum є досить актуальним. 

Метою дослідження є вивчення особливостей патогенезу омели 

австрійської, її шкідливість, шляхи розповсюдження захворювання та на цій 

основі розробити конкретні заходи боротьби з нею. 

Предмет дослідження: біолого-екологічні особливості омели австрійської  в 

лісах ДП «Вищедубечанський лісгосп». 

Об’єкт дослідження: омела австрійська. 

Методика проведення досліджень: для проведення дослідження 

застосовувались методи рекогносцирувальних та детальних лісопатологічних 

обстежень, загальноприйняті методи таксації.  

В  результаті рекогносцирувальних та лісопатологічних обстежень 

визначений видовий склад рослин, на яких оселяється омела австрійська. 

Встановлені деякі закономірності розповсюдження і розвитку омели австрійської 

залежно від типу лісорослинних умов, віку та інших лісівничо-таксаційних 

показників. 

Рекогносцирувальне обстеження на відібраних ділянках проводили методом 

ходових ліній. У результаті обстеження встановлювали видовий склад уражених 

омелою австрійською рослин, а також ступінь їх ураження. Паралельно 

відбирались зразки для подальших досліджень. Ступінь ураженості рослин 

патогеном складається з двох показників: розповсюдженості на конкретній 

рослині Viscum austriacum і мірою шкодо чинності напівпаразита на конкретній 

рослині. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що омела австрійська в 

умовах ДП «Вищедубечанський лісгосп» уражає лише вид сосна звичайна. На 

інших рослинах омела виявлена не була. Уражаються патогеном в основному 
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гілки вищих порядків, зрідка – стовбурів. В будь-якому випадку патоген 

зустрічається тільки в кроні і ніколи не був виявлений на нижній, часто 

неохвоєній, частині стовбура. Відтак, це пояснюється тим, що молоді рослини 

патогеном не уражуються, тому кущі Viscum austriacum і не зустрічаються в 

нижній частині стовбура. 

Також було встановлено, що розповсюдженість омели австрійської та 

ступінь ураження нею залежить  від віку насаджень. Так, у кварталах лісництв, де 

переважають пристигаючі та стиглі насадження, відсоток уражених дерев 

більший, аніж серед молодняків і середньовікових.  

Зважаючи на те, що заселення омелою австрійською сосни звичайної 

призводить до катастрофічних наслідків і масового всихання соснових насаджень, 

необхідно вживати заходів по обмеженню цього напівпаразита в лісах.  

На нинішньому етапі масштаби ураження деревних рослин омелою 

непідконтрольні людині, проте, враховуючи небезпеку, яку становить омела для 

фітоценозів, необхідний пошук ефективних, швидких та масштабних способів 

контролю за поширенням омели. Дослідження спрямовані на збір і аналіз даних 

про омелу австрійську, дадуть змогу розробити дієві заходи боротьби з цим 

паразитом. 

 

 

СЕКЦІЯ: СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА 

 

ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА ПРОГЕСТЕРОНОВОГО РЕЦЕПТОРА У КРОЛІВ ПОРОДИ 

БІЛИЙ ВЕЛЕТЕНЬ  

 

Автор: Околіта Микола, вихованець  Сквирського районного 

центру дитячої та юнацької творчості,  учень 11 класу 

Сквирського академічного ліцею інформаційних технологій 

«Перспектива» Сквирської районної ради 

Науковий керівник: Гудзенко Наталія Василівна, вчитель біології 

Сквирського академічного ліцею інформаційних технологій 

«Перспектива» Сквирської районної ради 

 
 

 

Сучасні генетичні підходи до вдосконалення порід сільськогосподарських 

тварин базуються на оцінюванні генотипу тварин і генетичного різноманіття 

популяцій за допомогою молекулярно-генетичних маркерів. Серед генів, які 
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визначають господарсько-корисні ознаки кролів і мають найбільший внесок у їх 

формування і функціонування, виділяють ген прогестеронового рецептора. 

Поліморфізм цього гена асоційований з ознаками багатоплідності та молочності 

кролів.  

Метою нашої роботи було визначити генотипи кролів породи білий велетень за 

геном прогестеронового рецептора, який асоційований з ознаками багатоплідності. 

Для досягнення мети необхідно виконати завдання: 

1. Відібрати проби біологічного матеріалу у дослідних кролів. 

2. Виділити ДНК із біологічного матеріалу кролів. 

3. Визначити генотипи кролів за геном прогестеронового рецептора.  

4. На основі генетичного аналізу зробити висновок про ознаки 

багатоплідності та молочності досліджених кролів.  

Новизна досліджень. Вперше для власників сільських домогосподарств 

було проведено аналіз генотипів їхніх кролів на предмет поліморфізму гена 

прогестеронового рецептора, який пов'язаний з ознаками багатоплідності та 

молочності.  

Для визначення наявності гена прогестеронового рецептора в генотипах 

кролів породи білий велетень використовували метод полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР) з подальшим рестрикційним аналізом (ПДРФ). ДНК виділяли із 

крові кролів. Було досліджено проби ДНК шести тварин. 

У результаті проведених досліджень зроблено наступні висновки: 

1. Наявність алелів гена прогестеронового рецептора в генотипах кролів 

можливо встановити за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції з 

подальшим рестрикційним аналізом. 

2. Серед 6 досліджених кролів породи білий велетень 3 тварини мали 

гомозиготний генотип АА і 3 тварини були гетерозиготами АG за геном 

прогестеронового рецептора. 

3. Присутність алеля G гена прогестеронового рецептора в генотипі 

досліджуваних кролів дає змогу зробити припущення, що самицям буде 

притаманна багатоплідність і вони продукуватимуть достатню кількість 

молока для вигодовування потомства. 
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СЕКЦІЯ: СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТИМУЛЯТОРІВ НЕРЕСТОВОГО СТАНУ 

У СТЕРЛЯДІ 

 

     Автор: Філоненко Марія,  учениця 10 класу Трипільської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Обухівської районної  

ради Київської області 

Науковий керівник: Анопрієнко Лідія Михайлівна, вчитель  

географії та біології  Трипільської загальноосвітньої школи  

 І-ІІІ ступенів Обухівської районної ради Київської області 
 

 

 

Рибництво – одна з небагатьох галузей вітчизняної економіки, яка вирішує не 

лише продовольчу проблему, але й дозволяє розвивати агробізнес. Осетрові риби – 

одні з найбільш древніх риб наших водойм і найцінніші об’єкти рибного 

господарства, які здавна привертали до себе увагу людей. Сьогодні є всі сприятливі 

умови для розвитку однієї з форм товарної аквакультури – осетрівництва, тобто 

вирощування осетрових риб у контрольованих людиною умовах (ставках, садках, 

басейнах). Удосконалити технології штучного відтворення риб можна шляхом 

застосування синтетичних препаратів, що стимулюють нерестовий стан самиць, 

впливаючи на гонадотропну функцію гіпофізу. 

Мета дослідження: оцінити ефективність заміни традиційного для 

осетрівництва препарату осетрових гіпофізів  на препарат, що стимулює власну 

гонадотропну функцію гіпофіза стерляді при вирощуванні її в садках рибоводного 

підприємства «Бестер». 

Об’єкт дослідження: плідники стерляді та овульована ікра риби. 

Предмет дослідження: порівняльна ефективність використання синтетичних 

замінників та препаратів гіпофізів риб при штучному відтворенні стерляді. 

У наш час промислові запаси осетрових риб перебувають у критичному стані. 

Тому, щоб зберегти популяцію цих видів риб, стає актуальним питання їх штучного 

відтворення з метою досягнення рибогосподарського ефекту. 
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У результаті дослідження підтверджено стимулюючу дію препарату Vadilen-2 

на гонадотропну функцію гіпофізу плідників стерляді та доведено його зручність у 

використанні. 

 

 

СЕКЦІЯ: СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА 

 

ОЦІНКА НАСІННОГО ПОТОМСТВА ПЛЮСОВИХ ДЕРЕВ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО У 

ДОРОГИНСЬКОМУЛІСНИЦТВІ 

 

  Автор: Міщеня Даніїл,  учень 11 класу Дорогинського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Фастівської районної 

 ради Київської області 

     Науковий керівник: Стукал Ніна Іванівна, вчитель біології 

Дорогинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Фастівської районної ради Київської області 
 

 

 

Дуб в лісах України є однією з найбільш поширених і цінних деревних порід, 

а експлуатація його лісостанів завжди була пріоритетною в господарській 

діяльності. Плюсові дерева використовуються і як складові елементи процесу 

селекційного покращення лісових деревних порід і як об'єкти генозбереження 

insitu. Серед різноманітних способів насінного розмноження саме розмноження 

високоякісним насінням має ряд суттєвих переваг: високі технологічність, і 

коефіцієнт розмноження, а також можливість отримання потомства з власною 

кореневою системою, знижується небезпека передачі потомству хвороб, зокрема, 

вірусних. Потомство плюсових дерев характеризується високим ступенем 

успадкування селекційно - цінних ознак і властивостей.  

Мета дослідження даної роботи - перевірити спадкові якості сіянців, 

вирощених із насіння плюсових дерев за біометричними показниками; 

Завдання: 

 візуально описати лісівничо-селекційну характеристику плюсових дерев 

дуба звичайного; 
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 здійснити порівняння біометричних показників жолудів з плюсових дерев 

із жолудями, зібраними із нормальних дерев; 

 визначити схожість насіння і енергію проростання насіння плюсових і 

нормальних дерев дуба; 

 порівняти біометричні показники дослідних зразків із стандартом; 

 з’ясувати динаміку росту дослідних зразків протягом двох років; 

Об’єкт дослідження: жолуді і сіянці дуба звичайного та їх насінне потомство; 

Предмет дослідження: біометричні параметри жолудів і сіянців дуба 

звичайного. 

Основний зміст роботи 

Відбір кандидатів у плюсові дерева дуба звичайного здійснено на основі їх 

натурного обстеження, при цьому використовувались матеріали 

лісовпорядкування. Відбір дерев проводили у кращих дубових деревостанах 38 та 

39 кварталів Дорогинського лісництва ДП «Фастівське лісове господарство.  

З метою перевірки спадкових властивостей плюсових дерев досліджено їхні 

потомства, а саме: насіння та сіянці. За допомогою штангенциркуля виміряно 

довжину і товщину зразків жолудів, вимірена маса 100 насінин з кожного 

кандидата. 

 Насінне потомство досліджували на лісовому розсаднику Дорогинського 

лісництва,  протягом 2018/2019 років фіксуючи біометричні показники сіянців.  

Порівняння біометричних показників жолудів плюсових дерев  із 

нормальними деревами показує перевищення по довжині 10%, по товщині - 

11%, по масі – 22%. 

Для визначення ґрунтової схожості насіння, по 50 насінин з кожного 

плюсового дерева і 50 насінин з нормальних дерев поштучно висівали у 

контейнери, заповнені спеціальною грунтосумішшю.Визначено ґрунтову 

схожість насіння. Облік схожості жолудів проводили через 40 діб. Середня 

схожість насіння плюсових дерев становила 76%, у розрізі плюсових дерев 

змінюється від 68% до  84%.  

Протягом двох років проводились  систематичні спостереження за сіянцями. 

Ріст і розвиток сіянців дослідних зразків порівнювали зі стандартом. Сіянці, які 

були вирощені із жолудів, зібраних із плюсових дерев, мали більші середні  

показники: висоту надземної частини, середній діаметр кореневої шийки, довжину 

підземної частини, річний приріст. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 
ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРИЙОМУ СНУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ РІЗНИХ 

ПЕРІОДІВ 

 

        Автор: Ул’янцева Юлія,  учениця 11 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи  I-III ступенів № 6 Білоцерківської міської 

ради Київської області 

        Науковий керівник: Братаненко Ольга Леонідівна, учитель 

української мови та літератури Білоцерківської загальноосвітньої 

школи  I-III ступенів № 6 Білоцерківської міської ради Київської 

області 

 

 

Актуальність дослідження зумовлена сьогоднішніми потребами пізнавати нові 

аспекти літератури як мистецтва слова, в тому числі й такий її феномен як картини 

сновидінь.  

Об`єктом дослідження є твори українськихпоетів, де використано прийом 

сну. 

Предметом дослідження є картини сновидінь у цих творах, які розглядаються  

на психологічному, культурологічному та літературознавчому рівнях. 

Мета дослідження – проаналізувати естетичні, стильові та ідейно-

композиційні функції картин сновидінь у  творах українських поетів (вибірково). 

Для її досягнення окреслено такі завдання: 

– враховуючи складну природу предмета дослідження, розглянути основні підходи 

до його вивчення: філософський, психологічний, культурологічний, 

літературознавчий (розкрити значення поняття «літературне сновидіння» як 

художнього прийому); 

– серед зразків української поезії відібрати ті, в яких наявні різнопланові  картини 

сновидінь і  класифікувати ці твори за роллю в них картин сновидінь; 

– виявити тенденції звертання письменників до опису сновидінь як певного 

естетично-художнього прийому; 
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– визначити вплив картин сновидінь на  художні особливості творів; 

– простежити, як видозмінювався цей прийом зі зміною епох. 

Результатом дослідження є системний аналіз поезій українських авторів, 

представників різних періодів, що містять різнопланові картини сновидінь, 

здійснений відповідно до класифікацій «літературних сновидінь» за характером 

впливу на психологію героїв, за ідейно-композиційними особливостями та за 

формальними ознаками. В досліджуваних поезіях сновидіння виконують різні 

функції: об’єднуючу, інформативну, конструктивну, розкривають особливості  

авторського стилю, доводять приналежність твору до певного літературного     

напряму тощо. Також було виявлено, як видозмінювався прийом сну в різні       

історичні періоди розвитку літератури.  Якщо в давній українській літературі це був 

лише елемент композиції, то з розвитком нової української літератури  картини 

сновидінь почали нести певне ідейне навантаження. На сучасному етапі вони  стали 

слугувати для розкриття психологічних станів персонажів, для наповнення поезій 

образами-символами. 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 
МОТИВИ ПРИРОДИ У ЛІРИЦІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ (НА ПРИКЛАДІ 

ЗБІРОК ЛІНИ КОСТЕНКО «РІЧКА ГЕРАКЛІТА» ТА «ПОЕЗІЯ» ОКСАНИ 

ДРОГОМИРЕЦЬКОЇ) 

 

Автор: Харенко Яна, учениця 10 класу Ксаверівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Васильківської районної державної адміністрації  

Київської області 

Науковий керівник: Григоренко Любов Андріївна, учитель української 

мови та літератури Ксаверівської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Васильківської районної державної адміністрації Київської 

області 

 

 

Тема природи завжди була однією із ключових у творчості поетів усіх часів. 

Пошуки гармонії, душевного спокою, бажання зрозуміти глибинний зміст усього 

навколишнього, що відбувається в цьому світі, намагання знайти певні відповіді на 

питання у власному світобаченні або у світобаченні інших людей, у Всесвіті, 
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змушували і змушують митців звертатися до природи. Вона є вічним джерелом 

натхнення художників, поетів, композиторів.  

Органічний зв’язок вічно мінливих і неповторних картин природи з 

внутрішніми переживаннями людської душі особливо помітний у творчості 

сучасних українських поетів. Це чітко можна прослідкувати на прикладі ліричних 

творів Ліни Костенко та Оксани Дрогомирецької.  

Особистість Ліни Костенко, що визначає одне з найвищих досягнень 

шістдесятництва, вик

 В. 

Брюховецький, М. Жулинський, Є. Сверстюк, Г. Клочек, М. Слабошпицький.  

 «вдумлива, красива Жінка-Патріот із поетичного 

авангарду кінця 20-тих років ХХІ століття. Вона тільки виходить на передові 

позиції, але перші її ноти в поезіях – виважені, впевнені, мудрі життєвим 

досвідом…» Творчість поетеси високо оцінили В. Вдовченко та І. Небеленчук. Але 

ні

 Ліни Костенко та Оксани Дрогомирецької. Спробуємо зрозуміти їх як 

особистості, які здатні особливо глибоко сприймати природу, розуміти її.  

Отже, актуальність теми роботи визначається важливістю розкриття 

художньої майстерності сучасних поетів у змалюванні картин природи, показу 

єднання людини з природою. Це зумовило тему нашого дослідження: «Мотиви 

природи у ліриці сучасних українських поетів (на прикладі збірок Ліни Костенко 

«Річка Геракліта» та «Поезія» Оксани Дрогомирецької)».  

Метою роботи є висвітлення художньої майстерності Ліни Костенко та Оксани 

Дрогомирецької у змалюванні картин рідної природи, висвітлення спільних і 

відмінних рис, зіставлення та аналіз.  

Об'єктом дослідження є збірки поезій: «Річка Геракліта» Ліни Костенко 

(розділ «Осінні карнавали») та «Поезія» Оксани Дрогомирецької.  

Предметом дослідження є мотиви природи та художні засоби, використані 

поетами у досліджуваних творах, спільне та відмінне у їх творенні.  

Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:  

1. Дослідити мотиви природи у творчості Л. Костенко та О. Дрогомирецької.  

2. Здійснити художній аналіз пейзажної лірики авторів.  

3. Охарактеризувати художню майстерність митців у змалюванні картин 

природи.  

4. З'ясувати роль художніх засобів у поетичних творах.  

5. Визначити спільне та відмінне у змалюванні картин природи.  
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Основними джерелами дослідження послужили збірки поезій: Ліни Костенко 

«Річка Геракліта», «Поезія» Оксани Дрогомирецької, наукові праці, статті 

літературознавців про творчість Л. Костенко (І. Дзюби, В. Брюховецького, Г. 

Клочека та ін..) та О. Дрогомирецької ( В. Вдовченка).  

Основні методи дослідження – теоретичні: аналізу, синтезу, узагальнення, 

систематизації, порівняння; емпіричні – цілеспрямованого спостереження за 

поетичними творами Л. Костенко та О. Дрогомирецької, літературознавчого аналізу 

твору, метод вивчення науково-критичних джерел.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше здійснено порівняльний 

аналіз творчості сучасних українських поетів, зокрема пейзажної лірики.  

Теоретичне та практичне значення. Досягнуті результати дають можливість 

прослідкувати художню майстерність сучасних поетів у змалюванні картин 

природи. Отримані результати можуть бути використані на уроках української 

літератури під час вивчення творчості Л. Костенко, на уроках літератури рідного 

краю під час вивчення творчості О. Дрогомирецької. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

АСОЦІАТИВНО-СИМВОЛІЧНІ ЗНАЧЕННЯ ЛЕКСЕМ «ВОГОНЬ, ВОДА» У ФОЛЬКЛОРІ 

УКРАЇНЦІВ ТА ТВОРЧОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПИСЬМЕННИКІВ 

 

          Автор: Волошина Ярослава, учениця 10 класу Лецьківського 

навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Переяслав-

Хмельницького району 

         Науковий керівник: Дем’яненко Людмила Григорівна, 

української мови та літератури Лецьківського навчально-

виховного об’єднання «Загальноосвітня школа I-III ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Переяслав-Хмельницького району 

 

 

Мета роботи: на основі аналізу символів води і вогню в українському 

фольклорі та творчості українських письменників довести, що саме ці символи і до 

сьогодні залишаються цікавими для подальшого їх вивчення, адже мають різнобічні 

трактування. 
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Актуальність цієї роботи полягає у відкритті перед читачем ще не до кінця 

вивчених і досліджених символів води і вогню, які є одними з найпоширеніших у 

світовій символіці, уособлюючи початок і кінець всього сущого на Землі, зв'язок з 

небесним світом, руйнівну і водночас народжуючу сили. 

Завдання науково-дослідницької роботи:  

1. Простежити символічність значення образів води і вогню. 

2. Проаналізувати високохудожні образи-символи води та вогню у 

творчості українського народу, звернути увагу на смислове 

навантаження цих образів. 

3. Виявити особливості зображення води та вогню вітчизняними 

письменниками. 

4. Викликати зацікавленість до читання та вивчення творів, у яких 

змальовуються символічні образи води та вогню. 

5. Виховати дбайливе ставлення до води як Божого дару та обережне 

поводження з вогнем. 

        Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали наукового 

дослідження можуть бути використані вчителями для проведення уроків української 

літератури, світової літератури, історії, позакласного читання, гурткової роботи 

тощо. 

Символіка води надзвичайно багата і глибока. Вода – символ першоматерії, 

плодючості; початку і кінця всього сущого на Землі; Праматері Світу; інтуїтивної 

мудрості. У християнстві – символ очищення від гріхів (в обряді хрещення), смерті і 

поховання, життя і воскресіння із мертвих, чистоти і здоров’я, чесності й 

правдивості, кохання, сили, дівчини та жінки. 

       Вогонь – один з найпоширеніших у світовій символіці і має досить різнобічні 

трактування. Він – символ духовної енергії, перетворення і пере народження 

руйнівної і водночас народжуючої сили. Вогонь уособлює Бога, кохання, 

плодючість, багатство, щастя, сімейний добробут, сонце, зв'язок з небесним світом. 

З високохудожньою майстерністю відтворені символічні образи води та вогню у 

фольклорі українського народу та творчості українських письменників. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 
СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВЕРЛІБР: НОВІ ІМЕНА 

 

        Автор: Барчукова Дарія, учениця 10 класу Сквирського 

академічного ліцею № 2 Сквирської районної ради, вихованка 

Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості 

       Науковий керівник: Седлецька Ірина Петрівна, вчитель 

української мови та літератури Сквирського академічного ліцею № 2 

Сквирської районної ради 
 

 

 

 

Актуальність дослідження зумовлюється тим, що верліброва поезія на 

сучасному етапі є популярним і одним із визначальних феноменів сучасної 

європейської літератури. Тому в останні десятиріччя зросло загальне зацікавлення 

цією віршовою формою і цим жанром.  

Український верлібр, маючи досить потужне вітчизняне підґрунтя (І.Франко, 

Леся Українка, поети «розстріляного відродження, «київська школа»), успішно 

розвивається, і вагоме місце у цьому процесі починає займати новітня українська 

верліброва поезія, до якої належить і талановита верлібристика Володимира 

Кузьмича та Петра Розвозчика.  

Окремі аспекти розвитку українського верлібру були досліджені відомими 

українськими науковцями Галиною Сидоренко, Наталією Костенко, Наталією 

Науменко, Ольгою Будугай [13; 7; 10; 1] та ін. Однак повногранні, системні  

дослідження верлібру поки що відсутні. Та на сучасному етапі це надзавдання, 

очевидно, не під силу жодному досліднику. Тому ми хочемо дослідити та 

проаналізувати домінантів сучасного українського верлібру на прикладі яскравих та 

оригінальних здобутків двох сучасних поетів. 

Мета роботи:  дослідити верліброву поезію В.Кузьмича та П.Розвозчика, 

з’ясувати та проаналізувати особливості розвитку сучасної української 

верлібристики. 

Досягнення мети дослідження передбачало розв’язання таких завдань: 

- дослідити особливості верлібру як віршової форми; 

- визначити специфіку та досягнення сучасного українського верлібру; 



223 

 

- проаналізувати збірку верлібрів В.Кузьмича «Ліки від дощу» та верлібри 

перших двох збірок («Коні волі», «На долонях подорожника») 

П.Розвозчика.  

Предмет дослідження: домінанти сучасного українського верлібру.   

Об’єкт  дослідження: верлібристика Володимира Кузьмича та Петра Розвозчика. 

Методи дослідження:  критичний аналіз, узагальнення, систематизація 

досліджуваної проблеми на основі осмислення першоджерел. 

Результат дослідження: систематизація визначальних ознак сучасного 

українського верлібру, осмислення специфіки його вираження в новітній 

українській поезії, зокрема у творах Володимира Кузьмича та Петра Розвозчика.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що здійснено спробу комплексно  

дослідити специфіку українського верлібру на сучасному етапі на основі 

верлібристики В.Кузьмича та П.Розвозчика.   

 

 
СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 
ТВОРЧІСТЬ АНАТОЛІЯ ПРОХОРЕНКА: ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧО-ОСОБИСТІСНИЙ 

КОНТЕКСТ 

 

Автор:  Лесковець Наталія, учениця 11 класу Богданівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів 

– дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинського району 

Науковий керівник: Шеремет Ольга Петрівна, вчитель української 

мови та літератури Богданівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок)» Яготинського району 

 
 

 

Видатний земляк Анатолій Григорович Прохоренко – кандидат економічних 

наук,  професор, поет-аматор, лірик та гуморист, належить до тих видатних 

особистостей, які є носіями рідного слова. Він  по праву є гордістю і славою 

Богданівки, оспіваної через десятки років у його збірках «Електричка до 

Богданівки» та «Квіти в тумані». 

 Актуальність обраної теми  зумовлена увагою до особистості Анатолія 

Прохоренка,  осягнення його поетичного світу. 
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Мета роботи: дослідити джерела формування світогляду, особливості 

становлення мистецьких уподобань, діяльність на громадській ниві видатного 

земляка. 

Основні завдання дослідження: а) прослідкувати джерела формування 

світогляду, особливості літературної та громадської діяльності А. Прохоренка;                  

б) проаналізувати засоби гумору та сатири у збірках «Збреши, не думавши», «Отакі 

друшляки»; в) дослідити мистецьку образність збірки «Квіти в тумані» та тематичне 

розмаїття збірки «Електричка до Богданівки»; г) визначити основні мотиви 

неопублікованих творів автора. 

Результати дослідження полягають у пропагуванні літературної творчості 

Анатолія Прохоренка, підготовці уроків літератури рідного краю, лекційних курсів, 

спецкурсів та факультативних занять, матеріали поповнили шкільний та місцевий 

краєзнавчий музей, Яготинський історичний музей, кабінет української мови та 

літератури. Окремі матеріали дослідження надруковані у періодичних виданнях. 

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 
ВИКОРИСТАННЯ ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ 

 

 

         Автор:  Нечипоренко Анна, вихованка Переяславського 

будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

Переяславської міської ради 

        Науковий керівник: Ткаченко Лариса Василівна, керівник 

гуртка Переяславського будинку художньої творчості дітей, 

юнацтва та молоді Переяславської міської ради 

 

 

 

 Вивчення української літератури, зокрема поезії для дітей початку ХХ ст. є 

доцільним і природнім. Оскільки поетичне слово Марійки Підгірянки, звернене до 

дитини, є ідейно наснаженим, естетично оригінальним, містить фольклорні та 

класичні сюжетні образи, є інформативним та високохудожнім, воно має бути 

досліджене. 
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Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вивчення історії розвитку 

української літератури для дітей як складника національного письменства, який має 

ідейно-естетичну спрямованість, а також своєрідність, викликану особливим 

характером діалогу Марійки Підгірянки з малим читачем. У численних 

узагальнювальних розвідках про літературу початку ХХ століття твори для дітей або 

не розглядалися взагалі, або лише побіжно згадувалися. Українська література для 

дітей досліджується науковцями, за прикладом Івана Франка, як феномен, що 

поєднує в собі виховне і мистецьке. 

Мета дослідження – з’ясувати виховні концепти й особливості поетики української 

дитячої поезії початку ХХ ст. на матеріалі творчості Марійки Підгірянки. Зміст 

аналізованих творів є переважно виховним, а особливості й форми, спричинені 

адресованістю малому читачеві та наповнені самобутністю творчої манери автора. 

Об’єкт дослідження становлять віршовані твори для дітей Марійки 

Підгірянки.«Молитва», «Святий Миколай», «На святий вечір», «Чотири сторони 

світу», «Бескиде, Бескиде…», «Верховина», «Мати», «В гостях у бабусі», «Мала 

кравчиня», « Мій дідусь»,«Моя земленько!», «Моя земленько!», «Ой селом-селом», 

«Ганнусина пісня», «Місяць і зорі»,«Пташки взимку», «Осіння пісня», «На волі», «В 

душі моїй все якась пісня грає», коломийки, співанки. Жанрове різноманіття 

творчості Марійки Підгірянки стане підставою для детального розгляду поетики 

жанру, а виразні фольклорні впливи спричинять аналіз розвитку народнопісенної 

традиції в її індивідуальній художній манері. 

Методика дослідження. Основним методом є ідейно-художній аналіз віршиків 

Марійки Підгірянки; естетика як основа тлумачення аналізованих художніх текстів 

у аспекті їх сприйняття малим читачем. 

Провідним методом дослідження визначено культурно-історичний, оскільки 

художні тексти вивчатимуться у їх зв’язках із суспільним, моральним, культурним 

становищем української нації певної історичної доби. 

Наукова новизна роботи полягає у визначенні виховних концептів української 

дитячої поезії початку ХХ століття на матеріалі творчості Марійки Підгірянки; 

вивчено адресність творів поетеси з огляду на діалог автора з читачем-дитиною 

молодшого, підліткового, юнацького віку; удосконалено характеристику 

індивідуальних поетик автора як «дитячих».  

Практичне значення роботи полягає у розширенні інструментарію 

інтерпретації твору дитячої літератури як художньо-педагогічного феномену. Її 

результати можуть бути використані на уроках літературного читання, української 

літератури в закладах середньої освіти.  
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ФРОНТОВІ ПОЕЗІЇ АНДРІЯ КИРИЧЕНКА 

 

Автор:  Дмитрашко Карина, вихованка Комунального закладу 

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини», учениця 10 класу Ліцею «Білоцерківський колегіум» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

Науковий керівник: Нижник Ольга Вікторівна, керівник гуртка 

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості 

дітей та юнацтва Київщини» Київської області 

 
 

 

 

 Літературні традиції земляків-білоцерківців - І. Нечуя-Левицького,                         

К. Паустовського, Шолом-Алейхема, яким встановлено на вулицях міста пам’ятні 

знаки, збагачують сучасні письменники. Багато з них є лауреатами міських, 

всеукраїнських та міжнародних літературних премій і занесені до міського Золотого 

фонду. 

 Серед тих, чиє слово глибоко шанує Білоцерківщина, зірково сяє ім’я Андрія 

Степановича Кириченка. 

 Робота присвячена одній із доволі актуальних проблем сучасної краєзнавчої 

науки: дослідженню творчості літераторів рідного краю.  

 Вивчення даної наукової проблеми зумовлене об’єктивною необхідністю 

комплексного аналізу творчості Андрія Кириченка. 

 Предмет дослідження: фронтові поезії Андрія Кириченка.  

 Мета дослідження – визначити місце доробку А. Кириченка в національному 

літературному процесі. 

 В результаті  дослідження з’ясувалося, що у поезіях Кириченка - такий собі 

зріз війни, з усіма її труднощами й страхами, тугою за коханими, докладними 

описами реальних подій та красивими алегоріями з минулого й сьогодення. 

Дослідження основних поетичних мотивів у творчості поета виявило, що 

громадянська тематика тісно переплітається з інтимними переживаннями, які 

комплексно представлені мотивами байдужості українців до власної долі, 

рокованості у виборі мети життя, заперечення можливості спокійного існування на 

тлі національної катастрофи, повноцінності кожної миті життя, героїчної смерті, 

створення сценічного образу, взаємостосунків суспільства і поета, ролі кохання. 
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Вірші Андрія Кириченка гідні того, аби їх знали учні, бо вони навчають добру, 

правдивості, патріотизму, національним цінностям, виховують любов до 

Батьківщини. 

 

 

                                                        СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 
СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ МАТЕРІ  

У ЗБІРЦІ ЛІРИКИ "ВОГОНЬ І ТЛІННЯ" АНТОНІНИ ГАРМАШ-ЛИТВИН 

 

 

Автор: Савченко Артур, учень 11 класу Буртівської загальноосвітньої 

школи  I-III ступенів Кагарлицького району 

Науковий керівник: Побочій Наталія Анатоліївна, вчитель 

української мови та літератури Буртівської загальноосвітньої школи  

I-III ступенів Кагарлицького району 
 

 

 

 

 

Актуальність досліджуваної теми полягає в недослідженості  лірики 

Антоніни Гармаш-Литвин, зокрема художнього образу матері як провідного у 

творах письменниці, його особливостей та поетики. Це й зумовило вибір теми 

роботи –  "Специфіка художнього образу матері у збірці лірики "Вогонь і тління" 

Антоніни Гармаш-Литвин". Це зумовило вибір  теми роботи –  "Специфіка 

художнього образу матері у збірці лірики "Вогонь і тління" Антоніни 

Гармаш-Литвин".  

Тож мета роботи полягає в комплексному дослідженні специфіки 

художнього образу матері у творах збірки лірики "Вогонь і тління" А. Гармаш-

Литвин, його взаємозв’язку з іншими художніми образами поетичних творів, 

засобів творення аналізованих образів поезій, установлення втілених за допомогою 

розглядуваних образів тем та мотивів у ліричних творах.   

Об’єктом дослідження є особливості художнього образу матері у творах 

збірки лірики "Вогонь і тління" А. Гармаш-Литвин, а предметом дослідження 

визначено сутність художнього образу матері у творах аналізованої збірки – 

індивідуалізованого та узагальненого; нероздільність художнього образу матері-

жінки та образу неньки-України; взаємозв’язок образу матері з образом пісні; 
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втілені за допомогою розглядуваних образів теми в ліричних творах; засоби 

творення аналізованих образів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому  вперше 

здійснено аналіз творів збірки лірики "Вогонь і тління" А. Гармаш-Литвин та 

визначено специфіку художнього образу матері в аналізованих творах; доповнено 

відомості про життя і творчість письменниці-краянки Антоніни Гармаш-Литвин, 

поглиблено теорію літературознавства про специфіку творчості сучасних 

українських письменників. 

За результатами дослідження зроблено такі загальні висновки: 

– категорія "художній образ" в теорії літератури трактується як узагальнене 

відображення дійсності митцем у формі її суб'єктивно-емоційного сприйняття та, 

водночас, як втілення певної ідеї автором; 

– у збірці "Вогонь і тління"Антоніни Гармаш-Литвин провідним образом є 

образ матері, жінки, яка подарувала життя поетесі, зростила її; цей художній образ 

поетка не індивідуалізує повною мірою, він утілює ще і збірний образ матерів, або 

образ-символ як уособлення всіх українських матерів; цей образ є архетипним, що 

визначаємо як ще одну його особливість; образ матері художньо поширено й на 

образ рідної землі, України-неньки; образ матері є взаємопов'язаним з образом 

пісні, бо мати асоціюється з піснею; 

– за допомогою аналізованих творів письменницею втілено низку тем: 

материнської любові, материнської самотності й жури, любові до матері, Вітчизни, 

потреби її відродження, значення пісні в житті людини й народу тощо; 

– засобами творення аналізованих образів є епітети, зокрема й авторські 

новотворита такі, що є складовими оксюморона, епітети, у яких поєднуються 

взаємозаперечні ознаки; широко використано порівняння, метафори й метонімію 

як різновид метафор, риторичні фігури – звертання, риторичні запитання; 

– творчість А. Гармаш-Литвин – своєрідна та становить яскраву складову 

сучасного літературного процесу в Україні. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 
ХУДОЖНІЙ СВІТ ЛІРИЧНОЇ ГЕРОЇНІ ПОЕЗІЙ  

ІРИНИ ЖИЛЕНКО 

 

Автор: Розуменко Катерина, учениця 10 класу Гейсиської 

загальноосвітньої школи  I-III ступенів Ставищенської районної ради 

Київської області 
Науковий керівник: Тертична Лариса Іванівна, вчитель української 

мови та літератури Гейсиської загальноосвітньої школи  I-III 

ступенів Ставищенської районної ради Київської області 
 

 

 

 

Наукову роботу присвячено дослідженню художнього образу ліричної 

героїні в поетичних творах Ірини Жиленко. 

Тема дослідження – «Художній світ ліричної героїні поезій Ірини 

Жиленко». 

Об’єкт дослідження: поетична творчість Ірини Жиленко. 

Предмет дослідження: художній образ ліричної героїні в поетичних творах 

Ірини Жиленко. 

Актуальність досліджуваної теми зумовлена тим, що у творчості І. 

Жиленко відтворено світ сучасної людини з її надскладним внутрішнім баченням, 

вагомим багажем інтелектуальних знань. Завдяки цьому її поезія протистоїть 

зникненню і забуттю українського слова, несе радість утвердження і віру в 

незнищенність надії. 

Мета дослідження: дослідити особливості творення образу ліричної героїні 

в поетичній творчості І. Жиленко, осмислити його філософську, психологічну 

наповненість на прикладі творів з окремих збірок поетеси. 

Відповідно до мети, об’єкта і предмета дослідження визначено 

наступні завдання: 

 проаналізувати поетичну творчість Ірини Жиленко; 

 дослідити образ ліричної героїні  у збірках І. Жиленко «Соло на сольфі», 

«Homo feriens», «Дівчина на кулі», «Вікно у сад», «Євангеліє від ластівки»; 

 проаналізувати художні образи  у творах із збірок для дітей «Вуличка мого 

дитинства», «Казки буфетного гнома»; 
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 дослідити філософську глибину та психологію життя душі жінки в 

поетичній творчості Ірини Жиленко. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 1) у роботі в  повному 

обсязі аналізується художній образ ліричної героїні творчості Ірини Жиленко; 2) 

характеризуються художні образи у творах із збірок для дітей «Вуличка мого 

дитинства», «Казки буфетного гнома»; 3) досліджується філософська глибина та 

психологія душі жінки в поетичній творчості мисткині. 

 Практична цінність роботи 

Результати  проведених  досліджень  можуть  бути  використані:  

1) на уроках української літератури;  

2) під час проведення позакласних заходів; 3)  у літературних музеях та 

бібліотеках;  

Об’єм та структура роботи.  

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаної 

літератури, додатків; обсяг роботи складає 43 сторінки. 

 

 

 
СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ НА ПРИКЛАДАХ ЗРАЗКІВ 

 МАЛОЇ ПРОЗИ ЛЮДМИЛИ ТОЦЬКОЇ 

 

Автор:  Халімоненко Анна, учениця 11 класу Бориспільського 

НВК «Гімназія «Перспектива» - загальноосвітня школа I-II 

ступенів» імені Володимира Мономаха Бориспільської міської 

ради Київської області 

Науковий керівник: Бистра Наталія Миколаївна, вчитель 

української мови та літератури Бориспільського НВК 

«Гімназія «Перспектива» - загальноосвітня школа I-II 

ступенів» імені Володимира Мономаха Бориспільської міської 

ради Київської області 

 

 

 

Література зберігає та передає загальнонаціональні, загальнолюдські цінності від 

покоління до покоління, збагачує наш внутрішній світ, виховує естетичний смак, 

розвиває інтелект, кругозір. Малі прозові форми демонструють широкий спектр 
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стильових манер, відзначаються тематичним багатством, жанровою повнотою й 

стильовим розмаїттям. Жанри малої прози – невід’ємна частина вітчизняного 

літературного процесу. Дослідження української прози, започатковане у працях 

І.Денисюка і В.Фащенка, частково продовжили І.Бурлакова, М.Дубина, 

Н.Мафтин, В.Мацько та ін. 

Жанри та жанрові різновиди малої прози становлять як історико-літературний, 

так і ідейно-естетичний інтерес, оскільки зумовлюють необхідність вивчення 

традицій української малої прози, жанрово-стильових особливостей творів, 

самобутності та оригінальності пошуків і здобутків окремого письменника в 

контексті історії літератури. 

Людмила Тоцька – сучасна письменниця Бориспільщини – майстер прози, за свій 

довгий період літературної діяльності пройшла нелегкий шлях як творча 

особистість. Перші твори письменниці були написані за роки навчання в 

університеті. Етюди, оповідання, новели, казки… Унікальність творів Л. Тоцької 

полягає в тому, що розповіді авторки стосуються пересічних людей, щоденних 

клопотів, проблем звичайного життя з його дрібницями та переживаннями. 

Особливої уваги заслуговують твори, в основу яких лягли факти та розповіді 

людей, які стали свідками реальних історичних подій.  

Об'єкт дослідження: література рідного краю Бориспільщини. 

Предмет дослідження: еволюція та художня майстерність жанру малої прози 

Людмили Тоцької. 

Мета дослідження: на основі дослідження даних матеріалів систематизувати та 

охарактеризувати матеріали історії України та історії рідного краю, взяті за 

основу у творах письменниці. 

Основні завдання дослідження: 

-вивчити місце літературної спадщини Людмили Тоцької у літературі рідного 

краю Бориспільщини; 

-з'ясувати генезу малої прози письменниці Людмили Тоцької, визначити тенденції 

її еволюції та охарактеризувати жанрову та стильову різноманітність; 

-дослідити тематичну основу історичних творів письменниці та зразки малої 

прози, їх походження та історію; 

-розширити свій кругозір про українську історію та історію Борисполя на їх 

проблематику; 

-проаналізувати твори Людмили Тоцької, пов'язані з Борисполем; 

-здійснити моніторинг обізнаності учнів гімназії із творчістю сучасної 

письменниці рідного краю. 
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Наукова новизна нашої роботи полягає у тому, що вперше:  

- Здійснено дослідження творчої спадщини Людмили Тоцької. 

- Класифіковано її твори за тематичним змістом висвітлених у них 

історичних подій. 

- Проведено моніторинг обізнаності учнів гімназії із творчістю сучасної 

письменниці рідного краю. 

Практична цінність одержаних результатів полягає в можливості використання 

матеріалів цієї роботи на уроках української літератури, художньої культури, 

спецкурсах з українознавства, для публікації спеціальних тематичних збірок та 

позакласній роботі з літературознавства. 

Мета та завдання роботи зумовили застосування різноманітних методів: 

-біографічний метод; 

-історико-літературний метод; 

-вивчення наукової літератури; 

-анкетування; 

-евристичний метод. 

Структура роботи: вступ, основна частина, яка складається з  двох 

розділів, висновок, перелік літератури та додатки. 

Розділ 1 розповідає про життєвий і творчий шлях нашої видатної землячки, 

письменниці Людмили Миколаївни Тоцької, а також розкриває поняття 

«мала проза», його історію та розвиток. 

Розділ 2 присвячений дослідженню та аналізу творчості Людмили Тоцької. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ХУДОЖНІЙ ПРОСТІР ТА ЧАС У ТВОРЧОСТІ ПОЕТІВ БРОВАРЩИНИ 

 

 

Автор: Гончарук Ірина, учениця 11 класу Броварської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 ім. В.О. Сухомлинського 

Броварської міської ради Київської області 

Науковий керівник: Симич Людмила Степанівна, вчитель української 

мови та літератури Броварської загальноосвітньої школ I-III ступенів 

№2 ім. В.О. Сухомлинського Броварської міської ради Київської 

області 
 

 

Мета дослідження: розкриття поетики художнього простору та часу у 

творчості поетів Броварщини як основи їх художнього світобачення; виявлення 

особливостей взаємодії простору та часу в поезіях земляків. 

Актуальність дослідження визначається тим, що проблема художнього 

часу і художнього простору в ліриці поетів Броварщини ще не була предметом 

спеціального розгляду. Тему вибрано не випадково, адже саме в часопросторових 

площинах розміщується ліричне «я», що дає змогу проаналізувати найбільш 

типовий емоційно-почуттєвий стан авторів, а саме в хронотопному шарі 

виділяється рецептивний матеріал сучасності, що відтворює найхарактерніші риси, 

притаманні поезії Броварщини. 

Новизна полягає у тому, що вперше здійснена спроба поставити й розв’язати 

проблему своєрідності прояву художніх простору та часу у віршах броварських 

поетів. 

Завдання науково-дослідницької роботи: з’ясувати стан вивчення 

проблеми художнього часу і художнього простору в літературознавстві; 

систематизувати, узагальнити і класифікувати типологію просторових образів у 

творчості поетів; дослідити філософське осмислення образу художнього часу в 

поезії поетів Броварщини. 

Результатом дослідження є систематизація, узагальнення і класифікація 

сутності й типології просторових образів у творчості поетів Броварщини; 

визначення ролі простору, часу у створенні пафосу, підтексту та часової 

перспективи у поезії рідного краю. 
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У ході виконання роботи зроблено висновки: 

а) проаналізовано творчість поетів Броварщини;  

б) досліджено філософське осмислення образу художнього часу та простору 

в поезії Броварщини;                         

в) визначено роль художнього часу та художнього простору в організації 

композиції твору та  особливості хронотопу броварських поетів. 

Практична цінність нашого дослідження полягає в тому, що його 

результати можуть бути використані в навчально-виховному процесі під час 

вивчення художньої спадщини поетів рідного краю. 

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 
ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ТЕТРАЛОГІЇ ДАРИ КОРНІЙ «ЗВОРОТНИЙ БІК…» 

 

 

   Автор: Михайліченко Владислава, учениця 11 класу Комунального 

   закладу  Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницький ліцей- 

   інтернат «Патріот» 

   Науковий керівник: Назаренко Тамара Маркіянівна, бібліотекар,  

   керівник гуртка КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

 

 

 

Актуальність цієї роботи зумовлена тим, що це – перша спроба 

осмислення інтертексту Дари Корній на прикладі тетралогії «Зворотний бік…», 

що дозволить уточнити жанрову природу текстів української письменниці та 

глибше проаналізувати стан використання інтертекстуальних зв’язків у сучасній 

художній літературі. 

Мета дослідження – проаналізувати структурні та семантичні особливості 

інтертекстуальності в романах Дари Корній «Зворотний бік…». 

Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 

 визначення інтертекстуальності як літературного поняття; 

 дослідження жанрового розмаїття сучасного фентезі; 

  з’ясувати особливості інтерпретації української міфології у 

творчості Дари Корній; 
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 визначити природу, форми й функції інтертекстуальності 

тетралогії «Зворотний бік…» у контексті творчості мисткині. 

Об'єктом дослідження є твори Дари Корній у жанрово-стильовому та 

інтертекстуальному аспектах. Для аналізу обрано романи «Зворотний бік світла», 

«Зворотний бік темряви», «Зворотний бік сутіні», «Зворотний бік світів». Цей 

вибір зумовлений потребою аналізу жанрової палітри фентезійної літератури, яка 

представлена у творчому доробку авторки. 

Предметом дослідження роботи є форми та функції інтертекстуальності у 

творах Дари Корній. 

Методи дослідження: текстуальний аналіз, описовий метод, 

функціонально-стилістичний аналіз інтертекстуальних зв’язків, інтеграція 

методологічних принципів цілісно-системного підходу до художнього твору. 

Наукова новизна роботи у тому, що тут здійснена перша спроба 

цілісного осмислення інтертекстуальності в тетралогії «Зворотній бік…» Дари 

Корній через вивчення особливостей бачення моделі світу і типологічних рис 

героїні, їх еволюції; виокреслюються природа, форма й функції 

інтертекстуальності у романі письменниці. 

Інтертекстуальність – невід'ємна складова постмодерністської літератури. 

Сучасні письменники звертаються до класиків та їхній текстів, до думок своїх 

мудрих попередників. Різноманітне сполучення інтертекстуальних елементів 

робить текст складним за будовою, але таким чином автор додає смислового 

навантаження твору. 

Інтертекст фентезійних творів Дари Корній включає на рівні 

композиційному та образному зв’язки з міфологією, в основу покладено 

міфологічний світогляд, який позначає форми, структури, елементи та семантику 

творів. 

Проаналізувавши текст на предмет вияву інтертексту та його функцій у 

тканині твору, ми дійшли висновку, що постмодерна оповідь з її 

найхарактернішою ознакою –інтертекстуальністю – стає найкращою формою 

презентації автором своєї художньо опосередкованої картини світу. 

Використання фольклорного жанру надає авторові широкі можливості для 

означення вічних проблем людських взаємин, які ніколи не втрачають своєї 

актуальності. Завдяки художньо оригінальній формі естетичні цінності 

набувають особливої привабливості, позбувшись усього стереотипного, звичного, 

народжуючись знову й знову. 

Насичення тексту тетралогії «Зворотний бік…» цитатами, наявність 

стилізації, використання епіграфів, переосмислення сюжетів, мотивів, образів, 
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окремі стилістичні прийоми свідчать про очевидний інтертекстуальний зв’язок із 

парадигмою стародавньої України та широким літературним контекстом від 

протоукраїнських часів до авторського відображення сучасності. 

 

 
СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА  ЛІТЕРАТУРА 

 
ХУДОЖНІЙ ДОСВІД АНГЛОМОВНОГО КЛАСИЧНОГО ДЕТЕКТИВУ У СТАНОВЛЕННІ 

ЖАНРОВИХ РІЗНОВИДІВ СУЧАСНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ПРОЗИ 

 

Автор: Кулик Олександра, учениця 10 класу Таращанського 

академічного ліцею «Ерудит» Таращанської районної ради Київської 

області 

Науковий керівник: Котлярчук Галина Миколаївна, вчитель 

зарубіжної літератури Таращанського академічного ліцею  «Ерудит» 

Таращанської районної ради Київської області 

                                                                                                                      

 

 

Відмінною рисою сучасної літератури є процеси взаємодії, що відбуваються 

між літературою «високою» та «популярною». У площині цієї взаємодії важливе 

місце займає детектив, якому відводиться особливе місце в сучасних літературних 

дослідженнях. В основу всіх детективних романів покладена споконвічна проблема 

боротьби зі злочинністю, яка переслідує людську цивілізацію ще з початку її 

виникнення. 

Мета роботи – визначити місце класичного англомовного детективу у 

сучасному літературному процесі внаслідок впливу суспільних, естетичних, 

культурологічних чинників, а також характер засвоєння традицій англомовного 

детективного жанру у творчому доробку сучасних майстрів –  Д. Хеммета («крутий» 

детектив), Бориса Акуніна («ретро-детектив»), Леени Легтолайнен («психологічний 

детектив»). З огляду на це об’єктом дослідження у роботі стали літературні твори, 

що презентують зразки сучасної детективної літератури. 

Предметом дослідження є характер ідейно-художніх запозичень класичної 

англомовної детективної літератури, вплив літературних традицій на «наповнення» 

детективних творів сучасності (на матеріалі дослідження жанрових різновидів 

«крутого детективу» Д.Хеммета, «ретро-детективу» Б.Акуніна, «психологічного 

детективу» Леени Легтолайнен).    
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Методологічну основу роботи склали наукові розвідки та літературознавчі 

статті  Н Вольського, Д Кавелті, М. Черняка, Н. Ільїної, Г. Лещенко, Н. Валуєвої та 

ін. 

Новизна і практичне значення роботи полягає у дослідженні сучасних 

творів детективного жанру, популярних серед читачів, які, за визначенням сучасної 

літературної критики, відносяться до категоріі «мідл-літератури». Тому наше 

дослідження – виняткова можливість простежити вплив англійської класичної 

літератури на творчість сучасних майстрів детективу в контексті художніх 

інтерпретацій класичної структури (за Дж. Кавелті – традиційної «літературної 

формули») у нових суспільно-політичних умовах. 

В аспекті мультикультуралізму особливого значення набуває вивчення зразків 

літератури, з якими лише в останні роки ознайомлюється український читач, 

завдяки перекладам Юрія Зуба, тоді як у фінській літературі творчість Леени 

Легтолайнен вже визнано культурним брендом.  Це можливість відкрити нове ім’я 

для українського читача.   

В основних висновках йдеться про те, що сучасний детектив тісно 

пов’язаний із класичним, при цьому сучасний детектив має свої якості, протилежні 

уставленим канонам, а образ нишпорки є носієм психолого-філософських 

характеристик, властивих людині одвічно. Саме ці характеристики і є чинниками  

формування сучасного детективу. 

З’ясовано, що звернення згаданих письменників до відомих образів і мотивів 

демонструє, з одного боку, перегук із класичними зразками англійського детективу, 

з іншого боку – новий характер і способи інтерпретації й переробки відомих 

сюжетів, що наближає їх до сучасності. Саме такі трактування формують 

різноманітність і співіснування різних форм детективу: «крутого», психологічного, 

ретро-детективу. 

Очевидно, щоб уявити цілісну картину сучасного літературного процесу, 

варто розглядати його як єдине ціле, у якому поряд з високою, елітарною 

літературою, існує й масова, що виконує певні соціальні функції та має свої 

особливості. 

Представлені презентації здатні звернути нашу увагу не лише на твір як 

художню тканину, але й як засіб продовження боротьби із злочинністю та розкриття 

негативних аспектів реальності. 
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СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА  ЛІТЕРАТУРА 

 
РОМАН ТОМАСА КІНІЛЛІ «СПИСОК ШИНДЛЕРА» ЯК ОСОБЛИВИЙ ЖАНР 

«ЛІТЕРАТУРИ NON-FICTION» 

 

     Автор: Захарченко Дмитро, учень 9 класу приватного 

      закладу «Приватний навчально-виховний комплекс  

      «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садок 

      «Міцва -613» Києво-Святошинської районної державної  

       адміністрації 

       Науковий керівник: Халабаджах Інна Михайлівна,   

       учитель зарубіжної літератури приватного закладу  

       «Приватний навчально-виховний комплекс   

       «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садок   

      «Міцва -613» Києво-Святошинської районної державної  

        адміністрації 

 

 

Тема цього дослідження – «Роман Томаса Кініллі «Список Шиндрела» як особливий 

жанр «літератури non-fiction» - є значущою й актуальною на час довготривалого 

воєнного конфлікту й іноземної агресії в нашій країні. Сьогодні, коли в суспільстві 

спостерігається криза духовності, відсутність у багатьох людей розуміння 

необхідності толерантного ставлення до представників різних національностей і 

вірувань, виникає нагальна проблема осмислення повчальних подій історичного 

минулого.  З цієї точки зору видається найбільш доцільним розгляд питання, чому 

став можливим геноцид євреїв на всій території Європи під час Другої світової 

війни, які людські чесноти та вчинки можуть стати запобіжником його повторення в 

будь-якій країні. 

Головна мета цього дослідження – виявлення основних рис роману«Список 

Шиндрела» Томаса Кініллі як твору жанру «літератури non-fiction». 

На реалізацію поставленої мети спрямовано вирішення декількох завдань: 

визначити основні риси «літератури non-fiction», що існує на межі художності та 

документальності; ознайомитись з біографічними відомостями про Т. Кініллі – 

представника документальної прози та з історією створення роману «Список 

Шиндрела» на документальній основі; дослідити ступінь взаємодії 

документальності та художності при створенні художнього часу та простору, 

сюжету та композиції твору; дослідити використання історичних фактів і 

художнього вимислу в побудові системи образів роману; встановити вирішальні 
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чинники здійснення головним героєм особистого подвигу – створення своєрідного 

єврейського ковчегу». 

У ході дослідження поставлені завдання були вирішені. Можемо стверджувати, що 

роман «Список Шиндрела» - яскравий приклад жанру «літератури non-fiction», 

оскільки в ньому майстерно поєднані документалізм та художність. Історія про 

«Праведника народів світу» Оскара Шиндрела сколихнуло світове суспільство й 

привернула увагу до подібних шляхетних учинків людей у різних країнах. 

Матеріали цього дослідження стануть у нагоді при вивченні зарубіжної літератури в 

10-11 класах загальноосвітньої школи за чинною програмою курсу. 

 

 
СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА  ЛІТЕРАТУРА 

 

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ФАТАЛЬНОЇ ЖІНКИ У РОМАНІ В.ГЮГО 

«СОБОР ПАРИЗЬКОЇ БОГОМАТЕРІ»  ТА НОВЕЛІ П.МЕРІМЕ «КАРМЕН»  

 

 

Автор: Полтавець Іванна, учениця 9 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія – 

школа I ступеня» Білоцерківської міської ради Київської області 

Науковий керівник: Іщенко Лідія Дмитрівна, учитель зарубіжної 

літератури Білоцерківського навчально-виховного  об’єднання 

«Перша Білоцерківська гімназія – школа I ступеня» Білоцерківської 

міської ради Київської області 
                                                                                                                     

 

        “Без жінок зоря і вечір були б безпомічні, а його полудень – без радості”,-  

казав французький поет П’єр Буаст. 

         Образ фатальної жінки – один з найдавніших архетипних жіночих образів. 

Він  має давню історію, оспіваний в роботах Едварда Мунка, остаточно розкрився 

в епоху ар деко та нуару.  Знайшов відображення в літературі, починаючи з 

біблійних оповідок і закінчуючи творами сьогодення. 

Предмет дослідження: образ фатальної жінки у його ідейно-художній 

інтерпретації  французькими  митцями. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B0%D1%80_(%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE)
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Об’єкт дослідження: класичні твори світової літератури, в яких 

представлений образ фатальної жінки, – роман В.Гюго «Собор Паризької 

Богоматері» та новела П.Меріме «Кармен». 

Мета дослідження: дослідити сутність архетипного образу фатальної жінки 

на основі зіставлення ідейно-художніх інтерпретацій у творах В.Гюго та 

П.Меріме і виявлення їх особливостей. 

Завдання: 

 - ознайомитися з літературно-критичними джерелами по даній темі та 

опрацювати художні твори; 

- дослідити та розкрити походження  образу  фатальної жінки у світовій літературі 

  і його специфіку; 

- охарактеризувати літературних героїнь; 

- встановити спільне і відмінне у зображенні героїнь та відповідності рис героїнь 

образу фатальної жінки. 

 Методи дослідження: теоретичні (систематизація досліджуваної проблеми 

на основі аналізу наукових і довідкових джерел), практичні (текстуальний аналіз 

обраних творів, порівняльний аналіз, схематизація висновків). 

         Методологічну основу даної роботи складають наукові ідеї, висвітлені в 

працях Т.Муранець, Т. Пастух, А. Швець, К. Сізова, критичні статті до різних 

видань цих авторів, опрацьовані у фондах Національної бібліотеки 

ім.Вернадського та ресурси Інтернету (Інтернет-статті Г.Мережинської, 

О.О.Смольницької, Х.Стельмах)  

 Результатом дослідження  є встановлення, що образ фатальної  жінки у 

творах В.Гюго та П.Меріме має такі основні риси: 

-    діє всупереч загальноприйнятим у суспільстві законам моралі й етики 

      ( Кармен ); 

- схильна до полігамності ( Кармен); 

- володіє  природньою  харизмою ( Есмеральда, Кармен ); 

- викликає у обранця не лише захоплення, але й страх, однак потяг до неї долає 

перешкоди логіки і розсудку ( Есмеральда, Кармен ); 

- легко маніпулює закоханим у неї чоловіком; підкоряє його своїй волі, 

поступово знищуючи духовно, а потім і фізично ( Кармен). 

Отже, образ Кармен П.Меріме можна із впевненістю назвати фатальною 

жінкою, тоді як образ-персонаж Есмеральди навряд чи можна вважати нею у 

повному, «традиційному» розумінні, хоча у житті чоловіків вона зіграла також 

трагічну роль.  
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 
ТАБУ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЧАРІВНИХ КАЗКАХ 

 

 Автор: Качан Станіслав, учень 11 класу Іванківського районного 

ліцею Іванківського району 

        Науковий керівник: Процик Людмила Григорівна, учитель 

української мови та літератури Іванківського районного ліцею 

Іванківського району, вчитель-методист, заслужений учитель 

України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Актуальність дослідження: глобалізаційні процеси в сучасному суспільстві 

сприяють асиміляції національних культур, що нерідко призводить  до втрати їх 

самобутності. Український фольклор у цілому, а також явища, що в ньому 

побутують, та його жанри зокрема, є маркерами, що не лише вирізняють українську 

культуру від інших, але й зберігають її національну своєрідність. До таких маркерів 

належить табу. Заборони мають важливе значення для осмислення походження 

міфології, магії, фольклору,  літератури та культури загалом. Для сучасної науки 

дуже важливим є вивчення джерельної бази українського фольклору, окремі аспекти 

якого у радянські часи замовчувалися чи фальсифікувалися. 

Мета роботи: виявити особливості табуювання в українських народних чарівних 

казках. 

Основні завдання дослідження:  

- вивчити історіографічну базу дослідження заборон; 

- дослідити особливості табу як фольклорної категорії; 

- виявити особливості табуювання в українському фольклорі; 

дослідити особливості функціонування традиційних табу в українських народних 

чарівних казках; 

Наукова новизна роботи: у ході роботи ми класифікували табу за тематикою 

заборон в українських народних чарівних казках, підтвердили нашу класифікацію 

цитатним матеріалом зі збірників українських народних казок, отримали певні 

висновки. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

- табу – один з видів маркерів, що вирізняють українську культуру від інших, 

зберігають її національну своєрідність; 
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- заборони мають велике значення для осмислення походження міфології, магії, 

фольклору,  літератури та культури загалом; 

- для сучасної науки дуже важливим є вивчення джерельної бази українського 

фольклору, окремі аспекти якого в радянські часи замовчувалися чи 

фальсифікувалися. 

Практичне значення: робота може бути використана на уроках української 

літератури під час вивчення розділу «Усна народна творчість» та під час науково-

практичних конференцій з фольклору. 

 

 
СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 
АНТОЛОГІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ НАРОДНОЇ ЇЖІ В ЗВИЧАЯХ, ПОВІР’ЯХ, ЛЕГЕНДАХ ТА 

ФОЛЬКЛОРІ 

 

Автор: Онищенко Анастасія, учениця 11 класу 

Великокаратульської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Переяслав-Хмельницького району 

Науковий керівник: Барабаш Любов Миколаївна, вчитель 

української мови та літератури Великокаратульської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Переяслав-Хмельницького 

району 

 

 

 

Українська народна кухня – це така ж культурна спадщина українського 

народу, як мова, література, мистецтво, це неоціненний здобуток, яким можна й 

варто пишатися, який не слід забувати. Народна кухня створювалася протягом 

багатьох віків, тому вона в певній мірі відбиває не тільки історичний розвиток 

українського народу, а й його звичаї, традиції та культуру. 

 Предметом дослідження в даній роботі є повір’я, звичаї, обряди, пов’язані з 

українською традиційною їжею.  

Об’єктом нашого дослідження є зразки фольклору про народну їжу 

українців.  

Актуальність роботи  зумовлена сучасним станом зростання етнічної 

свідомості народу та необхідністю збереження традиційного мистецтва, яке 

передбачає вивчення молодим поколінням тих звичаїв та обрядів, що формували 

традиційний світогляд українців, та усвідомленням необхідності збереження 
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українського традиційного мистецтва.  

Метою даної   роботи є полягає в тому, щоб   систематизувати матеріал про 

згадування національних страв у звичаях, традиціях та фольклорних творах. 

 Названа мета зумовлює постановку окремих завдань: 

 простежити формування української кухні; 

 дослідити, яким чином хлібні вироби згадуються у фольклорі; 

 з’ясувати, як варені українські страви використовували в обрядах та що 

вони символізували; 

 проаналізувати опис та згадки про м’ясні і рибні (делікатесні) страви у  

фольклорних творах. 

Методи дослідження: 

 теоретичний – вивчення та аналіз відповідної наукової літератури 

теоретичний; 

 практичний – бесіда із жителями села Велика Каратуль про звичаї, повір'я, 

легенди та фольклорні твори, пов’язані з українською народною кухнею; 

 метод структурного аналізу. 

Практичне значення: дані матеріали дослідження можна використовувати 

на уроках мистецтва, української літератури, народознавства, в позакласній 

роботі. 

Народна кухня створювалася протягом багатьох віків, тому вона в певній мірі 

відбиває не тільки історичний розвиток українського народу, а й його звичаї, 

традиції та культуру. 

 
СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 
ЖІНОЧА НЕВОЛЯ В НАРОДНИХ БАЛАДАХ: ПРИРЕЧЕНІСТЬ  

ЧИ СВІДОМИЙ ВИБІР 

 

Автор: Зінченко Марія, учениця 9 класу Комунального закладу 

Рокитнянської районної ради Київської області «Рокитнянський 

ліцей – Мала академія наук» 

Науковий керівник: Євсєєнко Світлана Володимирівна,  учитель 

української мови та літератури Комунального закладу 

Рокитнянської районної ради Київської області «Рокитнянський 

ліцей – Мала академія наук» 
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Мета наукового дослідження: – обґрунтувати новий погляд на долю жінки– 

матері, коханої, сестри в умовах трагічної долі рідних, коханих, з’ясувати 

особливості балади «як епосу трагічних людських доль» (О. Дей).  

Актуальність наукового дослідження: спроба виокремити в осібну групу 

зразки баладного фольклору, у яких ідеться про жіночу неволю й недолю не з 

усталених і відомих усім позицій жінки– жертви, а з позицій іноді трагічного 

вибору й цілковитої покірності долі або й повного задоволення своїм становищем. 

Реалізація поставленої мети пов’язана з вирішенням таких завдань:  

– дослідити витоки і етапи розвитку баладного жанру, зокрема, зразків 

жіночого фольклору і принципове розрізнення понять «неволя як горе» і «неволя 

як прийнятий стиль життя»;  

– з’ясувати специфічні ознаки та національну своєрідність народних балад 

про трагічну жіночу долю;  

– вивчити  умови життя жінки– полонянки, жінки– матері, що втратила свого 

сина, жінки, що через певні обставини потрапила у дуже скрутне становище; 

– проаналізувати жанрові баладні зразки, давши їм конкретну і водночас 

зведену характеристику. 

Об’єкт дослідження:  витоки, етапи розвитку та поширення української 

народної балади   про жіночу неволю.  

Предмет дослідження–українські народні балади про жіночу неволю  в 

родині, у соціальних відносинах,  покірність долі й  протест проти приреченості.  

Теоретична та методологічна основа дослідження: жанр балади привертав 

увагу багатьох істориків і теоретиків літератури. Окремі проблеми жанру стали 

предметом наукового дослідження Я.Головацького, Михайла Драгоманова, 

Ю.Яворського, які розглядали сюжети народних балад. Питання жанрової 

поетики, походження й еволюції фантастичних та міфологічних мотивів, взаємодії 

літературної і фольклорної балад висвітлювали такі вчені: М.Костомаров («Про 

історичне значення руської народної поезії», 1843; «Слов’янська міфологія», 

1847), О. Потебня («Малоросійська народна пісня за списком ХVІ століття», 1876; 

«Пояснення малоруських і споріднених народних пісень», 1887; «Про деякі 

символи в слов’янській народній поезії», 1860), І.Франко («Жіноча неволя в 

руських піснях народних»,1883; «Студії над українськими народними 

піснями»,1913). Найґрунтовнішимдослідженням є монографія О. Дея «Українська 

народна балада» (1986), у якій подано загальну характеристику баладного фонду 

українського фольклору, простежено еволюцію традиційних сюжетів.Теоретично-

узагальнюючий характер має монографія Г.Нудьги «Українська балада» 
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(1970).Народознавчі дослідження  Г. Лозко, М. Дмитренка, В. Скуратівського та 

ін. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ній зроблено спробу 

вивчити і узагальнити  у новому морально-етичному аналізі   народні балади про 

долю жінки – матері, коханої, невістки, сестри, доньки у класифікаційному 

аспекти з урахуванням специфічних рис жанру, його національних особливостей 

та хронологічного принципу. 

Практичне значення дослідження полягає в неупередженому погляді на 

проблему, що може стати предметом для обговорення й полеміки в середовищі 

людей, які близькі до вивчення фольклору, студентів–філологів, учнів старших 

класів профільної школи (українська філологія), учителів–практиків. Висновки 

можуть  бути використані у написанні курсових робіт . 

 У ході написання роботи використано такі методи дослідження 

літературних явищ: історико-порівняльний, типологічний, системний і описовий. 

Апробація результатів наукового дослідження була проведена на 

лілейному та районному захисті науково-дослідницьких робіт 14.11. та 23.11. 2019 

р. Ряд важливих положень упроваджено на уроках української літератури у 9 

класі. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

 Балада належить до найскладніших видів усної народної творчості;   

 ми дослідили витоки й етапи розвитку баладного жанру, зокрема, 

зразків жіночого фольклору і принципове розрізнення понять «неволя як горе» і 

«неволя як прийнятий стиль життя»; 

  з’ясували специфічні ознаки та національну своєрідність народних 

балад про трагічну жіночу долю; 

  вивчили  умови життя жінки–полонянки, жінки–матері, що втратила 

свого сина, жінки, що через певні обставини потрапила у дуже скрутне становище; 

  проаналізували жанрові зразки, давши їм конкретну і водночас 

зведену характеристику; 

 Отже, балади про недолю жінки, матері, сестри, коханої мають 

напружений сюжет, легендність, фантастичність, драматичність, часто 

несподівану розв’язку. У ході написання  роботи  довели особливості української 

народної балади «як епосу трагічних людських доль». 

Структура і обсяг роботи: науково-дослідницька робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, 15 додатків.  
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

ЖІНОЧА ДОЛЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ: 

 ДИСКУРС НАСИЛЛЯ В РОДИННО-ПОБУТОВИХ ПІСНЯХ 

 

Автор: Скорина Софія, учениця 9 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

Науковий керівник: Омельченко Тетяна Вікторівна, учитель української 

мови та літератури Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 6 Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

 

Актуальність дослідження.Останніми роками громадськість України все 

більше турбує проблема насилля в сім’їяк одного з найболючіших соціальних 

явищ, і насамперед проти жінки. Проте, ця проблема не нова. Ще давні зразки 

українського фольклору висвітлюють тему складного становища жінки в 

тогочасному суспільстві, насилля психологічного, економічного й фізичного, 

застосованогопроти неї в сім’ї, з боку чоловіка та оточення. 

Через фольклорні тексти, зокрема його ліричні зразки, можна 

«дешифрувати» їх суть. Тому існує значна кількість досліджень, що з різних точок 

зору, у тому числі й  вивчення проблеми жіночої долі, трактують фольклорні 

тексти.  Це, зокрема, ґрунтовні праці О. Білозерського [3], Б. Грінченка [7] 

О. Боровиковського [4], П. Будівського [5], О. Дея [9], М. Дмитренка [10, 11], 

К. Квітки [15], Ф. Колесси [18], Г. Танцюри [31, 32], І. Франка [36], А. Чуя [37] та 

ін., що й становлять джерельну базу дослідження. Проте в згаданих роботах не 

виокремлено саме проблему насилля над жінкою як суспільного явища. Згадане 

питання у працях науковців проаналізовано фрагментарно та мозаїчно. Саме тому 

для дослідження обрано мало вивчений аспект характеристики народної лірики. 

Об’єкт дослідження – жіноча доля у творах українського фольклору. 

Предмет дослідження – зображення насилля проти жінки в родинно-

побутових піснях, зокрема в ліричних піснях про кохання та сімейне життя. 

Мета дослідження: з’ясувати та обґрунтувати особливості зображення 

нелегкої жіночої долі в українських родинно-побутових піснях в контексті насилля 

як суспільного явища. 
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У відповідності до поставленої мети наукового дослідження вважалося 

необхідним вирішити наступні завдання: 

− дослідити теоретико-методологічні джерела  щодо теми роботи; 

− розглянути поняття насилля як проблему міжособистісних взаємин у 

суспільстві та культурі; 

− проаналізувати жіночі (дівочі) пісні про кохання в контексті насилля як 

суспільного явища; 

− визначити за текстами фольклорних пісень про сімейне життя основні 

аспекти насилля над жінкою; 

− здійснити соціологічне дослідження щодо актуальності теми наукової 

роботи. 

Наукова новизна полягає в тому, що вперше в українській фольклористиці 

проаналізовано українські народні пісні про кохання та сімейне життя в контексті 

елементів насилля у ставленні до жінки, на основі фольклорних творів визначено 

основні  аспекти насилля як суспільного явища. 

Ключові терміни: фольклор, родинно-побутові пісні, пісні про кохання та 

сімейне життя, насилля (насильство). 

 

 
СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

 
НАРОДНОПОЕТИЧНІ СИМВОЛИ У ПІСЕННІЙ ТВОРЧОСТІ КАГАРЛИЧЧИНИ  

 

 

Автор: Капішон Анастасія, учениця 11 класу Кагарлицької  

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 ім. В.П. Дашенка 

Кагарлицького району 

Науковий керівник: Капішон Валентина Петрівна, учитель української 

мови та літератури Кагарлицької загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№ 2 ім. В.П. Дашенка Кагарлицького району 

 

 

 

Пісня – це та бездонна криниця духовності, людяності, добра, з якої черпаємо 

народну мудрість. Тому тема, вибрана мною для написання наукової роботи у час 

кардинальних змін у суспільстві у момент переосмислення кожним українцем 
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власних духовних цінностей, є досить актуальною. Вважаю, що вона ще не  

досліджена фольклористами, а також тому, що дійсно отримую справжнє 

задоволення, коли торкаюсь Душі Великої Пісні, зазираю у її найпотаємніші 

куточки та глибини... Для себе особисто я в черговий раз довела, що моїй душі 

близьке все, що стосується історії та культури малої батьківщини. А своїх 

однолітків, організувавши для них фольклорну експедицію, я наблизила до витоків 

народних джерел. 

Актуальність. Обрана тема є актуальною, оскільки в ній вперше 

досліджуються такі питання, як: 

  місце та значення символічної народнопісенної творчості у культурному 

розвиткові Кагарличчини; 

  висвітлення проблеми самореалізації, самовдосконалення та саморозвитку 

людини через пісню; 

  виявлення глибокої філософії душі  українства у пісенних творах. 

Мета роботи – дослідити використання народнопоетичних символів України в 

пісенній творчості Кагарличчини, відкрити усім допитливим давно забуту пісенну 

скарбницю, показати її красу та неповторність. 

Завдання роботи: 

–  виявити, які народнопоетичні символи є у піснях  Кагарличчини, на якій території 

вони зустрічаються найчастіше; 

–  дослідити їхні форми вживання у мові пісень; 

–  визначити, в яких саме жанрах музичної творчості зустрічаються 

народнопоетичні символи; 

–  укласти паспорт народних і колискових пісень, що побутують на 

Кагарличчині; 

–  провести опитування з метою визначення рівня обізнаності людей з 

символікою народних пісень.   

Для досягнення поставлених цілей об’єктом дослідження обрано пісенну 

творчість Кагарличчини.  

Предметом дослідження є народнопоетичні символи в пісенній творчості 

Кагарличчини. 

Наукова новизна обраної теми полягає в тому, що в ній вперше проведено 

аналіз використання народнопоетичних символів у піснях обраного регіону. 

Практичне значення роботи у тому, що даний фольклорний матеріал може 

стати у нагоді науковцям при дослідженні пісенної творчості Кагарличчини; може 

бути використаний на уроках української літератури, музики, мистецтва, курсу 

«Київщинознавство».  
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Структура роботи. Дана робота складається зі вступу, основної частини, в яку 

входять 2 розділи, висновків, списку використаних джерел та додатків. Список 

використаних джерел містить 8 найменувань. Загальний обсяг роботи - 57 сторінок 

друкованого тексту, з них - 25 сторінок основного тексту. 

Проведене наукове дослідження надає підстави для таких загальних висновків: 

- народнопоетичні символи зустрічаються на всій дослідженій території  

Кагарлика та навколишніх сіл; 

- найбільшим попитом користуються пісні із використанням рослин-символів; 

- найбільшу кількість давніх пісень із використанням народнопоетичних 

символів записано в селах Слобода, Стави, що зумовлюється дією в цих селах 

фольклорних колективів; 

- народнопоетичні символи здебільшого зустрічаються у піснях про кохання, 

а також у колискових, весільних, жартівливих та суспільно-побутових піснях. 

Отримані в результаті дослідження дані можуть бути використані науковцями 

при більш ширшому та глибшому вивченні  Кагарлицького району вцілому,  а 

також даний матеріал стане у нагоді юним фольклористам, небайдужим до 

минулого рідного краю. Його можна використовувати на уроках української 

літератури, літератури рідного краю, музики, мистецтва, при вивченні курсу 

«Київщинознавство». 

Поспілкувавшись із людьми, звертаємося до кожного молодого українця з 

закликом берегти святу спадщину наших предків, примножувати Добро і 

Людяність. 

 

 
СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

Автор: Лепесій Вікторія, учениця 11 класу Григорівської 

загальноосвітньої школи  I-III ступенів Обухівської районної ради 

Київської області 
Науковий керівник: Лепесій Лариса Любомирівна, учитель 

мистецтва Григорівської загальноосвітньої школи  I-III ступенів 

Обухівської районної ради Київської області 
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Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості 

українського народу, насамперед молоді. Згадаймо безсмертний вислів М. 

Рильського: хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього, хто не відає 

про славу своїх предків, той сам не вартий пошани. 

Кожна нація, кожен народ, кожна соціальна група має свої звичаї, що 

виробилися протягом багатьох століть і освячені віками.  Але звичаї – 

невідокремлене явище в житті народу, це втілені в рухи і дію світовідчуття, 

світосприймання між окремими людьми. А ці взаємини і світовідчуття 

безпосередньо впливають на духовну культуру даного народу, що в свою чергу 

впливає на процес постання народної творчості. Саме тому народна творчість 

нерозривно пов’язана із звичаями народу. 

Актуальність моєї роботи полягає в тому, що в усі часи й епохи, в усіх 

народів реальне буття й духовний розвиток тримаються на підмурках традицій 

народу, на стовпах власної історії. Відродитися духовно – то передусім повернути 

народові велетенську і славну історію, ті культурно – духовні, мистецькі 

краєзнавчі надбання, що нам залишили предки у вигляді фольклору, писемних 

давніх пам’яток, історичних народознавчих надбань. 

Тож наш національний обов’язок  - повернути і відродити призабуті звичаї 

і традиції свого народу, щоб наші нащадки знали, що вони є послідовниками 

славного українського роду, за плечима якого славні віковічні традиції. 

Темою моєї роботи є дослідження української вишивки, її походження, 

символічне значення.  

Метою є збагачення особистого духовного світу та розкриття значення 

українського традиційного одягу, символічне значення вишиванок, рушників, 

характеристика особливостей вишивки на Київщині, встановлення основних видів 

робіт вишивальниць села Григорівки. 

Предметом дослідження є походження та символічне значення вишивки, 

регіональні відмінності та особливості, поширення традицій вишивки народними 

майстрами. 

Об’єкт дослідження – відродження національних традицій та звичаїв у 

сучасному житті. Зокрема у нашому селі Григорівці. 

Завдання моєї роботи – це намагання розкрити духовні і матеріальні 

традиції, мистецькі здібності народу, символічне значення вишивки, висвітлити 

поетичне та пісенне надбання народу, що оспівує в них любов до вишивки та 

символічне значення рушника. Показати на прикладі наших односельчанок – 

майстринь з вишивки – Кухаренко Т. П., Кирилюк В. М. та інших, що традиції живі 

і понині і дуже цінуються такі витвори мистецтва і ми ними захоплюємось.  
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 При виконанні роботи застосовані методи спостереження, співставлення 

давніх традицій із сучасним життям, тобто сьогоденням, метод дослідження 

та інтерв’ю. 

Звичай народу – це ті прикмети, по яких розпізнається народ не тільки в 

сучасному, а і в його історичному минулому. 

Результатом дослідження є повернення і відродження призабутих звичаїв 

свого народу, увіковічення славних українських традицій, ознайомлення з 

майстрами – односельцями. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в даній роботі зроблена 

спроба краєзнавчого дослідження розвитку традицій української вишивки, 

зокрема в селі Григорівка. 

Практичне значення: результати можуть бути використані при проведенні 

уроків київщинознавства, історії та географії України, проведенні Днів української 

вишивки. 

Які ми українці? Сьогодні вже не такі, якими були п’ять, десять років тому. І 

не такі, як сто років назад. Що ж в’яже нас з нашими предками, котрі жили на цій 

землі сто й тисячу років перед нами? Наша генетична пам'ять, яку дехто схильний 

вважати «пережитком», волає до наших сердець: «Ще жива Україна!» 

Жива вона у вишиванках і в піснях… Може, не завжди ми робимо так, як робили 

наші пращури та повинні намагатися жити в ладу з душею і серцем, щоб тільки 

возвеличувати добрими справами нашу неньку – Україну. 

 

 
СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕСІЛЬНИХ ОБРЯДІВ НА ЯГОТИНЩИНІ ТА В СЕЛІ СУЛИМІВЦІ, 

ЗОКРЕМА У ХХ СТ. 

 

     Автор:  Бондар Олександр, учень 10 класу Сулимівського 

      навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа  

     I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)»  

      Яготинської районної ради 

      Науковий керівник: Статкевич Марія Григорівна, учитель 

      української мови та літератури Сулимівського навчально- 

     виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів –  

      дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської  

      районної ради 
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Мета дослідження: дослідження однієї з форм народної драми – весілля –  на 

Яготинщині та, зокрема, селі Сулимівці. Об’єкт дослідження: розповіді жителів 

села Сулимівки, народна весільна творчість, архівні документи, літературні 

джерела. 

Предмет дослідження: весільний обряд на Яготинщині та в с.Сулимівці. 

Актуальність дослідження: дана робота щільно пов’язана зі шкільною 

програмою, оскільки у програмі з української літератури відведені уроки з теми 

«Родинно-побутові пісні. Весілля», де можна використати досліджений мною 

матеріал. 

Основні завдання: формування навичок дослідницької, пошукової роботи;  

порівняння весільних обрядів, традицій у різних селах Яготинщини; засвоєння етики 

народного спілкування; формування стійкого інтересу до обрядів українського 

весілля; виховання поваги до народних духовних цінностей. 

Методика дослідження: весільний обряд, звичаї, традиції в с. Сулимівці, 

бесіди з односельцями. 

Наукова новизна дослідження: використовується місцевий матеріал про 

весілля, проведено бесіди з односельцями, зроблені власні висновки. 
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 
ВИТИНАНКА В СУЧАСНОМУ АРТ - ПРОСТОРІ 

 

Автор: Писанко Єлізавета, вихованка гуртка Комунального закладу 

Рокитнянської районної ради Київської області «Рокитнянський 

ліцей – Мала академія наук», учениця 10 класу Синявського опорного 

комунального закладу освіти Рокитнянської районної ради 

Науковий керівник: Юрківська Анжела Володимирівна, вчитель 

образотворчого мистецтва, керівник гуртка Комунального закладу 

Рокитнянської районної ради Київської  області «Рокитнянський 

ліцей – Мала академія наук» 

 

 

 

       Актуальність дослідження визначається в необхідності аналізу розвитку 

техніки витинанки як засобу графічної виразності в мистецтві витинання. 

        Мета дослідження: виявити можливості застосування нових технік вирізання з 

паперу в сучасній витинанці. 

        Основні завдання дослідження: 

- розглянути історичні витоки мистецтва витинанкарства; 

- охарактеризувати традиційні технології витинанки на зразках сучасних 

майстрів; 

- проаналізувати основні напрямки сучасної професійної витинанки, 

простежити її новаційні тенденції; 

- запропонувати новий технологічний засіб виразності витинанки в художній 

практиці. 

       Об’єкт дослідження: процес появи та трансформації витинанки сучасних 

майстрів, її художньо-стильові особливості та засоби виразності. 

       Предметом дослідження є витинанки сучасних майстрів. 

       Новина дослідження: розкриття нового технологічно-мистецького процесу у 

створенні сучасної витинанки. 

Новий технологічний підхід у створенні виразного художнього образу витинанки, 

доступність у виконанні апробовано на заняттях гурткової роботи серед учнів 9-11 

класів. 

        Практичне значення. Нова техніка витинання може бути застосована у 

позашкільній освіті, художній практиці. 

        Висновок: у контексті світового культурно-мистецького простору витинанка 

займає вагоме місце в сучасному арт-просторі. Новітні витинанки мають широкі 
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перспективи розвитку і практичного застосування в побуті. Твори, виконані в 

техніці витинанки, характеризують папір як самодостатній продукт мистецької 

діяльності людини, виступає носієм форми, має багатий історико-культурний зміст. 

  

 

 
СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 
ТВОРЧІСТЬ  ХУДОЖНИКІВ-АМАТОРІВ МІСТА СКВИРИ У РІЗНИХ ЖАНРАХ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

 

Автор:  Литвин Андрій, учень 11 класу Сквирського академічного 

ліцею інформаційних технологій «Перспектива» Сквирської 

районної ради 

Науковий керівник: Плівачук Катерина Володимирівна, 

заслужений учитель України,керівник гуртка Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

 

 

  Мистецтво постає перед нами як особливий світ, у якому відбивається 

естетичне бачення художником навколишнього середовища, здатність переробляти 

його у своїй свідомості. 

У мальовничому Пороссі, що на Київщині, розкинулася Сквирщина – край із 

чарівною українською природою, працьовитими і талановитими людьми. Щедра 

Сквирська земля народними художниками, картини, яких можна зустріти у 

домашньому інтер’єрі сквирян і районному краєзнавчому музеї. Серед них 

художники-аматори В.П. Богатиренко, В.І. Шельменко, В.Н. Горолюк, М.І. 

Ісаханов, М.Р. Петренко, С.Н. Сперкач, М.Б. Підборочинський, 

Л.О.,Кондратюк,С.М.Ліньков, І. Л. Кучанський. Їхні картини ввійшли в життя 

багатьох поколінь сквирян, розширили можливості їхнього спілкування зі світом 

прекрасного. 

У місцевому краєзнавчому музеї є виставка художників-аматорів. Особливо 

вражають  картини С.Н. Сперкача, М.Б. Підборочинського, М.Р. Петренка, І.Л. 

Кучанського, Лінькова С.М. та Кондратюка Л. О. 
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   Ми вирішили простежити за творчістю художників, визначити початок джерела, 

звідки черпали наснагу митці. Яскраві відчуття викликало спілкування із 

художниками, яке дало можливість розвинути у собі творче мислення – 

живописне, просторове, що відкрило невичерпне багатство думок і почуттів, 

виражених пензлем художників. 

Усім відомий вислів, що економічні досягнення будь-якого міста, області є 

його обличчям. Хочеться додати, що досягнення успіхів у культурі є його душею. 

А духовність Сквири залежить від тих митців, літераторів, акторів, зокрема 

художників, що віддають щедрий дар свого таланту і своєї любові на вівтар 

нашого рідного краю. 

     Без духовності, без творчості, без прагнення до прекрасного життя є 

безцільним. І ніщо так не допомагає долати труднощі, забувати прикрощі, тонко 

відчувати «музику» фарб, а також пробуджувати найкращі людські почуття як 

художнє мистецтво.Своє дослідження ми присвячуємо людям, які своєю творчістю 

роблять наше життя найкращим. Нам хочеться назвати їх «лікарями людських 

душ».  

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що назріла потреба в 

більш глибокому дослідженні творчості художників Сквири, пошуку таємниць 

їхнього художнього натхнення, мистецького ідеалу. 

На наш погляд, сьогоднішнє покоління мусить цікавитися образотворчим 

живописом, пейзажними полотнами, натюрмортами, на яких буяє природа рідного 

краю, з’ясувати складові майстерності художника, полотна якого їх вразили 

найбільше, навчитися на прикладі митців пензля любити щиро, віддано, чисто. 

Кожен художник укладає у своє творіння частинку себе. Нерідко за колірною 

гамою, побудовою композиції, сюжетів зображень можна з легкістю «прочитати» 

емоційний стан художника, його характер, настрій. 

Об’єкт дослідження: образотворче мистецтво Сквири.  

Предмет дослідження: життя і творчість відомих художників-аматорів 

Сквири та їхня творчість у жанрах образотворчого мистецтва: пейзажу, 

натюрморту, портрету. 

Мета дослідження: з’ясування своєрідності творчості митців пензлям. 

Сквири в контексті пейзажного мистецтва, а також здійснити комплексний 

компаративний аналіз особливостей художньої майстерності художників -

аматорів. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

− Дослідити особливості пейзажу, натюрморту, портрету як жанрів 

мистецтва; 
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− ознайомитися з біографією відомих на Сквирщині художників-аматорів: 

− проаналізувати особливості змалювання природи рідного краю; 

− простежити творчість художників–аматорів у жанрах натюрморту та 

портрету ; 

− зробити соціологічне дослідження. 

Наукова новизна зумовлена  самою постановкою теми. Здійснено цілісний 

мистецтвознавчий аналіз спадщини художників, розглянуто в комплексі художньо-

естетичні особливості й семантику творчого доробку митців у різних жанрах.  

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідалися 

на краєзнавчій районній конференції „Свята спадщина”, в основу якої покладено 

краєзнавчі дослідження школярів з історії та культури Сквирщини, вивчення та 

дослідження матеріалів про життєвий та творчий шлях майстрів образотворчого 

мистецтва. 

Практична цінність роботи: результати дослідження можуть бути 

використані на уроках художньої культури, заняттях гуртків мистецького 

спрямування, позаурочній роботі  в закладах  освіти.  

Структура роботи відповідає меті дослідження, її головним завданням і 

відтворює послідовність їх розв’язання. Науково-дослідницька робота  складається 

зі вступу, трьох розділів,  підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. 

 

 
СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 
ДИЗАЙН УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ КНИГИ (НА ПРИКЛАДІ КАЗКИ 

«БІЛОСНІЖКА ТА СЕМЕРО ГНОМІВ») 

 

Автор: Павлюк Анна, учениця 10 класу Переяславської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 Переяславської міської 

ради 

Науковий керівник: Барабаш Галина Михайлівна, учитель 

образотворчого мистецтва Переяславської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 7 Переяславської міської ради 
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         Актуальність дослідження. 

Проблема створення досконалої вітчизняної дитячої книги, надто для дітей 

шкільного віку, сьогодні є досить актуальною. Адже книга істотно впливає на 

формування ціннісного ставлення до мистецтва, до національної культури та 

навколишнього середовища. Чим талановитіше художнє виконання та якісніше 

оздоблення книги, тим сильніший виховний та естетичний вплив книжки на 

дитину. В дизайні дитячої книги в нашій країні постає проблема творення 

власного стилю, притаманного саме українській книзі, який би міг зайняти своє 

місце серед світових лідерів.            

Вищезазначеними обставинами й зумовлений вибір теми дослідження. 

Предмет дослідження: формування та сучасний стан художньо-

конструктивних рішень українських дитячих книжок. 

Обʼ єкт дослідження: українська дитяча книжка. 

Мета дослідження: виявити витоки, стан й основні тенденції в мистецтві 

створення вітчизняної дитячої книжки. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

Основні завдання дослідження: 

– проаналізувати фахові видання і джерельну базу з теми дослідження; 

– охарактеризувати сучасний стан та тенденції художнього конструювання 

вітчизняної дитячої книжки; 

– з’ясувати особливості художньої мови дитячих книжок; 

– провести аналіз вже існуючих видань казки «Білосніжка та  семеро гномів»; 

– створити власний проєкт ілюстрації до казки «Білосніжка та семеро 

гномів», дотримуючись норм і вимог щодо оформлення книги для дитини. 

Зв’язок даної роботи зі шкільною програмою. Матеріали і результати 

дослідження можуть бути використані у просвітницькій роботі в галузі шкільної 

освіти та виховання, в освітній програмі НУШ. 

Здійснені нами дослідження дають можливість зробити висновок, що 

відсутність професійної критики роботи художників книги і видавців, разом із 

застарілими стандартами, негативно впливають на художню якість сучасного 

дитячого книжкового продукту. У дослідженні ролі і функцій ілюстрації в дитячій  

книзі виявлено, що вона виконує низку основних загальновідомих і 

взаємопов’язаних функцій: пiзнавальну, естетичну, нaвчальну, нaочну, виховну.  

Більшість сучасних українських художників і дизайнерів дитячої книги 

успішно переймають світовий досвід у сфері дитячого книготворення, 

запроваджуючи новітні художні ідеї, матеріали та технології. Разом з тим, 

торyючи свій шлях до нового мистецтва, українська  дитяча книжка перебуває під 
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впливом західних художніх тенденцій, що призводить до втрати авторської 

ідентичності та самобутності. Розв’язання суперечності між художньою якістю 

книги та бажанням виробника отримати швидкі прибутки можливе шляхом 

розгорнутої мистецтвознавчої критики та полеміки навколо даного книжкового 

об’єкта. 

Новизна роботи полягає в тому, що в ній здійснений різнобічний аналіз  

ілюстрування дитячої казки братів Грімм «Білосніжка та семеро гномів», зроблено 

власну спробу оформити обкладинку та ілюструвати казку. 

 

 

 
СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 
ІГРАШКОВА КУЛЬТУРА БОГУСЛАВЩИНИ 

 

 

Автор:  Комаровських Дарина, учениця 10 класу Богуславського 

академічного ліцею №1 Богуславської районної ради Київської області 

Науковий керівник: Хижняк Наталія Віталіївна, вчитель трудового 

навчання Богуславського академічного ліцею №1 Богуславської районної 

ради Київської області 

 

 

 

 

Мета роботи: простежити історію походження народної іграшки, сприяти 

вихованню почуття національної свідомості, пробудити інтерес до народного 

мистецтва рідного краю, до його історії, звичаїв та обрядів. 

Актуальність дослідження. 

1. Дослідити та створити цілісну картину історії походження народної іграшки 

рідного краю. 

2. Збагатити знання про різні види народної іграшки, які пов’язані з 

культурою, ремеслом, побутом українців у минулі часи. 

3. Підтвердити, що іграшки копіюють культуру суспільства, а в окремих 

випадках і моделюють майбутнє.  
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4. Дослідження народної іграшки заповнять існуючу прогалину в історії 

українського декоративно-прикладного мистецтва та допоможуть зберегти її 

традиції у соціально-культурних умовах сучасності. 

Новизна роботи. 

1. Доведено, що іграшка є унікальним витвором мистецтва і має виховну і 

пізнавальну цінність для розвитку дитини. 

2. Досліджено, що діти нашого краю насправді виготовляли і гралися іграшками, 

які описані в даній роботі. 

3. Доведено, що матеріали для забавок виготовлялися з природних матеріалів, які 

залишалися від основної роботи. 

4. Доведено важливу роль іграшок у побуті нашого краю, які збережуть традиції 

минувщини. 

5. Проаналізовано історичні та архівні матеріали з метою висвітлення історії 

іграшок. 

  Завдання науково -  дослідницької роботи: 

- з’ясувати  історичні умови походження українських народних іграшок; 

- розширити кругозір стосовно того, якими іграшками гралися діти 

Богуславщини; 

- дізнатися, з яких матеріалів виготовляли дитячі забавки; 

- підтвердити, що іграшки відтворюють культуру суспільства; 

- довести, що іграшки відігравали важливу роль у побуті нашого краю та 

допомагають зберігати традиції української сучасності. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

- народна іграшка є специфічним витвором, вона має пізнавальну цінність 

для дитини, відображає явище реального світу в доступних їй формах; 

- діти сприймають народну іграшку як витвір мистецтва, що сприяє їх  

духовному збагаченню; 

- народна іграшка впливає на розвиток пізнавальної діяльності, емоційної 

сфери особистості, творчих здібностей; 

- доведено, що, виготовляючи іграшки, люди нашого краю  засвідчують 

своєрідні мистецькі риси, виявляють художню обдарованість, прагнення до 

краси, творчої фантазії; 

- досліджено, що іграшка, з якого б матеріалу не була  виготовлена, є 

пам’яттю етносу, нації, народу, людства  свого історичного і доісторичного 

минулого; 
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- це дослідження допомогло створити цілісну картину розвитку народної 

ляльки нашого краю, що є спадщиною подібно до рідної мови, казки, пісні; 

- іграшка містить у собі моменти істини, своєю мовою виголошує правду про 

народ, його земну сутність  та історичне призначення. 

 Практичне значення 

Проаналізовані та вивчені нами дослідження дають підставу стверджувати, що 

народні іграшки нашого краю відігравали важливу роль у побуті та вихованні 

українських дітей, допомагають зберегти традиції у соціально – культурних 

умовах сучасності.  

     Отримані результати та висновки можуть бути використані при викладанні 

предметів: історії, мистецтва, трудового навчання, образотворчого мистецтва та в 

гуртковій роботі. Обов’язковим є використання іграшок у вихованні 

підростаючого покоління, оскільки такі забавки формують світогляд дітей. 

 

 

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

 

МИСТЕЦТВО ВИШИВАННЯ У СЕЛІ ТЕЛІЖИНЦІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:  

ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНИЙ, ІСТОРИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ 

 

 

      Автор:  Дорошук Інна, учениця 11 класу Теліжинецького 

навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів – дитячий садок» Тетіївської районної ради Київської 

області 

      Науковий керівник: Лінник Ганна Іванівна, учитель 

образотворчого мистецтва Теліжинецького навчально-виховного 

об’єднання «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садок» 

Тетіївської районної ради Київської області 

 

 

З глибин віків 

"Для чего делаем материи, 

вышиваем их разными нитками 

и взору приятными цветами 

обвешуемся оными?... 

Для радости сердца" 
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Г. Сковорода 

 

Вишивці відведена особлива роль в духовному житті людини, створенні 

естетичного середовища, вона відтворює світогляд народу, його уявлення про 

взаємовідносини, формує відчуття краси. Зміни у мистецтві вишивання 

синхронізовані з історичними подіями, розвитком промисловості, державотворення.  

Вивчення ж особливостей регіональної народної вишивки є актуальним в 

контексті загальної актуальності дослідження української народної вишивки в 

різних аспектах, особливо з урахуванням недовговічності вишиваних виробів. 

Знання про особливості регіональної вишивки мають практичне значення для 

дослідників народної культури, «що захочуть глянути в очі предків», майстрів 

вишивки,  учнів, учителів. 

Основні завдання дослідження полягали в тому, щоб  

 дослідити зображувальний фонд теліжинецьких вишивальниць, починаючи з 

початку XX cт.;  

 порівняти вузькорегіональний матеріал із тим, що є традиційним для 

Київщини згідно з висновками дослідників; 

 вивчити символіку вживаних ними вишиваних знаків і зміну переважних 

образів для вишивки в часі, а також сучасний стан вишивання в селі 

Теліжинці. 

В результаті дослідження були  визначені регіональні особливості місцевої 

вишивки в різні  періоди  з початку XX століття: кольорове рішення, переважні  

мотиви, зображувані знаки і образи, використані місцевими вишивальницями 

техніки вишивання. Результатом дослідження є також  установлення відмінностей 

місцевої вишивки від традиційної (за дослідженнями мистецтвознавців) для 

Київської області; детальний опис найдавніших (кінець XIX – початок XX століття) 

збережених зразків місцевої вишивки. Була проаналізована зацікавленість жінок 

вишиванням в залежності від їх зайнятості в тій чи іншій сфері працевлаштування, 

соціального статусу; вивчені сучасні місцеві тенденції в царині вишивання. 

Мимовільним результатом  дослідження стало пробудження інтересу в  жителів села 

до майстринь вишивки (особливо старшого віку) і вишиваних робіт XX століття, а в 

учнів сільської школи – бажання навчитися вишивати. 
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

  

 
КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНЦІВ 

(НА ПРИКЛАДІ РЕЙМСЬКОГО ЄВАНГЕЛІЯ – ПЕРШОГО ЗРАЗКА ВСТАНОВЛЕННЯ 

КУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ І ФРАНЦІЄЮ) 

 

Автор: Дяченко Уляна, учениця 9 класу Фастівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школаI-III ступенів №7 – Центр 

військово-патріотичного виховання «Гарт» Фастівської міської ради 

Київської області 

      Науковий керівник: Шеремета Ольга Йосипівна, учитель 

образотворчого мистецтва, художньої культури та етики 

Фастівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа  

I-III ступенів №7 – Центр військово-патріотичного виховання «Гарт» 

Фастівської міської ради Київської області 

 
Актуальність дослідження зумовлена тим, що культура, яка є складним 

суспільним феноменом і здатна впливати на усі сфери життя та діяльності 

суспільства і окремої особистості, відіграє важливу роль. З 1990-х років 

українські вчені розгорнули активну наукову діяльність із вивчення 

перспективних шляхів інтеграції у світовий культурний простір. Зразком 

культурної дипломатії можна вважати Реймське Євангеліє, яке є не лише 

видавничим шедевром Київської Русі, але й культурною пам’яткою, яка пов’язала 

два народи – український та французький. 

Мета роботи полягає в описі рукописної пам’ятки Київської Русі ХІ – ХVI 

ст. як засобу посилення дипломатичних зв’язків між Україною і Францією. Для 

досягнення цієї мети потрібно розв’язати такі завдання:  

- розкрити сутність понять «культура» та «культурна дипломатія»; 

- хронологічно показати розвиток історії досліджень рукописних книг; 

- дати літературознавчу та мистецьку характеристику рукописній пам’ятці. 

У роботі використано описовий метод та прийоми літературознавчого 

аналізу.  

Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше було проаналізовано 

видавничий шедевр Київської Русі як засіб культурної дипломатії українців. 

Висновки. У роботі з’ясовано, що термін «культурна дипломатія» 

народився у ХХ ст., але саме явище існувало впродовж століть. Мандрівники, 
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вчені, художники, артисти упродовж віків розвитку людства були його втіленням 

і нині посідають провідну роль у цих процесах: відомі митці, діячі культури 

очолюють зорієнтовані на культурну дипломатію організації, що підсилює ефект 

від спільної діяльності. Ярослав Мудрий був князем-політиком, який уникав воєн, 

надавав перевагу не силі зброї, а силі розуму. У зовнішній політиці 

використовувались усі можливості дипломатії, з-поміж яких чільне місце 

посідали міждинастичні шлюби. Недарма Ярослава Мудрого часом називають 

тестем Європи. 

Реймське Євангеліє – маловідомий книжковий раритет, створений у першій 

половині XI століття і тоді ж назавжди вивезений з України. Але нині нам 

належить не стільки шкодувати за ним, скільки пишатися. Адже книга ця стала, як 

це не дивно звучить сьогодні, однією з найцінніших духовних реліквій 

французького народу. Книга, яка найбільше цитується за кордоном у контексті 

історії Франції, має безпосереднє відношення і до української історії, бо пов’язана 

з іменами Ярослава Мудрого і його знаменитої доньки Анни. 

Євангеліє, подароване Анні Ярославні поєднало український та 

французький народи невидимим духовним зв’язком, і є прикладом того, що 

мистецтво посідає не останнє місце серед засобів дипломатії. 

 

 
СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

 
ТВОРЧІСТЬ КЛАСИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СУЧАСНІЙ МУЗИЦІ 

 

 

Автор: Лугова Катерина, вихованка Комунального закладу 

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини», учениця 11 класу Білоцерківської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Білоцерківської міської ради Київської 

області 

      Науковий керівник: Шевченко Людмила Миколаївна, керівник 

гуртка Комунального закладу Київської обласної ради  «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини» Білоцерківської міської 

ради Київської області 
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Актуальність дослідження зумовлена тим, що за останні роки в українській 

музиці активно спостерігається явище популяризації творчості українських поетів 

у піснях відомих музикантів та гуртів. 

Мета науково-дослідницької роботи: дослідити та систематизувати пісні 

сучасних музикантів на слова класиків української літератури. 

Основні завдання роботи: ознайомитися з піснями, написаними на вірші 

відомих українських поетів, та їх виконавцями; проаналізувати літературний 

матеріал, який використовують сучасні молоді гурти у своїй творчості; дослідити, 

скільки відомих пісень мають літературне походження; з'ясувати, які пісні 

літературного походження користуються популярністю у підлітків та дорослих; 

стимулювати авторів музики активніше звертатися до текстів класиків української 

літератури. 

Об'єкт дослідження: українська поетична класика в сучасній музичній 

адаптації. 

Предмет дослідження: відомі сучасні пісні, слова яких належать 

українським письменникам. 

Методи дослідження: пошук інформації, вивчення інтернет-джерел, аналіз, 

анкетування. 

Наукова новизна роботи полягає в систематизації бази відомих пісень, 

слова до яких написані відомими українськими літераторами. 

Досліджуючи творчість класиків української літератури в сучасній музиці, 

ми систематизували дібрані матеріали в хронологічній послідовності, за 

літературно-мистецькими стилями та напрямами. 

Визначили, що творчість кожного із взятих нами авторів знайшла своє 

відображення в сучасній музиці у вигляді таких гуртів та співаків, як «Хорея 

козацька», «АПОКРИФ», «Піккардійська терція», «Тартак», «Кому 

вниз»,«Скрябін»,«Бандурбенд», «Мертвий півень», «KozakSustem», «Мандри», 

«ТрансФормер», проект «ТРИЧІ «ПоНЕДілоК»», Віталій Козловський, «Плач 

Єремії», Христина Соловій, «Один в каное», «Кашляючий Ед», Сестри Тельнюк, 

«Журборіз», «Теорія Простору», Платон Майборода, «O.Torvald», «Pianoboy», 

«Океан Ельзи». 

Переконалися, що творча спадщина класиків української літератури дуже 

затребувана сьогоднішніми музикантами, бо допомагає слухачам правильно 

розуміти ці сакральні речі, адже тексти Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, 

Павла Тичини, Ліни Костенко та Василя Стуса – суцільні афоризми, які 

допомагають нам духовно збагачуватися, виховують молодь патріотами рідної 

країни. 
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Особистий внесок автора полягає у тому, що здійснений інформаційний 

пошук і аналіз літературних джерел з теми наукової роботи, автор здійснила 

систематизацію отриманої інформації. За результатами досліджень  сформульовані 

висновки і пропозиції. 

Ми дійшли висновку, що творчість корифеїв українського слова талановито 

поєднана сьогоднішніми музикантами з мелодіями, і в такому поєднанні створені 

ними пісні розвивають естетичний смак, долучають активну молодь до творчості, 

до захоплення мистецтвом, виховують справжніх українських громадян.

 

 

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 
ОЛЬГА УГНІВЕНКО – ФЕНОМЕН КИЇВЩИНИ (МИСТЕЦЬКИЙ ПОРТРЕТ 

ПОЛІФОНІЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ) 

 

 

       Автор: Сухенко Анастасія, учениця 11 класу 

Бородянського академічного ліцею Бородянської селищної ради     

     Науковий  керівник: Шарапа  Лариса  Іванівна,  учитель  

 української мови та літератури, заслужений учитель України 

Бородянського академічного ліцею Бородянської селищної ради 

Бородянської  селищної ради     

 

 

 

Люби і знай свій рідний край 

І пам'ять предків зберігай! 

Посій Добро, зросте Любов. 

І мир настане в світі знов. 

Щоб розквітав наш рідний край 

У Всесвіт радість посилай! 

Одвічну мудрість в нім черпай! 

Люби і знай свій рідний край! 

 

Ці слова належать члену Конгресу літераторів України Ользі Іллівні 

Угнівенко –нашій землячці. 

Особливе місце в мистецькій скарбниці України займає самобутня 

творчість талановитих особистостей-сучасників, які живуть поруч із нами. 

Багата на твори різних видів та жанрів, вона набуває нині надзвичайної ваги в 
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наукових дослідженнях, оскільки є повністю непроторенною стежиною, білою 

плямою. 

Темою наукової роботи є «Ольга Угнівенко – феномен Київщини» 

(мистецький портрет поліфонічної особистості). 

Завдання наукового дослідження: 

 особливу увагу звернути на становлення особистості та мистецького 

таланту землячки: поетеси, казкарки, художниці, композитора, 

самобутнього виконавця власних пісень, організатора та натхненника 

музейної справи; 

 дослідити основні грані мистецького обдарування сучасниці; 

 довести, що творчий доробок Ольги Угнівенко є невід’ємною частиною 

сучасного культурного процесу України. 

Мета наукової роботи – переконати, що творчість О.І. Угнівенко – вагоме, 

багатогранне явище, що має високу художню цінність; поліфонічність 

мистецького таланту відкриває нові грані художніх, пісенних та декоративно-

ужиткових образів. 

Об’єктом дослідження є самобутні зразки різних видів лірики поетеси-

землячки, мистецькі полотна, оригінальні роботи декоративно-ужиткового 

мистецтва. 

Методи наукового дослідження, застосовані в роботі, цілком відповідають 

двом типам наукових досліджень – емпіричному та теоретичному. 

Теоретичний – вивчення та опрацювання спогадів рідних та близьких про 

особливості творчості автора, наукових розвідок, статей зі словників. 

Емпіричний –опис окремих фактів із життя та творчої діяльності, особистих 

спостережень, що спираються на конкретні факти. 

Важлива роль належить і методу усного та письмового опитування 

(індивідуальні бесіди, анкетування, інтерв’ю, творчі роботи), на основі якого 

зроблені висновки про актуальність та практичне значення наукового 

дослідження. 

Актуальність цієї роботи полягає в тому, що досліджуваний матеріал є 

першою ластівкою в царині наукових розвідок, який глибоко й переконливо 

спроможний детально й багатогранно ознайомити сучасників із мистецьким 

дивоцвітом Ольги Угнівенко, творчий доробок якої посідає чільне місце в 

культурній скарбниці Київщини. 
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Науковість дослідження полягає в тому, щоб на певному науково-

теоретичному рівні розкрити творчу самобутність мисткині, донісши 

найцінніші надбання до сучасників і майбутнього покоління. 

Досліджений матеріал має неабияку практичну цінність: дає великі виховні 

можливості, є змістовною та значущою допомогою вчителям, бібліотекарям, 

кульмасовим працівникам тощо. Його можна використати як вагомий 

дидактичний матеріал на уроках української мови та літератури, історії, 

мистецтвознавства, образотворчого мистецтва, у позакласній та позашкільній 

роботі. 

 

СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ВЕРЛІБРУ 

 

 

Автор: Дмитрів Анастасія, учениця 10 класу Сквирського 

академічного ліцею №2, вихованка Сквирського районного 

центру дитячої та юнацької творчості 

Науковий керівник: Розвозчик Петро Іларіонович, викладач 

ВМУРоЛ «Україна», заслужений учитель України, член 

національної спілки письменників України, керівник гуртка 

Сквирського районного центру дитячої та юнацької 

творчості 

 

 

 

 

Актуальність дослідження зумовлюється тим, що сучасна світова та 

європейська поезія є переважно верлібровою і, як наслідок, зросло загальне 

зацікавлення цією віршовою формою і цим жанром. Український верлібр, маючи 

досить потужне вітчизняне підґрунтя, успішно розвивається, і вагоме місце у 

цьому процесі починає займати молода українська верліброва поезія.  

Окремі аспекти розвитку українського верлібру були досліджені відомими 

українськими науковцями Наталією Костенко, Наталією Науменко, Юрієм 

Ковалівим, Володимиром Моренцем, Оленою Логвиненко,  видатним 
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представником «київської школи» Валерієм Іллею та ін.. Однак системних  

досліджень верлібру поки що занадто мало. Тому необхідно дослідити та 

проаналізувати здобутки і перспективи сучасного українського верлібру, 

актуалізуючи його визначальні ознаки. 

Мета роботи: дослідити особливості розвитку та функціонування 

сучасного українського верлібру, з’ясувати, наскільки вагомим є його місце в 

сучасній українській поезії. 

Досягнення мети роботи передбачало розв’язання таких завдань: 

- з’ясувати та проаналізувати умови розвитку сучасного українського 

верлібру; 

- визначити його місце в сучасній українській поезії; 

- осягнути художні якості власної верлібристики. 

Предмет дослідження: особливості розвитку та визначальні риси 

сучасного українського верлібру.   

Об’єкт дослідження: сучасна українська верліброва поезія. 

Методи дослідження: критичний аналіз, узагальнення, систематизація 

досліджуваної проблеми на основі осмислення першоджерел. 

Результат дослідження: систематизація визначальних ознак сучасного 

українського верлібру, осмислення специфіки його вираження в новітній 

українській поезії. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що здійснено спробу 

комплексно дослідити специфіку українського верлібру та особливості його 

розвитку на сучасному етапі. 
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СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО ТА ВЛАСНИХ 

ТВОРІВ 

 

Автор: Трофимчук Анастасія, учениця 11 класу Кагарлицької  

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 ім. В.П. Дашенка 

Кагарлицького району 

Науковий керівник: Капішон Валентина Петрівна, учитель 

української мови та літератури Кагарлицької  загальноосвітньої 

школи   I-III ступенів № 2 ім. В.П. Дашенка Кагарлицького району 

 

 

 

 

Ліна Костенко в одному зі своїх віршів написала: «Поезія – це завжди 

неповторність…». Кожного разу, читаючи вірш, ми відкриваємо для себе новий 

світ. Кожен поет, використовуючи одні й ті самі слова, торкаючись однієї й тієї 

самої теми, напише вірш, який буде неповторним та унікальним. Поезія — це не 

просто віршовані слова, це форма вираження почуттів. Ніщо так добре не 

висловлює наші емоції та стани, як поезія. 

Актуальність. Обрана тема є актуальною, оскільки в ній вперше 

досліджується порівняльна характеристика творчості поетеси і власної поезії. 

Мета роботи – здійснити компаративний аналіз тематичної складової 

творів Ліни Костенко та власних поетичних творів, виділити суттєві 

характеристики подібності та відмінності мотивів поетичної творчості авторів. 

         Завдання:  

- проаналізувати за визначеними параметрами твори Ліни Костенко та 

власні вірші; 

- скласти таблиці з порівняльними характеристиками творів Ліни 

Костенко та власних творів;  

- дослідити жанрове багатство поетичного слова поетеси та мотиви 

часу, любові, народу та слова у творчості Ліни Костенко; 
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- провести дослідження рівня обізнаності учнівської молоді з моєю 

творчістю і розуміння спільних та відмінних рис, властивих творам Ліни 

Костенко і власним. 

Об’єктом дослідження виступає поетична творчість Ліни Костенко, 

згрупована за темами або мотивами, які досліджуються в даній роботі. 

Предмет дослідження – порівняльна характеристика мотивів та художніх 

засобів  творчості Ліни Костенко і власних поетичних творів. 

Структура роботи. Дана робота складається зі вступу, трьох розділів 

основної частини, висновків та списку використаних джерел. Список 

використаних джерел містить 6 найменувань. Загальний обсяг роботи - 43 

сторінки друкованого тексту, з них - 35 сторінок основного тексту. 

Проведене наукове дослідження надає підстави для таких загальних 

висновків: 

1. Внаслідок аналізу з’ясовано, що у зазначених творах наявні деякі 

спільні ознаки, наприклад: тема, ідея, вид лірики, а також тип римування та 

віршовий розмір. Окрім цього, виділено відмінні риси, які підтверджують 

індивідуальний стиль митця. 

2. Проведений компаративний аналіз створив умови для складення 

таблиць, у яких зазначена порівняльна характеристика творів Ліни Костенко та 

власних творів. 

3. Дослідження жанрового багатства поетичного слова поетеси 

дозволяють стверджувати, що мовна творчість поетеси відіграє значну роль у 

розвитку сучасної художньої мовної практики; її поезія зосереджує в собі 

важливі соціальні, моральні, естетичні ідеали сучасності. Концептуальний підхід 

до вивчення мовних явищ дозволяє проникнути у саму суть мови, окреслити 

коло її потенціалу та з’ясувати особливості ідіостилю митця. Відтак 

дослідження у цьому напрямку є перспективними у сучасному мовознавстві. 

4. Аналіз опитувань про рівень обізнаності учнівської молоді з моєю 

творчістю та знаходження спільних і відмінних ознак показує, що моя творчість 

є цікавою для учнів будь-якого віку; твори Ліни Костенко та мої власні мають 

безліч спільних та відмінних ознак; сучасна молодь може вправно аналізувати 

твори різних авторів і знаходити спільні чи відмінні риси.  

Перспективи полягають у дослідженні творчості однолітків в порівнянні з 

власною поетичною творчістю та у порівнянні з творчістю інших відомих 

авторів. 
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Проведена робота не може претендувати на вичерпність і передбачує 

подальші дослідження.  
 

 
СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

ЗБІРКА КАТЕРИНИ ЗАРЕМБИ «ЖИВИМ» 

 

        Автор: Заремба Катерина, вихованка гуртка Комунального 

закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини», учениця 11 класу Ліцею «Білоцерківський 

колегіум» Білоцерківської міської ради Київської області 

       Науковий керівник: Нижник Ольга Вікторівна, керівник 

гуртка Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини» 

 

 

Українська поезія є невід’ємною частиною української культури, яка за 

період її становлення, починаючи ще з часів Київської Русі, неодноразово 

видозмінювалася, набуваючи нових рис. Культура нашого народу представлена 

не лише зразками рукотворного мистецтва, але й величними творами словесного 

мистецтва витворами слова. Цілком очевидною є актуальність обраної теми – 

особлива роль у формуванні відповідальногогромадянинаУкраїни належить 

поезії, яка формує мотивацію до самовідданого служіння своїй Батьківщині, 

піднесення її авторитету до здійснення нових відкриттів і звершень, які б 

уславили рідну землю у світовій спільноті.  

Об’єктом дослідження є розвиток української літератури на сучасному 

етапі. 

Предмет дослідження – українська громадянська лірика.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що зроблено спробу 

систематизації розвитку сучасної громадянської поезії.  

Практична значимість роботи полягає в тому, що вона може бути 

використана для загального ознайомлення зі станом розвитку сучасної 

громадянської лірики; матеріали дослідження також можуть бути використані в 

процесі вивчення української літератури в школі. 
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Результатом дослідження є систематизація особливостей розвитку 

сучасної громадянської лірики, а також авторська збірка ліричних творів 

К.Заремби «Живим», яка адресована читачам, що віддають перевагу 

громадянській поезії,та публікація творів юної поетки у газеті «Тиждень» (№44 

(89) від 06 листопада 2019 року). 

 

 
СЕКЦІЯ: КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ГУМАНІТАРИСТИКА 

 
СЕМАНТИКА СИМВОЛІВ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО ДЕКОРАТИВНОГО 

ОРНАМЕНТУ У ВИШИВЦІ ТА ЙОГО СУЧАСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

        Автор: Шевченко Владислава, учениця 9 класу Білоцерківської 

гімназії № 2 Білоцерківської міської ради Київської області 

       Науковий керівник: Наконечна Оксана Борисівна, учитель 

української мови та літератури Білоцерківської гімназії № 2 

Білоцерківської міської ради Київської області 
 

 

 

 

Необхідність дослідження мистецького надбання кримських татар за 

період від початку їх державності в XV ст. до сьогодення продиктована 

потребою відтворення практично втраченої багатовікової спадщини, яка 

значною мірою впливала на культуру різноконфесійного населення Криму.  

Кримськотатарська вишивка, як і, власне, увесь кримськотатарський народ,  

пройшла  складний шлях, зі своїми злетами і падіннями, з повними зникненнями 

та раптовими, дещо фантастичними відродженнями. 

Мета дослідження – узагальнення особливостей орнаментів, символів, 

кольорової гами, технік виконання вишивки кримськими татарами, 

використання орнаментики в сучасному етнодизайні одягу. 

Відповідно до поставленої мети у дослідженні реалізуються такі 

завдання: 
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- визначити джерела національних традицій декоративного мистецтва кримських 

татар;  

- дослідити етнокультурні паралелі в народному декоративному мистецтві; 

- охарактеризувати особливості орнаментів та символів вишивки, її художню 

мову і стиль як найбільш яскравого відображення творчих ідей; 

-  узагальнити найпопулярніші техніки та значення кольорів у вишивці 

кримських татар. 

Об’єктом дослідження є декоративно-ужиткове мистецтво кримських 

татар, його еволюція від витоків до сучасних днів як феномен національної 

культури, що становить важливу складову частину кримськотатарської 

художньої культури. 

          Предмет дослідження – кримськотатарська вишивка як елемент 

декоративно – прикладного мистецтва. 

Для ефективного аналізу обраної теми було застосовано такі методи: 

- описово - аналітичний, 

- порівняльний,  

- дослідницький.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше у 

мистецтвознавчій науці комплексно узагальнено вид декоративно –ужиткового 

мистецтва  - вишивку кримських татар як принципово важливий і характерний 

різновид національної художньої культури.  

Робота складається із вступу, 2 розділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 
ЮРИДИЧНІ ТЕРМІНИ В ОСНОВОПОЛОЖНИХ КОДЕКСАХ УКРАЇНИ 

 

 

 Автор: Саградян Алварт, вихованка Сквирського Комунального  

закладу Київської обласної  ради  «Центр творчості  дітей  та  

юнацтва Київщини», учениця 10 класу Сквирського академічного  

ліцею №2 Сквирської районної ради 

Науковий керівник: Заболотний Олександр Вікторович, 

заслужений вчитель України  

 

 

 

Актуальність дослідження: Актуальність дослідження зумовлена фактом 

необхідності системного вивчення юридичної термінології як важливої частини 

лексичної системи в плані якомога повнішого її опису та виявлення усіх 

основних шляхів її формування, організації та функціонування в межах 

законодавчих актів. Дослідження юридичної термінології проводиться з метою 

подальшого визначення та уніфікації юридичної термінології, складання 

реєстрів українських правових термінів, укладання юридичних словників. 

Мета роботи полягає у тому, щоб системно представити юридичну 

термінологію в текстах основоположних кодексів України, описати деякі 

аспекти функціонування правничих термінів. 

Завдання наукового дослідження:  

1. Уточнити основні ознаки юридичного терміна, визначити основні 

вимоги до вживання юридичної термінології. 

2. Описати групи за походженням юридичних термінів. 

3. Показати характер системності та лексико – семантичних відношень у 

середині термінологічної системи (явища полісемії, паронімії, омонімії, 

синонімії, антонімії). 

4. Проаналізувати особливості активного і пасивного станів юридичних 

термінів. 
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5. Визначити рівень відповідності юридичної термінології сучасному 

етапу розвитку суспільства та виробити рекомендації щодо удосконалення 

застосування юридичних термінів. 

6. Упорядкувати короткий словник найуживаніших юридичних термінів у 

Цивільному кодексі України. 

Методи дослідження: метод опису і структурного аналізу, словотвірний, 

контекстуальний аналізи, а також елементи статистичного аналізу. 

На підставі педагогічного дослідження зроблені такі висновки:       

1) Професіоналізація законодавчої мови необхідна для точності , чіткості 

та стислості приписів  закону. 

2) Зрозумілість, точність і стислість термінів сприяють кращому 

тлумаченню мови закону. 

3) Недоліки в сучасній правничій термінології: паралельне застосування 

термінів для одного поняття, значна кількість невмотивованих іншомовних слів, 

уживання близьких за змістом слів, які логічно зайві. 

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

       ОКАЗІОНАЛІЗМИ ЯК СТИЛІСТИЧНА ДОМІНАНТА ТВОРЧОСТІ МАРІЇ МАТІОС  

 (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ЩОДЕННИК СТРАЧЕНОЇ) 

 

      Автор: Цвіга Софія, учениця 11 класу Тетіївського ліцею №2 

Тетіївської районної ради Київської області 

Науковий керівник: Куца Людмила Романівна, вчитель української 

мови та літератури Тетіївського ліцею №2 Тетіївської районної 

ради Київської області 

 

 

Оказіоналізм  (від лат. «випадковий») – незвичне, здебільшого експресивно  

забарвлене слово, утворене на основі наявного в мові слова або словосполучення, 

іноді з порушенням законів словотворення чи мовної норми, що існує лише в 

певному контексті, в якому воно виникло. 

Попри численні дослідження оказіоналізмів у наукових розвідках 

українських і зарубіжних лінгвістів, деякі аспекти цього питання потребують 
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уточнення й доповнення, зокрема дослідження структурно – семантичного, 

стилістичного функціонування оказіоналізмів у творах письменників – 

постмодерністів, зокрема Марії Матіос. Це й обумовило вибір теми нашої 

наукової роботи «Оказіоналізми як стилістична домінанта творчості Марії 

Матіос (на матеріалі роману «Щоденник страченої»).  

Мета роботи полягає в комплексному дослідженні структури авторських 

лексичних новотворів; з’ясуванні стилістичних функції оказіоналізмів; 

визначенні особливостей мовостилю письменниці.  

Мета роботи зумовлює реалізацію таких завдань: 

– опрацювати відповідну наукову літературу з обраної теми;  

– з’ясувати стан вивчення досліджуваної  проблеми в українському 

мовознавстві;  

– виявити оказіональні мовні одиниці у романі «Щоденник страченої», 

охарактеризувати структурно-семантичні типи новотворів та їх стилістичні 

функції; 

– зібрати фактичний матеріал та укласти словник. 

Результатом наукового дослідження є те, що в роботі розглянуто мову прози 

Марії Матіос, зокрема оказіоналізми. Вперше проведено комплексний аналіз з 

погляду їх структурно – семантичного, стилістичного навантаження. Вдалося 

виділити 65 оказіональних лексем, укладено словник «Словник оказіоналізмів 

Марії Матіос (на матеріалі роману «Щоденник страченої»)». 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ БІЛОРУСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ  

ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (ЗА ТЕКСТАМИ НАРОДНИХ КАЗОК) 

 

 

Автор: Кугенко Микола, учень 11 класу Білоцерківського навчально-

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

міської ради Київської області 

Науковий керівник: Терехов Володимир Франкович, учитель 

української мови та літератури Білоцерківського навчально-виховного 

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

Київської області, заслужений учитель України 

 

 

У Фразеологічному словнику української мови (1999 рік) під фразеологізмом 

прийнято розуміти мовну одиницю, що виражає специфічне фразеологічне 

значення, створюване здебільшого внаслідок метафоричного переосмислення 

вільного словосполучення і має постійний, відтворювальний за традицією склад 

компонентів, які втратили лексичну самостійність. [Фразеологічний словник 

української мови] 

У проаналізованому збірнику нами виявлено й систематизовано за семантичним 

принципом більше 380 одиниць білоруських фразеологізмів різного типу, а в 

антології «Калинова сопілка» - близько трьохсот одиниць. 

Отже, об’єктом даного дослідження стала збірка народних білоруських казок 

“Сіняя світа” з точки зору аналізу сталих мовних зворотів та збірка «Калинова 

сопілка» - антологія української народної творчості. 

Предмет дослідження: Структурно-семантичні групи фразеологізмів та їх 

багатство в художніх текстах білоруських та українських народних казок. 

Фразеологічне поле моделюється на підставі текстів білоруських та українських 

народних казок та фразеологічних словників. 

Теоретичною базою для аналізу фразеологічного багатства білоруської мови у 

її аналогах з українською мовою стали праці з класичного мовознавства. В.В 

Виноградова з проблем класифікації фразеологізмів, українських мовознавців 

Г.Булашева, Е.Гаврилюка, М.Дикарєва, М.Костомарова, В.Скуратівського, 

С.Шабі, А.Гриценка, білоруських учених З.У Шведової, В.Лещинської, 

С.Толстой, В.Ужчанки, О.Шестерньової, Е. Солодухо, В.Телія та інших. 
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Джерельну базу наукового дослідження становить монографії статті, 

посібники, підручники, словники української та білоруської фразеології та 

білоруські й українські народні казки, легенди й перекази за збіркою “Сіняя 

світа” та антологією «Калинова сопілка». 

Наукова новизна дослідження полягає у критичному системному аналізі 

фразеологічних одиниць білоруської мови в етнокультурному аспекті та доборі 

аналогів з української фразеології; з’ясовано, що структурно-семантичний склад 

фразеологізмів, що зустрічаються в народних казках, різний – від ідіом до 

прислів’їв. 

Мета роботи – шляхом детального лінгвістичного аналізу дослідити 

структурно-семантичне багатство білоруських та українських фразеологізмів, 

доцільність їх використання в текстах народних казок, зіставляючи з 

українськими аналогами та проводячи аналогії щодо спорідненості популярних 

мовних одиниць, які виразно визначають національне обличчя мовної картини 

світу. 

Мета дослідження окреслює вирішення таких завдань: 

1. Проаналізувати структуру фразеологічних одиниць білоруської мови, що 

трапляються в народних казках у порівнянні з відповідними одиницями з 

українських казок. 

2. Вивчити лексико-семантичні та функціональні особливості 

фразеологічних одиниць; 

- скомпонувати семантичні гнізда фразеологічних одиниць, зокрема 

білоруських зразків. 

3. Встановити якісні номінації, які виражають фразеологізми, типові для 

тематики народних казок: фразеологізми порівняльного значення, 

побудовані за принципом антитези, створені як результат народного 

досвіду, приказки; побажально-висновкові, імперативні, зневажливо-

іронічні, засновані на грі слів (каламбури), фразеологізми, що будуються 

навколо одного слова та інші. 

4. По можливості підібрати відповідники білоруським фразеологізмам в 

українській мові, встановити частотність вживання сталих одиниць мови в 

білоруському та українському фольклорі. 

Теоретичне значення наукового дослідження полягає у висвітленні 

проблеми системного використання фразеологізмів як мовних одиниць, що 

вживалися казкарями на інтуїтивно-підсвідомому рівні, і спробі надати їх сумі 

певної системної стрункості. 
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Методи дослідження. Розробка основних понять дослідження та 

обґрунтування його результатів здійснені на основі компаративного підходу. У 

ході роботи були використані такі методи: 

- аналіз, на основі якого визначено фразеологічну парадигму казки; 

- синтез, який використано для формування структурно-семантичних 

груп фразеологізмів; 

- структурний, що дав можливість пов’язати характерні риси різних 

фразеологічних парадигм; 

- порівняльно-аналітичний, який дозволив визначити риси подібності 

української і білоруської фразеології та встановити неповторність 

окремих одиниць білоруської етнокультури. 

Практичне значення. Результати даного дослідження можуть бути 

використані вчителями при здійсненні міжпредметних зв’язків під час вивчення 

теми «Фразеологія», у роботі лінгвістичних гуртків, студентами, які вивчають 

наукову дисципліну «Вступ до мовознавства», громадянами, які самостійно 

вивчають білоруську мову або мають інтерес до фольклорних багатств світових 

культур. 

Особистий внесок дослідника. Дослідження є самостійною аналітичною 

роботою; висновки й положення наукової новизни одержані автором самостійно. 

 

 
СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 
АНАЛОГИ ІНШОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

 

        Автор: Димарчук Марія, учениця 11 класу Іванківського 

районного ліцею Іванківської районної ради  

      Науковий керівник: Процик Людмила Григорівна,  учитель  

 української мови та літератури Іванківського районного 

ліцею  Іванківської районної ради  
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Актуальність дослідження: у літературній спадщині будь-якого народу 

прислів’я та приказки являють собою важливий засіб відтворення національного 

колориту. Переклад специфічно забарвлених виразів створює значні труднощі, 

адже важливо не лише зберегти значення фразеологізмів, які підлягають 

інтерпретації , але й не порушити характер національної основи тексту, адже на 

фразеологізми припадає особливе стилістичне навантаження в мовній структурі 

художнього твору. Завдання перекладу – не просто дослівно відтворити усі 

елементи тексту згідно оригіналу, а й передати смислове забарвлення так, щоб 

не втратилося значення висловлювання. 

Мета роботи: проаналізувати фразеосистему англійських, іспанських та 

українських прислів’їв та приказок, виявити спільні риси та відмінності при 

перекладі фразеологічних одиниць із англійської та іспанської мов на українську 

та визначити компенсації, які допомагають уникнути змістових та смислових 

втрат при перекладі. 

Основні завдання дослідження: 

- дати пояснення терміну фразеологічна одиниця у відношенні прислів’їв 

та приказок, привести їх класифікацію, відображаючи погляди 

вітчизняних та зарубіжних дослідників; 

- показати проблеми, з якими стикаються перекладачі при інтерпретації 

художніх творів із фразеологічними одиницями у складі; 

- знайти найбільш поширені та дієві шляхи перекладу фразеологічних 

одиниць із урахуванням їх національного колориту. 

Наукова новизна роботи:  у роботі зібрано і узагальнено прислів’я та приказки 

різних періодів та тематики, наведені приклади їх застосування в художній 

літературі, відображено шляхи перекладу з урахуванням збереження не лише 

змісту, а й моралі фразеологізмів у англійській, іспанській та українській мовах  

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

- фразеологія знаходиться у постійному розвитку, постійно збагачується 

мовними одиницями, що виникають як первинні утворення, а також 

завдяки новоутворенням на основі вже наявних фразеологізмів; 

- фразеологія універсальна, її риси є інтернаціональними; 

- переклад є зіставленням двох мовних систем на всіх рівнях; 

- прислів’я і приказки мають свій образний зміст, тому їх відтворення 

складає особливу перекладацьку проблему. Носії мови повинні знати не 

тільки сенс прислів’я й ситуації, в яких їх слід вживати, а й сприймати 

образ, метафору, порівняння, що формує дане прислів’я. 



 

 

281 

 

Практичне значення. Узагальнення та висновки, сформовані в роботі, можуть 

бути використані в наукових дослідженнях із фразеології, в порівняльній 

характеристиці іншомовних фразеологізмів та їх використання в українській 

мові під час вивчення розділу «Лексикологія. Фразеологія» 

 

 
СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ДЕРИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРІЗВИЩ УЧНІВ 

І ПРАЦІВНИКІВ КАГАРЛИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ  

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  І–ІІ СТУПЕНІВ – ЛІЦЕЙ  

 

Автор: Свиридченко Інна, учениця 11 класу Кагарлицького навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей»  

Кагарлицької районної ради  

Науковий керівник: Черненко Тамара Борисівна, учитель української 

мови та літератури Кагарлицького навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей»  Кагарлицької районної 

ради  

 

 

Нас зацікавило питання значення й граматичних форм прізвищ, які носять 

учні й працівники Кагарлицького навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів –ліцей». Адже ця інформація, на нашу 

думку, є пізнавальною й цінною і з погляду загальної ерудиції кожної людини, і 

для збереження родової пам’яті, і для розуміння особливостей менталітету 

українського народу, що живе на перехресті шляхів у центрі Європи. Цим і 

зумовлюється актуальність роботи. 

Мета: дослідити значення й граматичні форми прізвищ та виявити їхні 

семантичні й дериваційні особливості. 

Мета роботи передбачає розв’язання таких завдань:    

1) опрацювати теоретичний матеріал про виникнення прізвищ та критерії  

їхньої класифікації в українській антропоніміці, джерела виникнення прізвищ, 

про групи українських прізвищ за способом словотвору; 
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2) окреслити лексичну базу прізвищ учнів і працівників НВК, дослідити 

лексико-семантичні особливості прізвищ учнів та працівників НВК;  

3) проаналізувати прізвища учнів і працівників НВК з погляду 

дериватології, класифікувати прізвища за способом словотвору; 

схарактеризувати словотвірні моделі прізвищ, виявити найбільш продуктивні 

афікси; 

4) провести опитування серед учнів різних вікових категорій та вчителів із 

метою виявлення рівня обізнаності із семантикою свого прізвища. 

Практичне значення роботи полягає в поясненні ролі онімної й 

апелятивної лексики у формування прізвищ, класифікації прізвищ за 

словотвірними моделями, виявленні продуктивності словотвірних формантів, у 

розробці буклета, що містить коротку інформацію про особливості прізвищ 

учнів і працівників Кагарлицького НВК «Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів –

ліцей».   

За темою науково-дослідницької роботи було опубліковано матеріали на 

сайті навчального закладу, результати дослідження  представлені  в доповіді на 

учнівській конференції в Кагарлицькому НВК «Загальноосвітня школа І–ІІ 

ступенів –ліцей». 

У результаті виконаної роботи ми зробили висновок, що сучасні прізвища 

умовні, бо вони не відображають ні особливостей характеру, зовнішності, 

поведінки конкретної людини, ні роду її занять.  

Серед досліджуваних нами прізвищ найбільше тих, що мотивовані 

апелятивами зі значенням особи, менше тих, що мотивовані онімами 

(антропонімами й топонімами), і найменше – з апелятивними основами, що 

мають неособове значення. Відапелятивні прізвища зі значенням особи 

об’єднуються в лексико-семантичні групи, що вказують на особові заняття, 

етнічні ознаки, сімейний стан чи вік, соціальний стан, ознаки зовнішності чи 

фізичні властивості, психічні властивості чи поведінку, розташування житла. 

Серед прізвищ, мотивованих апелятивами з особовим значенням, найбільше тих, 

що вказують на рід діяльності першого носія. Серед відапелятивних прізвищ,  

мотивованих основами з неособовим значенням, можна виокремити ті, що 

походять від назв тварин чи птахів, рослин, назв частин тіла, предметів 

повсякденного вжитку та знарядь праці, страв, одягу тощо. 

Розглянуті в роботі прізвища найчастіше утворені морфологічним способом, 

насамперед суфіксальним. Типовими є прізвища із формантами -енк-, -ов(а), -

ев(а), -єв(а);-ськ, -цьк-; -ук, -юк, -чук, -ек-; -ик, -чик, -ник; -ак, -як; -ець;  -ин-, -
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ін(а); -к-; -ай, -ій тощо. На основі проведення анкетування та узагальнення його 

результатів ми дійшли висновку, що не всі знають про історію виникнення 

прізвищ загалом та семантику власного прізвища зокрема, що й зумовлює 

необхідність дослідження цього питання, адже прізвища – пам’ять роду, жива 

історія, цінний матеріал для багатьох галузей знань. 

 

 
СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 
МЕТАФОРА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ІРИНИ ЖИЛЕНКО 

 

Автор: Ніколаєва Анастасія, учениця 9 класу Бучанської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням 

іноземних мов №5 Бучанської міської ради Київської області 

Науковий керівник: Гурбич Юлія Володимирівна, учитель 

української мови та літератури Бучанської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов №5 

Бучанської міської ради Бучанської Київської області 

 

 

 

Поезія Ірини Жиленко самобутня, у ній повсякденне життя романтизоване, 

предмети  навколишнього  світу оживають  і  стають  розумними,  довірливими,  

казковими. Найбільш уживаним художнім засобом у її у поетичних творах  є 

метафора.   

 Яскрава метафорична  мова поетичного  світу Ірини Жиленко, що відбиває 

не тільки літературно-мистецькі, а й мовні шукання ХХ століття і значною 

мірою впливає на наступний розвиток літературної мови, ще не знайшла 

належного висвітлення в мовознавчих дослідженнях. Хоча метафори, 

безперечно, належать до виразового фонду лексики, але морфологічний та 

функціональний аспекти метафоричного простору творчості Ірини Жиленко 

практично не вивчені. Тому обрана тема наукової роботи дозволяє проникнути в 

лабораторію поетичної мови Ірини Жиленко, увести її в контекст об’єктивного 

процесу розвитку мови поезії  ХХ століття і є актуальною. 

 Об’єктом нашого дослідження є поезії Ірини Жиленко, а предметом – 

семантичні особливості використання метафори в поезіях Ірини Жиленко. 
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 Мета нашої роботи  полягає в тому, щоб дослідити морфологічні та 

стилістично-функціональні можливості метафоричної лексики у творчості 

І.Жиленко. Досягнення цієї мети передбачає виконання таких завдань: 

1. з’ясувати особливості індивідуального стилю Ірини Жиленко. 

2. вивчити особливості метафори як стилістичного прийому; 

3. зібрати та класифікувати зібрані нами метафори, розподілити їх за способом 

морфологічного  вираження та з’ясувати їх семантичні особливості; 

4. виявити стилістичне  функціонування метафор  у поезіях Ірини Жиленко. 

  Фактичним матеріалом нашого дослідження стали поетичні твори Ірини 

Жиленко, які містять метафоричні одиниці. 

  Основними методами дослідження були теоретичний аналіз лінгвістичної 

літератури з проблеми, спостереження; описовий аналіз (прийоми 

спостереження, узагальнення, типологізація аналізованого матеріалу). 

  Наукова новизна  нашої наукової роботи полягає в різнобічному вивченні 

метафоричних образів художнього мовлення поезії Ірини Жиленко, 

одночасному поєднанні морфологічного, когнітивного та стилістично-

функціонального  підходів. Система метафор у  творчості  поетеси потребує 

дослідження. 
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СЕКЦІЯ: ІСПАНСЬКА МОВА 

 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛЕНГУ В ІСПАНОМОВНИХ ЗАСОБАХ 

МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇТА В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МУЗИЦІ 

 

Автор: Петрова Міла, учениця 11 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Володарська спеціалізована 

загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів - Центр 

реабілітації» 

Науковий керівник: Гершуненко Ольга Василівна, учитель 

іспанської мови Комунального закладу Київської обласної ради 

«Володарська спеціалізована загальноосвітня школа інтернат ІІ-

ІІІ ступенів - Центр реабілітації» 

 

 

Актуальність обраної теми зумовлена загальною спрямованістю сучасних 

досліджень на вивчення різних способів виявлення культурних цінностей, 

збільшенням інтересу до соціальних діалектів, саме молодіжного сленгу. 

Популяризація сленгового лексикону часом стає явищем звичним, повсякденним 

та певним чином закономірним. Молодіжний сленг характеризується швидкою 

змінюваністю лексичного складу, який на кожному етапі свого розвитку 

потребує нових досліджень з використанням сучасного мовного матеріалу, 

поглибленням міжнародних культурних та освітніх зв’язків, необхідністю 

застосування до його вивчення нових підходів, зокрема лінгвокогнітивного та 

соціокогнітивного та соціолінгвістичного, а також браком відповідних 

досліджень на лінвістичному просторі України. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

дослідити використання сленгу в іспаномовних засобах масової інформації та в 

сучасній іспанській музиці. 

Відповідно до поставленої мети були визначені завдання дослідження: 

 теоретично обґрунтувати поняття «сленгу» в молодіжному мовленні; 

 прослідкувати історію розвитку терміну; 

 проаналізувати основні джерела сленгу;  
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 охарактеризувати стан використання сленгу в іспаномовних засобах 

масової інформації; 

 охарактеризувати стан використання сленгу в сучасній іспанській музиці. 

Об’єкт дослідження – сленг в молодіжному мовленні. 

Предмет дослідження – особливості використання сленгу в іспаномовних 

засобах масової інформації та в сучасній іспанській музиці. 

Матеріал дослідження – тексти іспаномовних періодичних видань; тексти 

іспаномовних пісень праці вітчизняних та зарубіжних науковців, присвячені 

висвітленню піднятої проблеми; словники сленгу. 

 

                                                                                  СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 
ТЕКСТИНГ ЯК ЯВИЩЕ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ 

 

 

Автор: Воробйова Анастасія, учениця 10 класу Опорного 

навчального закладу «Щасливський навчально-виховний 

комплекс «ліцей-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий 

садок» Бориспільської районної ради Київської області 

Науковий керівник: Гарнага Ніна Борисівна, учитель 

англійської мови Опорного навчального закладу «Щасливський 

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

ступенів – дитячий садок» Бориспільської районної ради 

Київської області 

 

 

 

Мета дослідження – визначити місце SMS-комунікації у сучасній 

культурі спілкування. 

Об'єкт дослідження -  найбільш поширені SMS -скорочення  англійської 

мови. 

Предмет дослідження -  причини та способи використання текстингу у 

процесі віртуальної комунікації на прикладі англійської мови.  

Для дослідження поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

1) дати визначення текстингу як сучасного способу комунікативної взаємодії у 

віртуальному просторі;  



 

 

287 

 

2) проаналізувати використання текстингу у нерозривному зв’язку із розвитком 

сучасних комунікаційних технологій; 

3) обґрунтувати лексичні скорочення у віртуальному просторі як мовний акт 

комунікації; 

4) виявити підтипи лексичних скорочень з їх подальшим аналізом і порівнянням; 

5) з’ясувати культурні наслідки розповсюдження нових комунікаційних 

технологій на прикладі текстингу; 

6) визначити межі впливу SMS-комунікації на розвиток суспільного середовища 

та перспективи розвитку SMS-мовлення у сучасному житті людини; 

7) укласти словник найбільш вживаних лексичних скорочень; 

8) порівняти особливості використання англомовного текстингу українською та 

англомовною молоддю. 

Актуальність дослідження зумовлена підвищенням ролі SMS-повідомлень в 

житті кожної окремої особи та суспільства в цілому, оскільки комунікація 

виступає необхідним і важливим елементом соціального та культурного 

існування суспільства та держави. 

Результатом дослідження є  новий підхід до класифікації текстингу, а також 

таблиця англійських SMS-скорочень, яка може служити незамінним помічником 

при спілкуванні онлайн у чатах та форумах. 

У ході виконання роботи зроблено такі висновки:  

– текстинг є писемним варіантом усного неформального спілкування, тобто 

мова текстових повідомлень має ознаки як усного, так і писемного мовлення; 

– основні риси SMS-спілкування як жанру – стислість, приватний характер 

змісту, велика залежність від засобу передачі інформації – мобільного 

телефона; 

– SMS-скорочення  є результатом творчої та лінгвістичної активності сучасних 

молодих людей; 

– феномен SMS-спілкування, з точки зору лінгвістики та психології, є 

позитивним;  

– недоліком SMS-скорочень є їх багатозначність, яка дещо ускладнює їх 

розуміння; 

– проблемою, яка пов’язана із використанням текстингу і не може не турбувати 

лінгвістів, є спрощення мови, яке веде до зниження грамотності населення. 

 

                                                                                   



 

 

288 

 

СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 
ГЕРУНДІЙ ТА ГЕРУНДІАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ. ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІСТИКИ  

ТА ПЕРЕКЛАДУ 

 

 

Автор: Давиденко Андрій, учень 11 класу Навчально-виховного 

комплексу «Димерська гімназія – загальноосвітня школа І 

ступеня» Вишгородської районної ради Київської області 

Науковий керівник: Євенко Юлія Михайлівна, учитель іноземних 

мов Навчально-виховного комплексу «Димерська гімназія – 

загальноосвітня школа І ступеня» Вишгородської районної ради 

Київської області    
 

 

 

На сьогоднішній день ні в кого не викликає сумніву важливість вивчення 

іноземних мов для подальшого навчання та роботи у сучасному глобальному 

просторі. Науковці стверджують, що, володіючи рідною мовою, людина 

знаходиться в обмеженому середовищі, але володіючи англійською мовою, – 

мовою міжнародного спілкування та ООН, – людина має можливість розширити 

свої горизонти та знайти спільну мови із представниками інших культурних 

традицій та способу життя. Мати глибокі знання з іноземної мови – це велике 

досягнення та велика перевага у сучасному культурному просторі. Неможливо 

досягти високого рівня компетентності, не вивчивши всі надбання людства на 

даному поприщі. 

Ні для кого не секрет, що вивчення англійської мови – це дуже складний і 

тривалий процес, що не завжди і не для всіх закінчується успіхом. Із чим же це 

пов’язано? Вивчаючи інші предмети, людина запам’ятовує те, що відбувається 

поза її свідомістю, тобто для цього потрібно мати лише гарну пам’ять та 

старанність. Що ж треба для того, щоб вивчити іноземну мову? Англійська мова 

має аналітичну структуру, відмінну від синтетичної структури слов’янських 

мов, до котрих належить і українська мова. Вивчаючи іноземну мову, людина 

змінює свою свідомість, навчаючись вимовляти та думати з точки зору носія 

іноземної мови. Цей процес дуже складний і потребує аналітичного складу 

розуму. Ось чому вивчення іноземної мови і є таким складним і тривалим. Ми 

повинні змінити свідомість людини і навчити її думати зовсім по-іншому. 
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У даній роботі я спробував хоч трохи полегшити це складне, але дуже 

захопливе заняття – вивчення англійської мови українськими школярами та 

студентами. Я прагнув показати, що, навчившись правильно перекладати та 

будувати речення, людина може досягти неабияких успіхів у вивченні іноземних 

мов взагалі, і зокрема – англійської мови. 

Об’єктом дослідження своєї роботи я недаремно обрав одне з 

найскладніших граматичних явищ англійської мови – герундій та герундіальні 

конструкції, котрі складають неабиякі труднощі при вивченні англійської мови 

слов’яномовними народами. Проаналізувавши становлення та розвиток цього 

явища, починаючи з давньоанглійської мови до наших часів, я встановив 

закономірність появи та розповсюдження даної конструкції в мовленні. Я 

виявив, що виникнення та ужиток будь-якого явища у мові зумовлені 

об’єктивною реальністю та способом мислення у суспільстві. 

Предметом дослідження моєї роботи був аналіз вживання та перекладу 

герундія та герундіальних конструкцій у творі видатного англомовного 

письменника Чарльза Дікенса «Великі сподівання». Цей твір я вибрав через 

наявність у ньому великої кількості лексичних одиниць, що вживаються усіма 

верствами тогочасного англійського суспільства. У цьому романі показані 

стосунки між людьми та людські якості, котрі не втрачають актуальності і в 

наші дні. Чарльз Дікенс був дуже продуктивним англійським письменником та 

журналістом, літературний доробок котрого являє собою справжнє літературне 

багатство, чудові розсипи коштовного каміння слів та виразів. Із допомогою 

творів Дікенса можна збагатити свій словниковий запас та запозичити мудрість, 

порядність та ввічливість його літературних персонажів, яких було взято із 

самого життя.  
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 
СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ І ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВИХ ТЕРМІНІВ У ТЕКСТАХ 

ДИСКУРСУ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

 

 

Автор: Голодніков Ярослав, учень 10 класу ТОВ «Приватний 

загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня «Ліцей 

«Міжнародний вимір» Києво-Святошинської районної ради 

Науковий керівник: Поліванова Олена Миколаївна, директор ТОВ 

«Приватний загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня 

«Ліцей «Міжнародний вимір»» Києво-Святошинської районної 

ради, кандидат юридичних наук 

 

 

 

Мета роботи полягає у вивченні специфіки використання і дослідженні 

особливостей перекладу наукових термінів у текстах дискурсу глобальних 

екологічних проблем. 

Актуальність дослідження. Сьогодні чиста вода і санітарія (англ. – Clean 

Water and Sanitation), відповідальне виробництво і споживання (англ. – 

Responsible Production and Consumption), реагування на зміну клімату (англ. – 

Climate Action), підводний світ (англ. – Life Below Water) та життя на суходолі 

(англ. – Life on Land) є цілями стратегії сталого розвитку ООН (англ. – The 

Sustainable Development Goals), що є основою для досягнення кращого та більш 

стійкого майбутнього для всіх. Вони складають відповідь глобальним викликам 

сучасності, з якими ми стикаємося, і мають бути досягнені до 2030 року. Саме 

тому тематика глобальних екологічних проблем стає предметом посиленої уваги 

лінгвістів.  Надзвичайної уваги набуває вивчення особливостей використання 

наукових термінів у роботі з текстами екологічної проблематики і їх перекладу з 

англійської на українську мову – задля уникнення неточностей чи протиріч у 

розумінні їх значення,  які значно ускладнюють процес розпізнання екологічної 

лексики у вихідному тексті, а, отже, і впливають на вибір адекватних способів їх 

перекладу.  

Наукова новизна одержаних результатів. Автором здійснено 

комплексне дослідження специфіки перекладу з англійської на українську 

наукової термінології, використовуваної у текстах дискурсу глобальних 
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екологічних проблем для вироблення адекватних способів її відтворення в 

текстах різного типу.  

Завдання науково-дослідницької роботи: розглянути поняття екології і 

глобальних екологічних проблем сучасності; вивчити науковий термін як 

складову екологічної термінології; проаналізувати словотвірні типи та структуру 

наукових термінів у текстах тематики глобальних екологічних проблем; 

розглянути транскрипцію, транслітерацію, калькування і парафрастичний 

переклад як способи перекладу наукових термінів дискурсу глобальних 

екологічних проблем. 

Результатом дослідження є виділення основних словотвірних типів та 

структур наукових термінів дискурсу глобальних екологічних проблем, їх 

систематизація, узагальнення основних способів і визначення особливостей їх 

перекладу на українську мову.   

Практичне значення даного дослідження полягає в тому, що одержані 

результати можуть бути використані при перекладі, аналізі й редагуванні 

перекладів текстів дискурсу глобальних екологічних проблем.  

 

 
СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 
ЗМІНИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: ЛЕКСИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

 

Автор: Печеніна Валентина, учениця 9 класу Таращанського 

академічного ліцею «Ерудит» Таращанської районної ради 

Київської області, вихованка Комунального закладу Таращанської 

районної ради «Таращанський районний центр творчості дітей та 

юнацтва «Веселка»  
Науковий керівник: Ясенова Ірина Валеріївна, керівник гуртка 

Комунального закладу Таращанської районної ради «Таращанський 

районний центр творчості дітей та юнацтва «Веселка»  

 

 

Найважливішою умовою існування мови є її безперервний розвиток, який 

виражається в появі нових слів. Бажаємо ми цього чи ні, але ми живемо в еру 

інформаційної революції. Інтернетизація внесла істотні зміни не тільки в 

зовнішній світ, але й у внутрішній - в систему словотвору. Вона породила ряд 

нових слів та високопродуктивних словотворчих елементів. 
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Метою даної роботи є дослідження основних причин, тенденцій та 

аспектів утворення неологізмів. 

Об’єкт дослідження – зміни у лексичному складі сучасної англійської 

мови. 

Предметами дослідження стали різні типи скорочень, абревіатури та інші 

неологізми. 

В ході дослідження я аналізувала словники неологізмів, дописи на 

інтернет сторінках та повідомлення в онлайн чатах, спостерігала за частотою 

вживання новоутворень в різних сферах та суспільних групах. 

Актуальність цієї роботи полягає в тому, що вивчення новоутворень в 

будь-якій мові полегшує цілісне розуміння носіїв мови та спілкування з ними. 

Говорячи про англійську мову, яка є мовою міжнародного спілкування, можна 

сказати, що зміни її лексичного складу впливають на зміни лексичного складу 

інших мов, які з легкістю адаптують іншомовну лексику. Тому дослідження 

новоутворень англійської мови покращує якісне збагачення інших. Дана наукова 

робота є чисто теоретичною і може використовуватися для доповнення різних 

словників, пояснення та перекладу скорочень та абревіатур, при викладанні та 

вивченні англійської мови. 

У висновках йдеться про те, що англійська мова є мовою, що 

розвивається і досить швидко.  Найбільші зміни відбуваються у сферах 

професійного, зокрема бізнесу та ІТ, та молодіжного спілкування.  

Виділено основні способи утворення абревіатур. Дана систематизація 

показує, що знакові системи можуть бути взаємозамінні. Слова або їх частини 

можуть бути замінені цифрами або однією літерою алфавіту. 

Систематизація та аналіз новоутворень дає змогу будь-якому користувачу 

сучасних засобів комунікації та новітніх технологій добре орієнтуватися у 

великій кількості інформації, що подається новими способами, та адекватно 

сприймати та оцінювати її. 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ КОМПОНЕНТОМ-

ЗООНІМОМ «ДОМАШНІ ТВАРИНИ» У АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА 

ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ 

 

   Автор: Табачна Злата,  учениця 10 кла Яготинського навчально- 

виховного комплексу«Спеціалізована школа  – загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступенів №2» Яготинської районної ради Київської  

області 

Науковий керівник: Табачна Тетяна Іванівна, учитель англійської  

мови Яготинського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована  

школа  – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Яготинської  

районної ради Київської області 

 

 

 

Мета роботи: опис семантичних характеристик зоофразеологізмів, 

визначення частотності вживання певних денотатів, а також виявлення на основі 

зіставного аналізу їх спільних та відмінних рис в англійській, німецькій та 

французькій мовах. 

Актуальність теми даного дослідження зумовлюється: зміцненням 

міжкультурних зв’язків різних мов; розширенням співпраці та спілкування 

представників різних народів та необхідністю більш глибокого розуміння іншої 

культури та мови, невід’ємною частиною яких є фразеологізми; загальним 

напрямком сучасних лінгвістичних досліджень мовних і мовленнєвих одиниць; 

наявністю неповною мірою досліджених та надзвичайно цікавих художніх 

засобів -  зоофразеологізмів з компонентами «домашні тварини» у трьох мовах: 

англійській, німецькій та французькій. 

Наукова новизна роботи полягає в компаративному дослідженні 

фразеологічних одиниць з компонентами «домашні тварини» у трьох мовах: 

англійській, німецькій та французькій. Крім того в роботі вперше було виділено 

абсолютні та повні еквіваленти деяких зоофразеологізмів у досліджуваних 

мовах, що може значно полегшити роботу перекладачів.  

Завдання науково-дослідницької роботи: 
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- провести глибокий аналіз наукових друкованих та електронних джерел по 

темі «Фразеологія» з метою більш повного розуміння даної теми; 

- використовуючи словники, наукові статті та інші джерела, виконати відбір 

ФО з компонентами «свійські тварини» та здійснити їх кількісний аналіз 

частоти вживання кожного представника, порівняти дані у досліджуваних 

мовах; 

- дослідити особливості семантики відібраних одиниць і знайти спільні та 

відмінні ознаки денотатів з метою їх найточнішого перекладу на іншу мову. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

- ФО з компонентом-зоонімом «домашні тварини» є одним із 

найекспресивніших засобів для характеристики людини. Вони є легкими для 

відтворювання, метафоричними та передають емоційний стан мовця. 

- Серед ФО трьох досліджуваних мов можна часто знайти абсолютні 

еквіваленти, що вказує на їх спорідненість у багатьох аспектах. 

- Переважна більшість зоонімів використовується для негативної 

характеристики людей. 

- Собака, кіт та кінь є найчастотнішими компонентами ФО у трьох мовах, але 

демонструють різні відтінки значень, наприклад, собака – лише негативний 

образ у німецькій мові, а кіт – у французькій. 

- Деякі компоненти є універсальними у різних мовах, як наприклад, кінь та бик 

- на позначення працьовитості, а ягня вказує на слабкість та безпомічність. 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

 
ПРИЙОМ КОНТРАСТУ ЯК ФЕНОМЕН БАГАТОПЛАНОВОЇ ДІЄВОСТІ У 

ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ» (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЕНТОНІ ДОРРА «ВСЕ ТЕ 

НЕЗРИМЕ СВІТЛО  

 

 

Автор: Ямпольська Даніела,  учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 18  Білоцерківської  

міської ради Київської області 

Науковий керівник: Бондар Інна Сергіївна, учитель англійської  

мови Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18  

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

 

 

«Все те незриме світло» – роман Ентоні Дорра, який здобув 

Пулітцерівську та інші престижні літературні премії. У ньому переплетені долі 

людей з різних країн, які охопила Друга світова війна, людей із протилежних 

ворогуючих сторін. Прийом контрасту, який застосовується у романі, є 

важливим компонентом авторського стилю. Різноманітні форми мовних 

контрастів є складовими системи засобів художнього мовлення. У своєму романі 

Ентоні Дорр використовує контраст для створення образів героїв, їх 

протиставлення, зображення різних типів світогляду, саморефлексії, 

наголошуючи при цьому не тільки на полярності людського мислення взагалі, 

але і на протиріччях у суспільному житті. У романі контраст реалізується як 

принцип побудови тексту та його змістова домінанта.  

 Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що проблема 

використання контрасту, який є поширеною фігурою мови, у англомовному 

прозовому дискурсі не достатньо висвітлена, а погляди науковців щодо значення 

використання контрасту носять спірний характер у питаннях, пов’язаних з 

реалізацією семантико-синтаксичних категорій зіставлення і протиставлення, 

невідповідності, несумісності, суперечності, парадоксу у системі простих та 
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складних речень, надфразних єдностей і на рівні цілісної структури 

англомовного прозового тексту. 

 Метою дослідження є аналіз роману Ентоні Дорра «Все те незриме світло» 

з позиції функціонування в ньому прийому контрасту як літературного засобу, 

майстерно застосованого письменником; виявлення засобів реалізації контрасту 

на рівні тексту в аспекті його концептуальної організації. 

 У відповідності до мети були сформульовані такі завдання: 

1) проаналізувати та систематизувати наявні теоретичні розробки 

поняття контрасту в лінгвістиці; 

2) описати семантичні особливості та лінгвістичний механізм 

контрасту і виявити специфіку його реалізації на різних рівнях 

тексту; 

3) виділити фактори, які забезпечують стилістичну виразність 

контрасту в романі. 

 Опрацювавши значну кількість наукової літератури, ми з’ясували, що 

обов’язковою умовою контрасту повинна бути двоїстість: він слугує для 

вираження зв’язків зіставлення і протиставлення.  

 Аналіз тексту роману Ентоні Дорра «Все те незриме світло» виявив, що 

контраст виступає одним з головних принципів структурно- семантичної 

організації прозового тексту, оскільки у ньому відображається своєрідність 

художнього мислення автора, тобто особливості його ідеостилю.  

 Наше дослідження показало, що контраст як ядро художнього твору 

пронизує усі його рівні і експлікується в сюжеті, композиції, образній системі 

художнього твору, а отже виступає як основа художнього тексту, як основний 

принцип виражальності твору, семантичної і структурної впорядкованості 

тексту. 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В РЕКЛАМІ 

 

 

   Автор: Григорян Катерина, учениця 11 класу Броварської  

спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів №5 імені Василя Стуса  

Броварської міської ради Київської області 

         Науковий керівник: Канівець Олена Ігорівна, учитель  

англійської  мови  Броварської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  

ступенів №5 імені Василя Стуса Броварської міської ради  

Київської області 

 

 

 

Об’єкт дослідження: англомовні рекламні тексти і слогани та процес їх 

створення з урахуванням основних завдань реклами. 

Предмет дослідження: основні лінгвістичні особливості рекламних 

текстів та їх психологічний вплив на потенційного споживача. 

Актуальність роботи пояснюється важливістю реклами для економіки 

окремих підприємств та будь-якої країни в глобальному сенсі. Реклама – 

інструмент масової комунікації в суспільстві, в наш час вона керує нами. У 

засобах масової інформації використовуються особливі лінгвістичні засоби, 

дослідження яких зможе допомогти зрозуміти причини впливу на суспільство. 

Мета дослідження: вивчення лінгвістичних засобів та конструкцій, 

вживаних у рекламі, на прикладі рекламних текстів. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 

 дослідження сутності реклами; 

 лінгвістичний аналіз рекламних текстів; 

 аналіз лінгвістичних особливостей у рекламі (образність, лаконічність, 

мотивація та ін.); 

 дослідження мовних засобів у рекламних текстах (сленг, анафора, каламбур, 

синтаксичний паралелізм, повтори, рима та ін.). 

Під час дослідження були використані наступні методи: 

 спостереження; 

 опитування; 

 порівняння; 
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 описовий; 

 зіставний. 

У результаті виконаної роботи було встановлено, що лінгвістичні прийоми 

та конструкції в значній мірі впливають на успіх реклами та її сприйняття 

суспільством. 

Наукова новизна роботи полягає у здійсненні спроби розглянути рекламні 

тексти з погляду лінгвістики, а також застосувати до рекламних текстів 

літературознавчі поняття.   

 

 

 
СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 
АНГЛІЦИЗМИ У СУБМОВІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 

 

 

Автор: Товста  Анастасія, учениця 11 класу Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Ірпінської міської ради 

Київської області 

Науковий керівник: Меркулова Світлана Сергіївна, учитель англійської  

мови Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

№2 Ірпінської міської ради Київської області 

 

 

 

 

На даний момент наш сучасний світ, особливо мова, піддаються великій 

кількості трансформацій, як ніколи раніше. Це пов’язано з процесами появи 

нових потреб та соціальних понять, зростанням технологій, науковим прогресом 

тощо. В останні десятиліття англійська мова інтенсивно поповнювалась новою 

лексикою, таким чином, з допомогою глобалізації та інтеграції цей процес 

впливає на словниковий склад інших мов. Англіцизми, особливо американізми, 

не є новим феноменом в українській мові, але в цьому дослідженні представлені 

сучасні тлумачення та тенденції їхнього використання.  

Англіцизми неодноразово досліджувались такими науковцями:  

 Воскресенська А.А. («Вплив англіцизмів на сучасний український 

молодіжний сленг»)  
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 Чернікова Л.Ф., Смілик Т.І.(«Англіцизми в сучасній українській мові»)  

 Заремблюк Ю. («Англіцизми в українській мові»)  

 Рєпіна Ю. О. («Англіцизми у мові сучасної української молоді») 

Предмет дослідження: нові англіцизми у лексиці сучасної людини; 

можливість їхньої заміни відповідними та доречними словами з рідної мови; 

шляхи та причини появи англіцизмів; сфери життя, лексика (англіцизми) яких 

найбільше використовується певною віковою групою (особисте дослідження).   

Актуальність дослідження: нові слова замінили досить розповсюджені 

та застарілі англіцизми (blockbuster – блокбастер, pager – пейджер, hacker – 

хакер, modem – модем тощо). Слова «нового покоління», які зараз найбільше 

використовуються певною віковою групою, ще не стали загальновживаними. 

Крім того, такі лексичні запозичення малоймовірно можуть бути знайдені у 

типових українських словниках. 

Мета дослідження: проаналізувати сучасну розмовну та деяку 

професійну лексику з метою визначення найновіших англіцизмів; сформувати 

тенденції, шляхи та причини проникнення зазначених слів в українську 

молодіжну мову; провести дослідження на віковій групі та визначити, словник 

якої сфери життя найбільше знаходиться у використанні; дослідити можливість 

доцільності вживання українських відповідників; сформувати уявлення про 

можливість загрози витіснення, яка впливає на теперішню українську лексику. 

Результати та висновки: 

 Ідентифікувати перелік нових англіцизмів з подальшою можливістю 

їхнього занесення до українського тлумачного словника. 

 Продемонструвати на принципі таблиць шляхи та причини появи 

англіцизмів у мові. 

 Дослідити лексику певної вікової групи та вказати найбільш 

використовувані англіцизми. 

 Продемонструвати сфери життя, які найбільше піддаються впливу 

англіцизмів ( у відсотковому відношенні). 

 Визначити українські відповідники. 

 Сформувати сприйняття витіснення українських компонентів 

англіцизмами (американізмами) та осмислити допустимий аспект цього 

питання. 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 
ЗАСОБИ МОВНОЇ ВИРАЗНОСТІ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ СУЧАСНИХ 

ПОЛІТИКІВ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

 

 

Автор: Яременко  Соломія,  учениця 11 класу Академічного ліцею  

імені Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської 

області 

         Науковий керівник: Телегань Людмила Сергіївна, учитель   

англійської мови Академічного ліцею імені Володимира Мельника  

Обухівської міської ради Київської області 

 

 

 

         Актуальність цієї роботи полягає у зацікавленості сучасної лінгвістики у 

вивченні ефективних засобів мовної виразності у політичному дискурсі у зв’язку 

з загостреною увагою суспільства до політичної комунікації. 

 Матеріалом для нашого дослідження слугували тексти промов провідних 

політиків Великої Британії, ініціаторів та прихильників Брексіту, а саме: Бориса 

Джонсона, Найджела Фараджа та Терези Мей. 

 Новизна роботи полягає в тому, що засоби мовної виразності сучасних 

політичних лідерів у лінгвістиці є недостатньо вивченими, оскільки вони 

постійно зазнають впливу новітніх політичних технологій.  

 Метою даної роботи є визначення основних лексичних та синтаксичних 

засобів мовної виразності, які використовуються у промовах найбільш 

впливових сучасних політиків Великобританії. 

Головними завданнями роботи були: 

- визначення поняття «політичний дискурс»; 

- диференціація форм мовленнєвого впливу; 

- визначення видів та функцій тропів; 

- визначення видів та функцій риторичних фігур; 

- дослідження текстів промов провідних політиків Великої Британії на 

предмет використання  засобів мовної виразності. 

У результаті дослідження наукових джерел та текстів політичних промов 

сучасних провідних політиків Великої Британії можна зробити наступні 

висновки: 
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1) Поняття «дискурс» включає в себе поєднання мовленнєвих і 

позамовленнєвих чинників, які дають уявлення про цілі й переконання учасників 

спілкування. Політичний дискурс – це дискурс, створюваний політиками і його 

специфічною хaрaктеристикою є інтенція боротьби за влaду. 

2) В сучасному політичному дискурсі значне місце посідають непрямі 

форми мовленнєвого впливу. 

3) До тропів, як основних лексичних засобів мовної виразності, 

належать: порівняння, епітет, метафора, метонімія, перифраза, гіпербола, літота 

та іронія . 

4) Основними синтаксичними засобами виразності є наступні риторичні 

фігури: повтор (анафора, епіфора, стик, синтаксичний паралелізм), антитеза, 

інверсія, парцеляція та риторичне питання. 

5) Проаналізувавши зібраний матеріал, ми побачили, що, хоча промови 

сучасних політиків Великобританії виражають їхню індивідуальність і мають 

різне наповнення засобами мовної виразності, найчастіше в них зустрічаються 

наступні тропи: метафора, гіпербола та епітет, а також риторичні фігури: 

анафора, антитеза та парцеляція. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження 

можуть бути використані у різноманітних курсах з риторики, при практичному 

вивченні англійської мови як засобу спілкування та переконання, при написанні 

курсових робіт з даної тематики. 

 
СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

 
ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНО-РОСІЙСЬКОГО КОНФЛІКТУ В 

АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

        Автор: Власенко  Діана,  учениця 11 класу Переяславської  

 загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Переяславської 

 міської ради 

Науковий керівник: Закопайло Олена Володимирівна, учитель 

англійської мови Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 7 Переяславської міської ради 
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Актуальність дослідження. З 2014 року наша країна опинилась у центрі 

уваги світових ЗМІ, оскільки вони висвітлювали україно-російський конфлікт. 

Науковці вивчали різноманітні лексичні засоби, які використовують журналісти 

для зображення ситуації на сході України. Натомість явища евфемії та дисфемії 

не були предметом поглибленого вивчення. 

Мета дослідження полягає у вивченні лексичних засобів відображення 

україно-російського конфлікту в англійськомовних засобах масової інформації. 

Поставлена мета передбачає вирішення наступнихзавдань: 

- вивчити роль засобів масової інформації у формуванні суспільної думки; 

- проаналізувати використання лексичних інновацій в суспільно-політичній 

сфері; 

- охарактеризувати поняття медійного тексту; 

-обґрунтувати явища евфемізації/дисфемізації україно-російського конфлікту в 

англійськомовних засобах масової інформації. 

У роботі була досліджена роль ЗМІ у формуванні суспільної думки, 

проаналізовано причини виникнення лексичних інновацій у суспільно-

політичній сфері, а також були визначені основні мотиви евфемізації та 

дисфемізації україно-російського конфлікту в англійськомовних ЗМІ. Було 

встановлено, що основна функція евфемізмів (не образити та не дискредитувати) 

зникає під час висвітлення україно-російського конфлікту. Дисфемізми 

використовуються з метою образити, дискредитувати, або ж привернути увагу 

до проблем, які залишаються непоміченими. У роботі зазначається, що 

основною функцією евфемізації є маніпулювання, замовчування та створення 

спотвореної неправдивої реальності у свідомості читачів. У цьому ракурсі ЗМІ 

постають як потужна зброя, а евфемія набуває іншого значення. 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 
 

 
ЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ БІЗНЕС ЛИСТУВАННЯ 

  

 

 Автор: Богуславський Арсеній,  учень 10 класу Баришівського  

навчально-виховного  комплексу  «гімназія – загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступенів» Баришівської селищної ради  

    Науковий керівник: Шклярук Наталія Григорівна, учитель  

англійської мови Баришівського навчально-виховного комплексу 

«гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Баришівської 

 селищної ради  

 

 

 

Актуальність. На сучасному етапі розвитку людства спостерігається 

посилення процесів глобалізації в усіх сферах діяльності, в першу чергу, – в 

сфері міжнародної економіки. Особлива роль у цьому належить діловій 

кореспонденції, адже вона сприяє налагодженню контактів, формуванню та 

підтримці тісних ділових зв’язків, вирішенню різноманітних формальних та 

практичних питань тощо. 

В контексті перспектив інтеграції України до ЄС, зміцнення її 

міжнародного співробітництва та враховуючи те, що основним лінгвістичним 

інструментом міжнародної комунікації наразі виступає англійська мова, 

дослідження англомовного ділової кореспонденції є безсумнівно актуальним. 

 Акцентом даної роботи є необхідність забезпечення  учнів українських 

шкіл практичними навичками роботи з англомовними діловими 

повідомленнями. 

Об’єктом дослідження є англомовна ділова кореспонденція. 

Предметом дослідження є лінгвістичний, фразеологічний та стилістичний 

аспекти ділової кореспонденції. 

Мета цього дослідження полягає у розробці практичного аналізу реальних 

англомовних ділових повідомлень в якості навчального завдання для 

опанування відповідних форматів кореспонденції в ході шкільної освіти. 

Відповідно до мети визначено такі завдання: 
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- проаналізувати функції та види ділової кореспонденції; 

- визначити лексико-фразеологічні та структурно стилістичні особливості 

ділових повідомлень; 

- розробити алгоритм практичного аналізу реальних англомовних ділових 

повідомлень в якості навчального завдання та провести його апробацію. 

Методи дослідження: аналіз, порівняння, узагальнення, 

класифікація, синтез.   

Наукова новизна роботи полягає у розробці оригінального алгоритму 

практичного аналізу реальних англомовних ділових повідомлень в якості 

навчального завдання для опанування відповідних форматів кореспонденції в 

ході шкільної освіти.  

Наукова робота складається із вступу, трьох розділів, загальних висновків, 

переліку використаних джерел та додатків. 

Практичне значення результатів роботи полягає у можливості 

використання матеріалів в загальних та спеціалізованих курсах, на 

факультативах, під час ведення навчальних занять з англійської мови та 

ділового мовлення. 

 
 

СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

 
ВІДТВОРЕННЯ МІФОЛОГЕМ ТА ФОЛЬКЛОРИЗМІВ ЯК СКЛАДНИКІВ ОБРАЗНОЇ 

СИСТЕМИ ДЖ.РОУЛІНГ В АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ (НА 

МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ «ГАРРІ ПОТТЕР І В’ЯЗЕНЬ АЗБАКАНУ» ТА «ГАРРІ ПОТТЕР 

І СМЕРТЕЛЬНІ РЕЛІКВІЇ») 

 

                Автор: Шемчук Дмитро,  учень 9 класу Бучанської  

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням 

 іноземних мов №5 Бучанської міської ради Київської області 

        Науковий керівник: Гурбич Юлія Володимирівна, учитель  

англійської мови Бучанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  

із поглибленим вивченням іноземних мов №5 Бучанської міської  

ради Київської області 
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Твори Дж.Роулінг складають цикл фантастичних романiв, що поєднуються 

мiж собою не тiльки певною сюжетною лiнiєю, але й переплетенням реального 

та уявного свiтiв, фольклору та мiфу. Численнi мiфологеми та фольклоризми 

гармонiйно доповнюють сюжетне навантаження романів Дж. Роулiнг і 

становлять надзвичайний iнтерес для наукового дослiдження. 

Актуальнiсть дослiдження полягає у спробi комплексного аналізу 

мiфологем та фольклоризмiв у романі Дж. Роулiнг та  їx  вiдтворення  в 

українському перекладі. Твори письменницi користуються в Українi 

надзвичайною популярнiстю. Джоан Роулiнг стала своєрiдним новатором у 

жанрi фентезi, вдало поєднавши архетипи та образнi системи рiзних культур. 3 

мiфологемами романiв письменницi проводиться багато паралелей, якi, на жаль, 

представленi лише як спроби iнтерпретувати окремi образи та явища. 

Грунтовних дослiджень мiфологем та фольклоризмiв як складникiв образної 

системи творiв Дж. Роулiнг на матерiалi українського перекладу здiйснено не 

було. 

Мета  дослiдження полягає у  виявленнi  мiфологем  та  фольклоризмiв як 

складникiв образно системи творiв Дж. Роулiнг. Досягнення  цiєї  мети 

передбачає вирiшення конкретних завдань: 

• визначити поняття мiфологеми та фольклоризму; 

• встановити зв'язок мiж фольклором та мiфологiчним мисленням; 

• дослiдити шляхи виникнення мiфологем та фольклоризмiв у романах 

         Дж. Роулiнг; 

• виокремити та інтерпретувати знайденi в творах

 письменниці мiфологеми та фольклоризми; 

• проаналiзувати мовнi засоби вiдтворення мiфологем та фольклоризмiвв 

українських перекладах дослiджуваних творiв. 

Предметом дослiдження с мовнi засоби вiдтворення мiфологем та 

фольклоризмiв як складникiв образної системи у романах Дж. Роулiнг «Гаррі 

Поттер і в’язень Азкабану» та «Гаррі Поттер і смертельні реліквії» в 

українському перекладі. 

Об'єктом дослiдження виступають мiфологеми та фольклоризми в англо 

українських перекладах романів Дж. Роулiнг «Гаррі Поттер та в’язень 

Азкабану» та «Гаррі Поттер і смертельні реліквії». 

Теоретична цiннiсть дослiдження полягає в тому, що робота є внеском у 

перекладознавчу спадщину, а також у розвиток фольклористики. 
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Практична цiннiсть зумовлена можливiстю використання результатів 

дослідження при викладаннi англійської мови у навчальних закладах. 

 

 
СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 
ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ В ІНТЕРНЕТ ПРОСТОРІ 

 

 

        Автор: Курінна Каріна, учениця 11 класу Богуславського  

академічного ліцею №1 Богуславської районної ради Київської  

області 

Науковий керівник: Левченко Віталія Михайлівна, учитель 

англійської мови Богуславського академічного ліцею №1 

Богуславської районної ради Київської області 

 

 

 

 

Ґендерна рівність є не лише метою самою по собі. Вона є передумовою  

подолання бідності, сприяння сталому розвитку та впровадженню ефективного  

управління. 

 Генеральний секретар ООН Кофі Аннан, 2003 

 Лабораторія інженерної школи аналізу та інтерпретації сигналів Вітербі 

при університеті Південної Каліфорнії розробила інструмент, який автоматично 

проаналізував майже 1000 сценаріїв. В систему завантажили більше 53 тисяч 

діалогів із тисяч сценаріїв на DailyScript і IMSDb, за участю понад 7 тисяч 

персонажів. Виявилося, що персонажі-чоловіки говорили в фільмах більш ніж в 

два рази частіше, ніж жінки: на чоловіків припало 37 тисяч реплік, тоді як на 

жінок - всього 15 тисяч. Окрім того, в проаналізованій базі фільмів жінки 

виконали 2 тисячі ролей, а чоловіки - 4,9 тисяч. 

  Також вчені проаналізували, хто входить в знімальні групи. Режисери-чоловіки 

в 12 разів частіше знімають фільми, чоловіків-сценаристів в сім разів частіше 

залучають до проектів, а чоловіків-продюсерів в три рази більше, ніж жінок. 

Водночас на посаді директора з кастингу жінки працюють в два рази частіше. 

https://viterbischool.usc.edu/news/2017/08/central-female-characters-movie/
https://www.nytimes.com/2017/08/04/arts/diversity-films-women-race.html?smid=tw-nytimesarts&smtyp=cur
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При цьому дослідники підкреслили, що це ніяк не впливало на стать підопічних 

акторів і персонажів. 

     Система також змогла проаналізувати зміст діалогів, які відбуваються між 

перcонажами. Так, персонажі-жінки здебільшого мають більш позитивні та 

емоційні репліки, пов’язані з сімейними цінностями. Чоловіки частіше 

розмовляють про досягнення, про смерть та використовують більше нецензурної 

лексики. Найбільше з усіх лаються темношкірі персонажі, а латиноамериканці 

частіше за інших говорять про секс і сексуальність. Чим старший персонаж - тим 

частіше він говорить про релігію. Цим персонажам властива більш спокійна 

манера розмови. Також мова старших людей в кіно традиційно асоціюється з 

чоловічими персонажами. 

  Отже, проблема гендерної нерівності яскраво виражена навіть у тій сфері 

розповсюдження інформації, якою щоденно користуються тисячі мільйонів 

людей. 

Мета роботи: визначити гендерні особливості ділового спілкування в 

Інтернет-просторі. Проаналізувати та порівняти переглянуті фільми, в яких 

відображаються гендерні особливості ділового спілкування. 

Актуальність дослідження. Для міст характерна ситуація, коли протягом 

дня громадянин зустрічається з безліччю людей, яких абсолютно не знає. Через  

велику кількість інформації людина постійно зазнає перевантаження. 

Створюється так званий "ефект великого міста", коли стає нормою максимальне 

невтручання в життя іншої людини. У підсумку виходить парадоксальна 

ситуація: чим більше місто, тим більший відсоток самотніх людей. 

Людина потребує такого спілкування, в ході якого вона могла б 

поділитися важливими для неї думками, ідеями, почуттями, переживаннями, 

здобувши повне розуміння з боку іншого, отримати підтримку, досягти 

безумовної довіри, не зустрівши при цьому критики, засудження. Інтернет і 

соціальні мережі надають таку можливість. Завдяки анонімності, доступності та 

відчуттю безпеки людина може формувати довірчі відносини навіть з 

малознайомими людьми, не боячись негативних наслідків, адже в разі невдачі 

завжди є можливість просто відключитися від Інтернету або піти на інший 

ресурс. Соціальні мережі дозволяють формувати нову ідентичність, створювати 

новий образ і здійснити, таким чином, нереалізовані потреби. До того ж, у 

віртуальному просторі можна зустріти людину, з якою у реальності ніколи і ні за 

яких умов не зустрівся б. Завдяки легкості освоєння і використання -  Інтернет 
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завойовує все більшу аудиторію. Соціальні мережі і, загалом, Інтернет  мало 

нагадує реальне спілкування і саме тому вимагає актуального дослідження. 

Новизною роботи є комплексно проаналізовані гендерні особливості 

об’єму та направленості ділового спілкування в електронному просторі. В 

науковій роботі зроблена спроба проаналізувати та порівняти переглянуті 

фільми, в яких відображаються гендерні особливості ділового спілкування. 

Завдання науково-дослідницької роботи: визначити основні 

дослідження гендерних особливостей та особливостей міжкультурної 

комунікації в мережі Інтернет; з’ясувати переваги і недоліки віртуального 

спілкування та проаналізувати феномен залежності у різних країнах; виявити 

гендерні аспекти електронної комунікації та проаналізувати переглянуті фільми; 

зробити необхідні висновки і відобразити їх у цій роботі.  

Результатом дослідження є дослідження фільмів, в яких відображаються 

гендерні особливості ділового спілкування. 

У ході виконання роботи зроблені висновки: 

- сприйняття чоловічої статі як сильної, а жіночої як слабкої формувалося 

протягом багатьох століть; 

- проведений аналіз такого феномену як інтернет-залежність показує, що 

дана проблема є досить актуальною у багатьох країнах світу; 

- знайдено гендерні відмінності, а саме аналіз гендерних особливостей 

електронного спілкування англійською мовою показав, що жінкам притаманні 

більш ввічливі форми звертання, ніж чоловікам. 

Практичне значення нашого дослідження полягає в тому, що дана праця 

може бути використана на практичних заняттях з англійської мови.  
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 
 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  АНГЛОМОВНИХ СЛОГАНІВ УЧНЯМИ 

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

 

         Автор: Хількевич  Катерина, учениця 10 класу  

Бориспільського академічного ліцею Бориспільської  

міської ради Київської області 

          Науковий  керівник: Мосюра Анна  Іванівна,  

 кандидат педагогічних наук, учитель англійської мови  

Бориспільського академічного ліцею Бориспільської 

 міської ради Київської області 

 

 

         Актуальність теми дослідження обумовлена вивченням особливостей 

використання англомовних слоганів учнями ЗЗСО, як помітних, коротких, 

емоційно-забарвлених фраз, які використовуються з метою економії мовних 

засобів, точності вираження та надання висловленню модного колориту. 

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальному дослідженні використання англомовних слоганів учнями 

ЗЗСО. Відповідно до поставленої мети були визначені завдання дослідження: 

визначити стан вирішення проблеми в теорії та практиці, проаналізувати основні 

джерела англомовного слогану, виділити особливості використання 

англомовних слоганів учнями, надати науково-методичні рекомендації щодо 

використання англомовних слоганів учнями ЗЗСО. 

На основі обґрунтування базових теорій, концепцій та за результатами 

дослідно-експериментальної роботи визначено особливості та стан 

використання англомовних слоганів учнями ЗЗСО в теорії та практиці; виділено 

переваги та недоліки використання англомовних слоганів учнями. 

Запропоновано форми запам’ятовування англомовних слоганів. Подальшого 

розвитку набули науково-методичні рекомендації використання англомовних 

слоганів учнями ЗЗСО; ілюстрований словник «Топ 200 слоганів, які мають 
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знати учнів»; сайт для вивчення англомовних слоганів «Англомовні слогани, які 

має знати кожен». 

 

 
СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 
ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКИХ ДІАЛЕКТІВ 

 

       Автор: Лазаренко Валерія, учениця 10 класу Бородянського  

спеціалізованого закладу  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

 №1 із поглибленим вивченням окремих предметів Бородянської  

селищної ради  

 Науковий  керівник: Балабась Світлана Володимирівна, 

учитель англійської мови Бородянського спеціалізованого 

закладу  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 із 

поглибленим вивченням окремих предметів Бородянської 

селищної ради  
 

Діалекти, як специфічна група слів та словосполучень, досліджувалися 

різними мовами та в різних аспектах, але недостатньо, оскільки це дуже складна 

проблема. Багато словників взагалі не містять діалектичних одиниць, але навіть 

якщо вони містять їх, як правило, вони не дають нам повного пояснення їх 

змісту. Отже, ви зможете зрозуміти справжнє значення різних діалектів лише 

після спілкування з носіями мови різних вікових груп. Ось чому ми дуже 

зацікавилися цими словами та фразами і вирішили зібрати весь необхідний 

матеріал та провести  наукове дослідження. 

Мета цієї роботи - дослідити походження та розвиток діалектів у мові. 

Проект проводився за підтримки Коледжу Еджвуда, Медісон, штат 

Вісконсін та добровольця Корпусу Миру в нашому місті Еріки Мініч. 

Під час дослідження були використані такі методи: метод співвідношення 

соціальних та мовних факторів, аналіз отриманих даних, анкетування з 

відкритими або закритими анкетами, соціологічні опитування, аналіз офіційних 

статистичних даних тощо. 

Наукова новизна дослідження полягає у виявленні та узагальненні 

особливостей різних американських говірок, виявленні найбільш часто 

використовуваних методів перекладу. 
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Теоретичне значення роботи полягає в аналізі та узагальненні проблем 

діалектів. 

Практичне значення: результати цієї роботи можуть бути використані 

студентами при підготовці до занять, написанні рефератів, проектних робіт, 

проведенні досліджень проблем перекладу діалектів. 

Структура роботи: робота складається із вступу, основної частини, 

висновків, списку використаної літератури. 

 У вступі розкривається актуальність теми цього дослідження. 

 В основній частині аналізуються різні види діалектів. У перекладі 

американських діалектів важливу роль відіграють такі методи перекладу, як 

окремі еквіваленти, варіації та перетворення. 

Приклади включають діалекти з різних регіонів США. 

Висновок підсумовує цю дослідницьку роботу "Особливості 

американських діалектів". 

 

 
СЕКЦІЯ: НІМЕЦЬКА МОВА 

 
 

АНГЛОЗАПОЗИЧЕНІ СЛОВА В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

 

 

       Автор: Протчева Лада, учениця 11 класу 

Білоцерківської спеціалізованої школи з поглибленим 

вивченням іноземних мов №9 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

Науковий  керівник: Дідусенко Юлія Миколаївна, учитель  

іноземних мов Білоцерківської спеціалізованої школи з  

поглибленим вивченням іноземних мов №9 Білоцерківської 

 міської ради Київської області 

 

 

Мета роботи: дослідити і обґрунтувати причини потрапляння англіцизмів 

у німецьку мову та охарактеризувати процеси, які відбуваються із запозиченою 

лексикою; 

– окреслити особливості переймання іншомовних елементів під впливом 

зовнішніх чинників; 
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– встановити питому вагу генетичних та історичних джерел слов’янських 

запозичень; 

– визначити наявність іншомовних запозичень у складі української 

лексики; 

– з’ясувати особливості функціонування іншомовних за походженням 

лексем у сучасній українській літературній мові. 

Актуальність дослідження: вивчення новітніх запозичень, що 

знаходяться у процесі входження в систему німецької мови, практичною 

потребою в аналізі їх відмічених властивостей від етимонів та укорінених 

німецьких слів. 

Новизна роботи: полягає в деталізованому аналізі проблеми проникнення 

або інвазії англіцизмів у німецьку мову. 

Завдання науково – дослідницької роботи:   дана робота тісно пов’язана 

з тим, що ми вивчаємо декілька іноземних мов у школі і, вивчаючи англійську, 

французьку, німецьку, перекладаючи тексти, зустрічаємо англіцизми і можемо 

легко простежити їх асиміляцію. 

Результатом дослідження є актуалізація даної проблеми та існування 

англіцизмів у французькій мові,  вміння розпізнавати і порівнювати їх при 

перекладі.  

Практичне значення: полягає в тому, що проаналізовано та досліджено 

матеріал, який використовується у навчанні англійської та французької мови.  

У ході виконання роботи зроблено висновки : 

 англійська мова є мовою міжнародного спілкування; 

 запозичення іншомовних слів- це об’єктивно-історичний 

процес, зумовлений постійними різноманітними контактами між 

народами; 

 запозичена лексика повинна пристосовуватися до норм 

німецької мови, тобто асимілюватися; 

 число англіцизмів у німецькій мові росте з кожним роком, але 

їх потрібно вживати лише за необхідності, не слід перетворювати 

бездумне вклинювання іноземних запозичень. 

 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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СЕКЦІЯ: ФРАНЦУЗЬКА  МОВА 
 

ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У РІЗНИХ СТИЛЯХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

ТА У ФРАНЦУЗЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ 

 

       Автор: Гаращенко  Дарина,  учениця 9  класу  Згурівської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Згурівської районної ради 

       Науковий  керівник: Кузіна Лариса Віталіївна, учитель  

іноземних мов Згурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Згурівської районної ради 

 

 

 

 

Предмет дослідження: Заперечення у сучасній французькій мові. 

          Об’єкт дослідження: Формування заперечень та їх застосування у 

сучасній французькій мові, розмовній та літературній, та у французьких 

прислів'ях. 

Мета дослідження:  У даній науково-дослідницькій роботі ми поставили 

за мету дослідити способи утворення та вживання заперечень на підставі аналізу 

автентичних французьких підручників, творів французької літератури та 

французької розмовної мови. Автор ставить за мету роботи всебічний розгляд та 

аналіз заперечень французької мови, їх будови та перекладу. 

      Основні завдання дослідження: 

- надати вичерпний розгляд форм та складових частин заперечень; 

- дослідити ефективність застосування заперечень з дієсловами у 

теперішньому, минулому та майбутньому часах; 

- дослідити ефективність вживання заперечень у розмовній мові та сучасній 

французькій літературі; 

- дослідити вживання заперечень у французьких прислів'ях; 

- провести соціологічне дослідження за темою роботи. 

        Результати роботи: 

З метою вивчення функцій заперечень та їх вживання у сучасній 

французькій мові, автором роботи було проаналізовано та перекладено 70 

речень та 60 прислів'їв із запереченнями у теперішньому, минулому та 
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майбутньому часах, які були вибрані із французьких автентичних підручників, 

які учні використовують у Франції та Україні. Крім того, автором було 

проведено соціологічне дослідження за темою роботи для учнів 9-11 класів, які 

вивчають французьку мову як другу іноземну мову. Результати  дослідження 

обчислені у відсотках та додані у діаграмах до роботи. 

  Зв’язок даної роботи зі шкільною програмою: 

Дана робота тісно пов’язана зі шкільною програмою тим, що учні щодня 

використовують заперечення при вивченні французької мови, але у підручниках 

цій темі відводиться небагато часу. Отже, проведене дослідження логічно 

доповнює матеріал шкільної програми. 

Наукова новизна дослідження: 

Новизна роботи полягає у тому, що способи формування і застосування у 

літературній та розмовній мові заперечень у різних часових формах дієслів та у 

прислів’ях були досліджені та доведені прикладами з автентичних джерел, що 

підтверджує важливість теми роботи для досконалого володіння французькою 

мовою. 

 

 
СЕКЦІЯ: ПОЛЬСЬКА  МОВА 

 
ПОЛОНІЗМИ І ПСЕВДОПОЛОНІЗМИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ  

 

 

                                      Автор: Єльніков  Іван,  учень 7 класу Ірпінської загальноосвітньої 

                                         школи І-ІІІ ступенів №18 Ірпінської міської ради Київської області 

                                         Науковий  керівник: Шамрай Ганна Володимирівна, учитель  

                                         польської мови Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

                                         №18 Ірпінської міської ради Київської області 

 

 

 

Проблема полонізмів є однією з центральних у сучасній науці про мову, яка 

зараз переживає справжню революцію, пов’язану, насамперед, прийнятим у 2019 

році новим Українським правописом. 

Предмет дослідження: запозичення з польської мови в українській мові в різні 

часи її становлення. 
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Мета дослідження: встановлення закономірностей адаптації полонізмів у 

сучасній українській мові. Нові тенденції розвитку української мови вказують на 

те, що в умовах політичного конфлікту з Росією, дедалі більше набуває 

актуальності повернення до історичних витоків справжньої, «нерусифікованої»  

української мови, а значить до дерусифікації  будь-яким шляхом, в тому числі за 

рахунок новітніх полонізмів. 

Очікуваним результатом дослідження є функціонування традиційних та 

сучасних польських запозичень, які увійшли в ужиток в останні 20-30 років,  і 

системно використовуються  в текстах українськомовних ЗМІ, виявлення 

запозичень, протиставлення їх псевдозапозиченням. Проаналізовано вживання 

новітніх слів у мовленні дикторів провідних українських телеканалів  і перевірка 

гіпотези щодо їхнього польського походження. 

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 

 

СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФІЯ 

 
ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ. ПОНЯТТЯ СВОБОДИ ТА АБСУРДУ  

 

Автор: Клочко Поліна, учениця 10 класу Білоцерківського 

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

Білоцерківської міської ради Київської області 

Науковий  керівник: Беркаль Максим Денисович, керівник 

гуртка Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей 

– Мала академія наук» Білоцерківської міської ради Київської 

області 

 

 

 

Метою нашої роботи є дослідження текстів, творів нами обраних 

філософів, де розкривається і поняття абсурду, і поняття свободи. Ми 

виокремили чотири типи абсурду: тривіальний (звичний), історичний, 

екзистенціальний, фактичний. Всі ці типи абсурду ми розглянемо в працях 

наших обраних філософів, щоб якомога краще зрозуміти суть екзистенціалізму.  
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Об’єктом нашої роботи, як вже передбачалося спочатку, є поняття 

екзистенціалізму або філософії існування. Предметом – всі чотири типи 

абсурду та поняття людської свободи.  

Актуальність цієї роботи  полягає в спромозі дати стимул для розуміння 

себе як вільної істоти. Ми маємо відчути свою свободу і зрозуміти, що вона для 

нас означає. 

Методологія цієї роботи включає в себе такі головні складові: 

проаналізувати творчість Жана-Поля Сартра та Альбера Камю, дослідити їхні 

думки щодо абсурду та свободи. Ми маємо зрозуміти, що людину спонукає 

жити в цьому світі та чим людина керується під час того, як робить якийсь 

певний вибір. 

Новизна  цього дослідження полягає у пропозиції трьох нових перспектив 

на поняття абсурду, адже вони можуть слугувати не тільки теоретичною 

моделлю цієї роботи, а й певною аксіомою світосприйняття таких людей, як ми з 

вами – вільними. Для цього потрібно, насамперед, зрозуміти хто ми є і чи є наша 

свобода абсурдною, чи, можливо, ми дійсно вільні і все те, що ми робимо це 

тільки наш вибір.  

 Результатом дослідження є усвідомлення людини як вільної та 

незалежної істоти. 

 

 

СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФІЯ 

 

 
ФОРМУЛА ЩАСТЯ В ФІЛОСОФСЬКОМУ ВЧЕННІ  

ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ  

 

  

           Автор: Вінник Карина,  учениця 11 класу Броварської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Броварської міської  

ради  

Науковий  керівник: Кузьменко Віра Іванівна, вчитель історії 

Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Броварської 

міської ради  
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Дослідження проблеми щастя в історії української філософії відбувається 

другий рік поспіль. Ключові завдання були розв’язані в минулому році. Рік 

теперішній проходив під гаслом: «Вплив Григорія Сковороди на становлення 

української культури». ХХІ століття – епоха HomeEducates – людини освіченої, 

яка має вирізнятися не тільки знаннями, а й глибиною своєї духовності. 

Звідки «Я», хто «Я», куди «Я» - вічні питання, які бентежать кожну 

мислячу людину. Кожен має свою думку, але ніколи не завадить пізнати думку 

інших людей і, порівнюючи ці думки, створити власне «Я». Саме це і сприяло 

вибору теми: «Формула щастя в філософському вченні Григорія Сковороди». 

Об’єкт дослідження: життєдіяльність та творчість Григорія Сковороди в 

контексті факторів розвитку української філософії XVIII століття. 

Предмет дослідження: процес формування щастя в філософських 

трактатах Григорія Сковороди. 

Досліджуючи проблему, вирішила такі завдання як: 

• з’ясувала сутність поняття щастя у філософському вченні  Григорія 

Сковороди; 

• визначила основні характеристики щастя в його роботах; 

• провела опитування серед однокласників щодо обізнаності 

філософських роздумів «українського Сократа» стосовно щастя; 

• дізналася, чи можна виробити власний «рецепт щастя», взявши за 

основу бачення сутності щастя Сковородою. 

Перший розділ визначає місце «українського Сократа» в історії 

української літератури та філософії, де в центрі творчості Сковороди – людина 

та її місце в світі; істина людська простежується саме в процесі пізнання 

людиною Бога. 

Другий розділ розпочинається пізнанням людиною самої себе при умові 

повної свободи. 

Центром мого дослідження стало самопізнання людини, яке ґрунтується 

на ідеї «сродності». Важливо збагнути, чим займаєшся і до чого маєш природні 

нахили. 

Інтелектуальний розділ набуває своєї завершеності після практичного 

дослідження. 

Практичне дослідження відбулося у два етапи: опитування та анкетування 

серед однокласників, складання коротких довідкових схем та таблиць. 

Висновок виокремлюється трьома частинами: 
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• свобода - найвища цінність людського життя, адже якщо індивід має 

свободу, то душа його завжди знаходиться в гармонії  та як наслідок, спокійний 

душевний стан, який є основою християнської віри; 

• Бог, який дає можливість отримати все необхідне, а саме -  щастя та 

мир душі; 

• самопізнання людини, яке ґрунтується на ідеї «сродної» собі справи. 

Щодо загального висновку, то слід наголосити, що серединною ланкою в 

учнівських тлумаченнях про «рецепт щастя» є нахил саме до «сродної» собі 

справі. 

Пропозиції: 

- батькам, вчителям та наставникам сформувати правильне розуміння 

молоддю щастя; 

 - шкільним вчителям, соціологу виробити модель поведінки у спілкуванні 

з молоддю, яка ґрунтується на свободі; 

- на уроках громадянської освіти використовувати розуміння щастя 

українського Сократа., що включають в себе: 

o свободу, адже це найвища цінність людського життя. Якщо людина 

має свободу, то душа її завжди знаходиться в стані спокою. Душевний спокій – 

основа християнської віри українців; 

o не менш важливою складовою рецепту щастя є пізнання Бога та віра 

в нього при цьому акцент Сковородинського вчення наголошується не на 

зовнішньому пошанування Бога, адже це чисто людські витвори, а на сердечній 

вірі в Божі заповіді, тобто бути милостивим і толерантним стосовно віри, 

уникати ворожнечі й злобної гордості; 

o формула щастя ніколи не набуде завершеності, якщо до неї не 

додати самопізнання людини, яке ґрунтується на ідеї «сродної» собі справі. 

Вироблену пропозицію щодо формули щастя слід поширювати серед 

широкого загалу демонструючи її у скороченому вигляді: 

Щастя = Свобода + Бог + «Сродна» собі справа 
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

 

АРХІТЕКТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ 

СВІДОМОСТІ (НА ПРИКЛАДІ АРХІТЕКТУРИ БІЛОЇ ЦЕРКВИ XX СТОЛІТТЯ) 

 

     Автор: Рижук Ольга,  учениця 11 класу Білоцерківської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської  

міської ради Київської області 

       Науковий  керівник: Омельченко Тетяна Вікторівна,  

Учитель  української  мови  та  літератури  Білоцерківської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської  

міської ради Київської області 

 

 

 

Актуальність. Інтерес архітекторів до соціології підтримують десятиліття 

соціальних експериментів, які стали нерозривною частиною досвіду сучасної 

архітектури і містобудування. Проте зацікавленість соціологів впливом 

архітектурного середовища на суспільну свідомість, вивчення цього процессу 

науковцями і практиками залишається недослідженим аспектом, а ще при тому, 

що це – архітектурне середовище рідного міста, вулиці й будинки, які щодня 

підштовхують до роздумів про певну історичну епоху,  ознаки економічно-

політичного стану, рівень культурного розвитку суспільства, його здатність до 

культуротворчої діяльності, головні напрямки проявів якої реалізуються у 

різноманітних формах, у тому числі й в архітектурно-містобудівном умистецтві. 

Соціологія до сьогоднішнього моменту не зробила своїм об'єктом архітектуру в 

тій мірі, як,  наприклад, це мало місце з літературою, релігією, мистецтвом, 

технікою, урбаністикою. 

Мета  дослідження – дослідити вплив архітектурного середовища Білої 

Церкви  XX  століття на формування суспільної свідомості. 

Об’єкт дослідження  – суспільна свідомість мешканців міста Біла Церква. 

 Предмет дослідження – вплив архітектурного середовища Білої Церкви 

XX століття на формування суспільної свідомості мешканців міста. 

Наукова новизна дослідження полягає в спробі на основі вже існуючих 

теоретичних джерел, наукових розвідок, архівних, фотоматеріалів уперше 

проаналізувати вплив архітектурного середовища Білої Церкви ХХ століття на 
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формування суспільної свідомості мешканців міста, створити періодизацію  

розвитку архітектури міста зазначеного періоду, проаналізовано особливості  

становища  суспільства у кожен із етапів.  

Практична цінність. Матеріали дослідження можуть бути використані 

студентами і фахівцями відповідних спеціальностей, науковцями в галузі 

соціології для подальшого вивчення проблеми, архітекторами-практиками для 

вивчення стану порушеного питання.  

Структура роботи відповідає меті дослідження, її головним завданням і 

відтворює послідовність їх розв’язання. Наукове дослідження складається зі 

вступу, двох розділів, семи підрозділів, опису проведеного соціологічного 

опитування та оброблених результатів, висновків та рекомендацій, списку 

використаних джерел та додатків. 

 

 
СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 
 

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕФОРМАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ 

 

Автор: Гузова Анна, учениця 11 класу Броварської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 9 Броварської міської 

ради    

       Науковий  керівник: Кузьменко Віра Іванівна, учитель історії 

Броварської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 9 

Броварської міської ради    

 

 

 

Мета роботи: визначення особливостей неформальних об’єднань в різні 

історичні часи та рівень їх впливу на мораль поведінки молоді. 

Об’єкт дослідження: зміст та історія виникнення неформальних 

молодіжних об’єднань в різні історичні часи.  

Предмет дослідження: формат моделі поведінки носіїв молодіжних течій 

та їх відносини з оточуючим світом. 

Завдання: 
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 вивчити історію виникнення неформальних об’єднань в різні 

історичні часи та їх риси; 

 визначити та охарактеризувати найвпливовіші молодіжні об’єднання 

ХХ і ХХІ століть; 

 з метою проведення діалогічного розмірковування неформальною 

молоддю поняття свободи; здійснити поїздку на Шипітський водоспад – місце 

їхнього щорічного зібрання;  

 розробити пропозиції, які дозволять уникнути конфліктних ситуацій 

між неформалами та носіями  традиційної культури. 

Етапи написання роботи: 

інтелектуальний (аналіз, синтез, опис об’єкта, що вивчається; 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків, постановка проблеми, її 

вирішення); 

практичний (використання навчальної, довідкової, додаткової літератури, 

опитування серед учнів школи, оформлення результатів роботи у вигляді 

таблиць і діаграм); 

перевірка та самоконтроль (планування роботи, раціональне використання 

часу, регулювання і перебудова своїх дій). 

У теоретичній частині було опрацьовано багато джерел, серед яких роботи 

Волкова Ю.Г., Ільїнського І.М., Ф. Коплстона та інших; досліджено історію 

виникнення неформальних об’єднань і зроблено висновок, що вони мають 

глибоке коріння, сягають давніх часів, мають свої характерні особливості 

(зовнішній вигляд, модель поведінки, естетичні смаки). 

Практична частина включає опитування одинадцятикласників, яке 

допомогло встановити суперечливий характер молодіжних течій та визначити 

рівень інтересу до їх ціннісних орієнтирів, а також екскурсію на Шипітський 

водоспад, де вже понад 10 років збираються неформали з усієї Європи. 

Загальні висновки: 

 історія субкультур бере початок з давніх часів, має тенденцію до 

продовження свого існування в новому форматі; 

 історичний розвиток демонструє можливість поєднання в тісному 

контакті як представників різних форматів, так і неформальної культури з 

традиційною; 

 позитив чи негатив буде залежати від змісту самої субкультури; 
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 характерною рисою субкультури є її багатогранність, яка носить 

неоднозначний характер; 

 кожна субкультура має феноменальну складову, яка допомагає 

визначити морально-етичні вподобання нового покоління і віднайти своє місце в 

соціумі. 

 

 
СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 
ЖИТТЄВИЙ УСПІХ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ДОСЯГНЕННЯ 

В УЯВЛЕННІ ПІДЛІТКІВ 

 

Автор: Світлик Дар’я, учениця 10 класу Ірпінської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів № 13 Ірпінської міської ради Київської області    

       Науковий керівник: Шпильковська Олена Олександрівна, 

учитель історії Ірпінської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 

13 Ірпінської міської ради Київської області 

 

 

 
Можна з упевненістю говорити про формування ідеології життєвого 

успіху в сучасному суспільстві та утвердження в суспільній свідомості доктрини 

соціального успіху. Орієнтація на досягнення успіху в різних сферах життя, 

бажання відповідати суспільним стандартам успішності, демонстрація символів 

соціальної успішності стають чинниками, які визначають поведінку соціальних 

агентів і значною мірою впливають на структурування соціального простору. 

Предмет дослідження 

Вплив статусу особистості на її життєвий успіх. 

Актуальність дослідження. Забезпечення життєвої успішності людини 

сьогодні одна із значущих гуманістичних цінностей, отже, дослідження 

особистісних ресурсів досягнення життєвого успіху є найактуальнішою 

проблемою психологічної науки. 

Тема успіху, успішності в масових стратегіях індивідів стала дедалі 

частіше з'являтися на сторінках досліджень з психології та соціології, 

підтверджуючи, імовірно, суспільну потребу в конструктивному, позитивному 

напрямі аналізу соціальної реальності. Сучасному суспільству притаманна зміна 
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ставлення до проблеми успіху як життєвої цінності. Особливості соціальної 

ситуації розвитку особистості (зокрема, економічні, соціальні, політичні і 

культурні процеси) формують у суспільній свідомості зразок успішної людини 

(в особистому, професійному та соціальному плані) як ідеал. Тому успіх та 

життєві досягнення поступово входять до числа найважливіших цінностей 

сучасної особистості. 

Мета дослідження: визначити взаємозв'язок життєвого успіху 

особистості та її статусу. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені та вирішені такі 

завдання: 

 теоретичне обґрунтування залежності життєвого успіху особистості від її 

статусу; 

 визначення концепції «життєвого успіху» в психологічній науці; 

 аналіз категорії «особистий успіх» та «соціальний успіх»; 

 емпіричне дослідження взаємозв'язку статусу і життєвого успіху 

особистості; 

 визначення шляхів забезпечення життєвої успішності людини. 

На основі аналізу думок вчених нами запропоновано власне визначення 

поняття успішності, що визначається як загальне, системне явище, що 

супроводжується життєвим досвідом і формується завдяки позитивному 

мисленню та способу життя особистості як її структурної складової, в основі 

якої лежить мета досягнення успіху через цілеспрямовану діяльність і прагнення 

розвиватися гармонійно в усіх сферах суспільного життя. 

  Натомість успіх, на нашу думку, – це результат, ціннісне мірило рівня 

досягнення поставленої мети, визнане як людиною особисто, так і суспільством. 

Успіх формує позитивний емоційний фон життєдіяльності, спонукає до пошуку 

креативних її форм. 

  Таким чином, успішність полягає у вивільненні самого себе від 

залежності зовнішніх та внутрішніх обставин, у яких ми весь час перебуваємо, 

тобто як безперервний процес, діяльність, достеменно індивідуально-

психологічна складова особистості. 
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

ОБРАЗ ІДЕАЛЬНОГО ВЧИТЕЛЯ У КІНЕМАТОГРАФІ ТА ПОГЛЯДИ СУЧАСНИХ 

ДІТЕЙ 

 

 

Автор: Вознюк Яна, учениця 11 класу Переяславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Переяславської міської 

ради 

 Науковий керівник: Бован Андрій Васильович, учитель 

математики, фізики та астрономії Переяславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Переяславської міської 

ради 

 

 

 

Актуальність дослідження. Сьогодні змінилися вимоги і до вчителя, і до 

учня. Становлення і розвиток громадянського суспільства породжує гостру 

необхідність в педагогах, що володіють високою професійною компетентністю. 

Реформа НУШ, яка зараз проходить в Україні, одна з найуспішніших реформ, 

але і вона має певні труднощі, зокрема у підготовці педагогів. Наприклад: брак 

молодих вчителів , низький середній бал ЗНО у педагогічні  ВУЗи,  складність у 

«перенавчанні» досвідчених вчителів.   

Мета роботи. Проаналізувати сучасну літературу, інтерв’ю відомих людей з 

приводу їхнього погляду на образ сучасного вчителя.   

Для досягнення мети потрібно було виконати такі завдання: 

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми наявності ідеального вчителя в 

сучасній українській школі  

2. Скласти список фільмів, які будуть корисні для перегляду будь-якому 

педагогу.  

3. Зробити аналіз та інтерпретацію результатів дослідження. 

Предметом дослідження є загальнолюдські та професійні якості вчителя.                                                                                                                                  

Об’єктом дослідження є образ ідеального сучасного вчителя.  

В роботі проведено порівняльний аналіз інтерв’ю відомих українців, на 

основі їхніх відповідей виокремлені ключові риси педагога, які  ми знайшли в 

героях фільмів. На основі цього складено соціологічне опитування, для того щоб  

прослідкувати чи підтверджуються  наші припущення.   
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Теоретичне значення: дана робота розкриває образ сучасного вчителя 

безпосередньо очима дітей. Анкетування, проведене в роботі, дозволяє чітко 

уявити, яким має бути  вчитель сучасної нової української школи 

          Практичне значення: дану роботу можна використовувати на курсах 

підвищення кваліфікації, та в педагогічних вузах як окремий курс, який 

стосується кінематографу та образу вчителя у кінематографі.  

 

 

 
СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

    Автор: Січкар  Віта,  учениця  10 класу  Ставищенського 

навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  

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

Ставищенської районної ради Київської області  

     Науковий керівник: Животівська Ірина Олександрівна,  

учитель історії та правознавства Ставищенського навчально- 

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –  

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

районної ради Київської області    

 

 

Актуальність дослідження. За даними Національної поліції українські 

підлітки щороку скоюють близько 6-7 тисяч злочинів, у 2018 році неповнолітні 

вчинили 6 639 злочинів, у 2017 – 6 780 [1].  Держава, з існуючою системою 

судів, вирішити дану проблему не може. Тому, з врахуванням міжнародного 

досвіду, потрібно впроваджувати в судову систему України ювенальну юстицію. 

Таким чином в нашій державі можна спробувати знизити рівень злочинності та 

правопорушень серед дітей. 

Мета дослідження: обґрунтувати необхідність запровадження в Україні 

цілісної системи правосуддя щодо дітей у конфлікті з законом. 

  Завдання науково-дослідницької роботи: 

 Проаналізувати джерельну базу питання.  

 Дослідити поняття, об’єкти, суб’єкти ювенальної юстиції. 
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 Вивчити досвід інших країн у даному питанні. 

 Провести опитування учнів 10-11 класів та юристів із даного питання.  

 Розробити пропозиції до законодавства про ювенальну юстицію.  

Об’єкт дослідження: ювенально-правове регулювання та реформування 

системи ювенальної юстиції в Україні.  

Предмет дослідження: наукові підходи, правові ідеї та концепції, норми 

українського законодавства та законодавства зарубіжних країн, що стосуються 

ювенальної юстиції. 

Наукова новизна  полягає в розробці пропозицій до чинного законодавства 

України щодо запровадження системи ювенальної юстиції. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

 ювенальна юстиція – це система органів, установ та організацій, що 

здійснюють правосуддя щодо дітей, профілактику та попередження 

правопорушень дітей та проти дітей; 

 ювенальна юстиція має на меті реабілітацію та соціальну реінтеграцію 

дитини; 

 міжнародні стандарти системи ювенальної юстиції були закріплені в 

Конвенції ООН про права дитини, Мінімальних стандартних правилах 

відправлення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила) та 

Керівних принципах ООН щодо запобігання злочинності неповнолітніх (Ер-

Ріядські керівні принципи); 

 відомо кілька ефективних моделей ювенальної юстиції – англо-американська, 

континентальна, скандинавська. Багато сучасних країн, зокрема США, 

Канада, Англія, Бельгія, Франція, Німеччина, Австрія, Португалія, 

Швейцарія, вже запровадили ювенальну юстицію; 

 в Україні система ювенальної юстиції не запроваджено, але прийнято низку 

нормативних актів, які готують передумови для вирішення даного питання; 

 потрібна комплексна реформа кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в 

плані впровадження ювенальної юстиції; 

  реформа повинна здійснюватися по таким напрямкам, як загальна і 

спеціальна превенція правопорушень, удосконалення кримінального, 

кримінально-процесуального законодавства, законодавства у сфері медіації 

та пробації, створення судів у справах неповнолітніх, створення державних 

служб ресоціалізації, психологічної підтримки, вихователів та залучення до 

цього волонтерських та інших громадських організацій. 
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Практичне значення полягає у можливості використання матеріалів 

роботи при створенні законопроектів про ювенальну юстицію в Україні, під час 

вивчення на уроках правознавства тем, пов’язаних із правами та свободами 

людини та громадянина, громадянським суспільством та правовою державою, 

конституційного законодавства, кримінального, кримінально-процесуального та 

адміністративного права, історії держави і права України. 

 

 
СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

 
ЮРИСДИКЦІЯ МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН ЩОДО ВИРІШЕННЯ СПОРУ МІЖ 

УКРАЇНОЮ І РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ 

 

 

Автор: Голодніков Ярослав, учень 10 класу ТОВ «Приватний 

загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня «Ліцей 

«Міжнародний вимір» Києво-Святошинської районної ради 

Науковий керівник: Поліванова Олена Миколаївна, директор ТОВ 

«Приватний загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня 

«Ліцей «Міжнародний вимір»» Києво-Святошинської районної 

ради, доцент кафедри міжнародного права і порівняльного 

правознавства Київського університету Права Національної 

академії наук України, кандидат  юридичних наук 

 

 

Мета роботи полягає у дослідженні юрисдикції Міжнародного суду ООН 

у справі «Україна проти Російської Федерації», ініційованої Заявою України від 

16 січня 2017 року. 

Актуальність дослідження. Під час триваючого збройного конфлікту між 

Україною і Російською Федерацією Україна використовує усі можливі засоби 

його врегулювання, в тому числі – звернення до міжнародних судових органів і 

інститутів. 8 листопада 2019 року Міжнародний суд ООН розглянув попередні 

заперечення Російської Федерації юрисдикції Суду і виніс рішення на користь 

України.  Отже, слухання справи «Україна проти РФ» по суті таки відбудеться і 

у зв’язку із цим надзвичайної актуальності набуває вивчення питання 
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юрисдикції Суду у цій справі, визнання якої за Судом у згаданому вище рішенні 

дозволить українській стороні довести міжнародному співтовариству викладену 

нею у позовній заяві позицію щодо міжнародних протиправних діянь, вчинених 

Російською Федерацію з 2014 року по відношенню до України. 

Наукова новизна одержаних результатів. Автором здійснено спробу 

комплексно дослідити обґрунтування МС ООН своєї юрисдикції щодо 

вирішення справи «Україна проти Російської Федерації», порушеної на підставі 

поданої Україною заяви 16 січня 2017 року.   

Завдання науково-дослідницької роботи: вивчити становлення 

функціонування МС ООН; визначити і проаналізувати міжнароно-

правову основу функціонування МС ООН; розглянути юрисдикцію МС ООН; 

проаналізувати рішення Міжнародного суду ООН щодо його юрисдикції у 

справі «Україна проти Російської Федерації». 

Результат дослідження. Матеріали дослідження направлені на апробацію 

у формі тез на тему «Юрисдикція Міжнародного суду ООН у справі 

«Застосування Міжнародної конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму 

і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 

(Україна проти Російської Федерації)» (українською мовою)  в рамках ХХХІХ 

Міжнародної інтернет-конференції «Сучасний вектор розвитку України» (м. 

Вінниця, 20 січня 2020 року) (Додаток 1) і на тему «Case “Ukraine v. Russian 

Federation. Jurisdiction of the International Court of Justice”» (англійською мовою) 

в рамках 25-тої Міжнародної науково-практичної інтернет конференції 

«Інноваційні досягнення науки та освіти» (м. Херсон, 15 січня 2020 року) 

(Додаток 2). 

Практичне значення даного дослідження полягає в тому, що одержані 

результати можуть бути використані вчителями, викладачами на уроках і 

лекційних заняттях та, відповідно, учнями і студентами при підготовці до 

іспитів чи для індивідуальної роботи. 
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СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

 
ПРАВО ГРОМАДЯНИНА НА СВОБОДУ СЛОВА В НАЦІОНАЛЬНИХ  

ТА МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ:  

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 

 

Автор: Григоренко Сергій,  учень 10 класу Броварської спеціалізованої  

школи  І-ІІІ  ступенів  №  7  Броварської міської ради Київської області  

Науковий керівник: Шанюк Галина Василівна, вчитель 

правознавства та історії Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 7 Броварської міської ради Київської області  

 

 

 

 

 

Свобода слова є однією з фундаментальних можливостей людини, яку 

людство тривалий період виборювало. Реальне та максимальне її забезпечення 

становить критерій демократичності держави, а ефективна реалізація – 

важливий показник рівня забезпечення низки інших прав людини. 

Свобода слова є «ременем безпеки»: люди більш готові підкоритися 

рішенням, що йдуть проти їх інтересів, якщо вони у принципі мали можливість 

на них вплинути. Вона діє як гальмо зловживанню владою з боку посадовців. 

Вона сприяє виявленню помилок в урядуванні та здійсненню правосуддя у 

країні». 

Дослідження, проведене Київським міжнародним інститутом соціології 

щодо свободи слова в Україні, відображає тривожні, на думку експертів порталу 

«Радіо свобода», результати.  

За досліджуваний період - 2009, 2013 та 2018 рік, найвищий показник 

свободи слова – 67% – був у 2009 році.  

Водночас, у 2018 р. близько 55% громадян тією чи іншою мірою 

погоджуються з існуванням свободи слова, але понад третини(34,6%) 

дотримується протилежної думки. 



 

 

330 

 

Доказом того, що ця проблема сьогодні перебуває в стані загострення, є 

підвищена стурбованість громадянського суспільства (за нашими 

соціологічними опитуваннями, які співпадають з результатами 

загальноукраїнських). Відсутність живих багатогранних дебатів, опитувань, 

референдумів з питань, які хвилюють суспільство, викликає стурбованість щодо 

забезпечення демократії та стійкого розвитку українського суспільства. Отже, з 

вищезазначених аргументів ми можемо зробити висновок, що актуальність теми 

не викликає сумніву. 

Об’єктом дослідження у даній роботі є суспільні відносини у сфері 

реалізації свободи слова та проблеми її юридичного забезпечення. 

Предметом дослідження є аналіз міжнародного законодавства, 

вітчизняних нормативно-правових актів та практики втілення державними 

інституціями свободи слова в Україні на сьогодні. 

Метою дослідження є комплексна загальнотеоретична характеристика 

свободи слова та проблем юридичного забезпечення її реалізації в Україні. 

Наукова новизна дослідження полягає в наступному: 

-  зроблено спробу узагальнити основні підходи вивчення інституту свободи 

слова в Україні. 

-  досліджено сучасні реалії свободи слова в Україні, коли з’явилися нові 

проблеми внаслідок воєнного конфлікту. 

-  запропоновано стратегічні напрямки вдосконалення безпосередньої 

реалізації свободи слова в українських реаліях. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

будуть використані мною в подальшому науковому дослідженні даної 

проблематики адже в майбутньому моя професія швидше буде пов’язана з 

юриспруденцією або політологією. А також в шкільному навчальному процесі 

(корегування методологічних підходів у формуванні у учнівської молоді 

активної життєвої позиції, яке є однією з ключових компетенцій, визначених 

Радою Європи для сучасної молоді, в тому числі й української. 
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СЕКЦІЯ: ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ 

 

ІСЛАМ: ГАРАНТІЯ ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ ЧИ ПОСТУП У МАЙБУТНЄ?» 

 

   Автор: Ісмоілова Лола,  учениця 11 класу Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Броварської  

міської ради Київської області 

  Науковий керівник: Вітрович Ольга Ігорівна, учитель  

української мови і літератури Броварської загальноосвіт- 

ньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Броварської міської ради   

Київської області 

  

 

 

 

Актуальність теми: Іслам сповідують багато народів на великих 

територіях, а його розповсюдження відбулося в невеликий, за історичним часом, 

термін. Варто зазначити, що більшість досліджень в сучасній Україні 

присвячена християнській релігії, хоча для культурного пласту етнічних 

спільнот України Іслам є їх основою становлення та розвитку. Соціальні й 

економічні трансформації українського суспільства, глобалізаційні зміни 

призвели до процесу міграції мусульман до України, що робить тему 

дослідження цієї релігії актуальною в наш час. 

          Процес поширення Ісламу в Україні, як одного з моментів загального 

процесу поширення Ісламу в світі та його взаємодії з іншими культурами, 

іншими цінностями відбувається ще з ІХ століття, тому аналіз місця та ролі 

Ісламу в житті народів, які його сповідують на території України, визначення 

особливостей його поширення обумовлює актуальність теми. 

Метою наукової роботи є аналіз основних положень Ісламу та 

особливостей процесу його поширення, що вплинули на розвіювання міфів у 

контексті загального процесу трансформації релігії в світі. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність розв’язання наступних 

завдань: 

 дослідити витоки та сутність Ісламу; 
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 виявити та проаналізувати характер та принципи релігійного 

віровчення; 

 визначити значення Ісламу у житті віруючих, його роль в процесі їх 

самоідентифікації; 

 дослідити Іслам як релігійний феномен України. 

Об'єктом дослідження є іслам як культурно-історичний феномен. 

Предметом дослідження є дослідження сутнісних ознак Ісламу та його 

форми прояву в українській культурі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що проведений 

аналіз процесу поширення Ісламу та його історичних змін в регіонах з 

немусульманською домінуючою культурою дозволив: 

 обґрунтувати, що особистісний, живий і безпосередній досвід 

спілкування людини з Богом є головним у духовному просторі Ісламу; 

 проаналізувати характер взаємодії між світськими та релігійними 

елементами в Ісламі та виявлення їх єдності, що дозволяє охарактеризувати 

Іслам як спосіб життя, який на певних етапах може виступати провідною лінією 

духовної культури, тобто  утримувати, незалежно від країни проживання,  віру в 

Аллаха та його Пророка, шанувати Коран і суни, дотримуватися щоденної 

п’ятиразової молитви та посту. 

 визначити мусульман, які активно використовували й 

використовують моральні повчання, толерантно ставляться до інших народів, 

що сприяє, певною мірою, його поширенню на території України;  

Теоретичне і практичне значення дослідження полягає в тому, що ці 

матеріали можуть бути використані у релігієзнавчих дослідженнях, на уроках з 

навчальних курсів «Основи релігієзнавства», «Людина і світ», «Історія релігій», 

«Конфліктологія». 

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що робота ґрунтується 

переважно на власному самостійному дослідженні, на вироблених висновках, 

оскільки автор є безпосереднім включеним суб’єктом соціорелігійних відносин. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження виступають 

загальнологічні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення) та спеціальні методи 

наукового пізнання. Системний підхід при вивченні феномену релігійного 

віровчення дає можливість досліджувати проблему в єдності її соціального 

змісту і духовної форми, аналізувати як комплексне явище. Структурно-

функціональний метод став у пригоді під час визначення переліку суб’єктів 

монотеїзму, аналізу їх сутності. Логіко-семантичний аналіз та герменевтика 
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сприяли поглибленню понятійного апарату в означеній проблематиці. 

Компаративістський метод надає можливість порівнювати сутності тлумачення 

діяльності християн та мусульман. 

 

 
СЕКЦІЯ: ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ 

 

 
ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО ТОМОСУ ТА СТАНОВЛЕННЯ  ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

УКРАЇНИ 

 

Автор: Проява Артем, учень 11 класу Іванківської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 2 Іванківської районної 

ради     
  Науковий керівник: Дубинська Галина Михайлівна, учитель 

історії та правознавства Іванківської загальноосвітньої школи    

І-ІІІ ступенів № 2 Іванківської районної ради     

 

 

 

Науково-дослідницька робота присвячена утвердженню православної віри та 

становленню Православної Церкви України. 

 Мета роботи: дослідити шляхи утвердження православної церкви 

України з початку прийняття християнства на території України – Русі, 

визначити її роль в житті українського суспільства в різні історичні періоди, 

проаналізувати шлях України до надання Томосу про автокефалію помісної 

Православної Церкви України та розглянути перспективи її розвитку в Україні. 

 Предмет дослідження. Українська Православна Церква та її доля і роль в 

суспільстві. 

 Об’єкт дослідження. Томос про автокефалію Української Православної 

Церкви та шляхи Православної Церкви України до визнання і становлення та 

утвердження в перспективі її розвитку. 

 Методи та форми дослідження. Аналіз історичних джерел по темі, 

складання діаграм, таблиць, використання фотоматеріалів, інтерв’ю, 
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повідомлень ЗМІ, тексту Томосу та ряду документів, що передували його 

наданню новій Церкві України. 

 Новизна роботи в дослідженні полягає в детальному висвітленні ходу 

надання Томосу про автокефалію Православної Церкви України та його роль в 

суспільстві і практичному утвердженні Православної Церкви України на місцях, 

в громадах. 

 Висновки. Прийняття християнства в Україні – Русі і утвердження його як 

державної релігії мало неоціненне значення в зростанні авторитету держави 

серед Європейських держав у піднесенні освіти, культури, мистецтва, науки та 

книгодрукування.  

Шлях України до Томосу про автокефалію ПЦУ був тривалим і складним з 

цілим рядом перешкод з боку імперської Росії та її церкви. Томос – це друге 

хрещення України і отримання своєї незалежної Української Церкви. 

 Визнання і утвердження в перспективі розвитку ПЦУ будуть тривалими, 

вимагають переосмислення місця і ролі церкви в сучасному житті України та в 

душах мирян. 

 

 
СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА 

  

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ШКОЛЯРІВ НА ОСНОВІ 

МЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗУ СВІТУ 

 

Автор: Балабан Анастасія, учениця  10 класу  Білоцерківської  

спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів  

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

 області      

Науковий керівник: Проскура Тетяна Степанівна, практичний  

психолог Білоцерківської спеціалізованої природничо-матема- 

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

ківської міської ради Київської області      

 

 

 

Аналізуючи  кризу, що постала перед людством на початку тисячоліття у 

всіх проявах, екологи  акцентують увагу на необхідності подолання віковічного 
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людського егоїзму, невігластва, безтурботності, ринкової стихії та 

непрофесіоналізму й безвідповідальності політиків. Кожна з цих 

фундаментальних проблем має більш, ніж очевидний екологічний контекст. У 

зв’язку з цим набуває надзвичайної актуальності проблема формування 

екологічної компетентності, екологічної свідомості людини ΧΧІ  століття. 

Одним з головних засобів формування екологічної свідомості нашого 

сучасника має бути система екологічної освіти та екологічного виховання.  

Наука може впливати на формування свідомості лише через систему освіти.  

Актуальність дослідження екологічної свідомості учнівської молоді 

пов’язана з необхідністю вивчення процесів та механізмів, що зумовлюють 

формування певного типу ставлення до навколишнього середовища, оскільки 

саме ставлення до довкілля чинить значний вплив на взаємовідносини людини і 

природи, а також на характер діяльності людини в природному середовищі. 

  Мета дослідження полягає у комплексному вивченні екологічного 

змісту свідомості школярів за наявних умов їх проживання та реально 

сформованих екосвітоглядних цінностей. 

Завдання дослідження: Розкрити зміст понять екологічна педагогіка, 

екологічна свідомість, суб’єктивний образ світу у співвідношенні із 

екоціннісним  спрямуванням особистості; здійснити емпіричне дослідження з 

метою визначення особливостей суб’єктивних уявлень про довкілля та 

екологічні установки школярів; теоретично визначити і емпірично перевірити 

екоціннісні орієнтації та критерії екологічної свідомості школярів; на основі 

здійснених досліджень розробити рекомендації щодо ефективності засобів 

формування екологічної свідомості  та екологічно доцільної поведінки. 

Аналізуючи результати дослідження, відзначаємо, що учнівська молодь 

далеко неоднозначно усвідомлює цінності екології, природного та соціального 

довкілля; не проявляє глибокої особистісної залученості, не відчуває власної 

причетності. Екологізація свідомості повинна активно підтримуватись 

вивченням досвіду національних, регіональних, культурних традицій, обрядів і 

уявлень, які ще збереглися в українському суспільстві. 

Наукова новизна дослідження полягає у встановленні в ході 

експериментального дослідження  чинників формування екологічної свідомості 

школярів і визначенні уявлень про об’єктивну екологію за місцем проживання.  

Практична значимість досліджень полягає у виявленні реально 

сформованих світоглядних екоціннісних спрямувань учнів та виробленні на їх 

основі  рекомендацій щодо формування екологічної свідомості  та екологічно 
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доцільної поведінки. Результати роботи можуть бути використані у практичній 

діяльності екологічних організацій; для розробки цілісних навчально-виховних 

програм на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Результатом  має стати 

підвищення рівня відповідальності людини перед природою, становлення 

екологічної свідомості як елемента внутрішньої культури. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА 

 
КОПІРАЙТИНГ ЯК РІЗНОВИД КОНВЕРГЕНТНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ: СТРІМКИЙ 

ШЛЯХ ПОПУЛЯРНОСТІ В ЕПОХУ ІНТЕРНЕТ 

 

Автор: Федоренко Ірина, учениця 10 класу Великополовецького  

навчально-виховного  комплексу «Загальноосвітня  школа  I-III  

ступенів – дитячий садок» Сквирської районної ради 

  Науковий  керівник: Хіврич  Світлана  Миколаївна,  учитель  

української мови та літератури Великополовецького навчально- 

виховного комплексу «Загальноосвітня школаI-III ступенів –  

дитячий садок» Сквирської районної ради 
 

 

 

Актуальність теми: Копірайтинг належить до затребуваних спеціальностей 

сьогодення. Про це свідчать, зокрема, пропозиції від численних онлайн-бірж і 

онлайн-агентств копірайтерів та окремих авторів, посилений попит на їхні 

послуги з боку тих, хто хоче просунути свій товар, послугу, бізнес  чи сайт на 

ринку тощо. Популярності цієї професії значною мірою сприяє розвиток мережі 

Інтернет, яка надає можливість копірайтерам віддалено працювати із 

замовниками їхніх послуг.  

Об’єкт дослідження: Копірайтинг як популярний різновид конвергентної 

журналістики в епоху Інтернет, його розвиток на вітчизняному просторі. 

Предмет дослідження: Копірайтинг як діяльність з написання різнорідних 

рекламних текстів. 

Ступінь дослідження проблеми. Теоретичною базою нашої студії стали 

насамперед праці дослідників текстової реклами та копірайтингу:   О.Реп’єва, 
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О.Назайкіна, А.Іванова, І.Ашманова та О. Ткачова. Крім того, у роботі 

використано лексикографічні праці: тлумачний «Словник української мови» та 

«Словник іншомовних слів». Також опрацьовано  багато статей в мережі Інтернет 

про цей вид діяльності з текстом за кордоном та в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Ми поставили собі за мету систематизувати й 

узагальнити дефініції поняття копірайтинг, з’ясувати взаємозв’язок цього виду 

діяльності з іншими напрямами роботи над текстом у сучасний період.  

Завдання: розкрити зміст поняття копірайтинг, його зв'язок із конвергентною 

журналістикою; з’ясувати його трактування в класичному та сучасному 

розумінні; схарактеризувати спільність і розбіжність копірайтингу з web-

райтингом, рерайтингом, спічрайтингом тощо. 

Методи дослідження. Опрацьовуючи зазначену теоретичну базу, ми використали 

метод порівняльного аналізу, описовий метод, спостереження, загальний аналіз і 

синтез, а також узагальнення для опису результатів дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі акцентовано на 

популярності копірайтингу з-поміж інших різновидів діяльності, зумовленої 

потребою замовників просунути свій товар, послугу чи сайт на ринку за 

допомогою рекламних текстів. Проаналізовано сучасний вміст поняття, 

визначений розвитком мережі Інтернет. Досліджено найкращі біржі копірайтингу  

для заробітку на текстах на вітчизняному, регіональному  ринках та найбільш 

успішні агенції з SMM-просування в Україні.  

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 

РЦДЮТ; презентувалися на уроці української мови у 10 кл. «Урок мовлення. 

Доповідь на наукову тему»; використовувалися матеріали власних статей у 

районній газеті «Вісник Сквирщини», 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 45 сторінок, основний зміст викладено на 34 сторінках, список 

використаних джерел включає  30  найменувань. 
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СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА 

 
ЛІТЕРАТУРНИЙ РИНОК І ПИТАННЯ ПОПУЛЯРНОСТІ СУЧАСНОГО 

ПИСЬМЕННИКА  

 

 

 Автор:  Письменна  Вероніка,  учениця  10  класу Вишгородської  

спеціалізованої школи «Сузір`я» Вишгородської районної ради 

Науковий  керівник: Федоряченко Людмила Борисівна, учитель  

української мови та літератури Вишгородської спеціалізованої 

школи «Сузір`я» Вишгородської районної ради 

 

 

 

Мета роботи – дослідити питання впливу книжкового ринку на 

популярність сучасного письменника. 

Актуальність дослідження зумовлена передусім зростанням якості 

книгодрукування, збільшення кількості видавництв, зростанням конкуренції на 

книжковому ринку. Проте мала кількість широких досліджень з проблеми 

популярності сучасного письменника і спонукало до написання цієї роботи. 

Завдання, поставлені для досягнення мети: 

1) дати визначення теоретичним поняттям «літературний ринок», 

«видавництво»; 

2) з’ясувати способи взаємодії діяльності літературного ринку і видавництва; 

3) окреслити сучасні проблеми в сфері літературного ринку та видавництва, їх 

вплив на популярність письменника; 

 4) провести емпіричні дослідження щодо взаємозалежності літературного ринку 

та популярності письменника серед підлітків та працівників бібліотеки. 

Результатом дослідження є розуміння того, що між літературним 

ринком, видавництвом і  рейтингом письменника існує тісний  взаємозв’язок. 

У ході дослідження зробили висновки: 

1) літературний ринок – це структура взаємовідносин автора, видавця, читача; 

2) купувати будуть книги тих видавництв, які зробили ставку на якісну 

продукцію; 

3) популярність письменника залежить від головних чинників: якості тексту та 

наявності дистрибуційної мережі; 
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 4) і підлітки, і фахівці вказують на взаємозалежність видавництва та рейтингу 

письменника; учні чітко вказують на те, що у такій взаємодії велику роль 

відіграють оформлення іреклама. При цьому половину підлітків не читають і 

про видавництва не цікавляться. 

 Практичне значення полягає в тому, що основні положення та висновки 

можуть бути використані при вивченні творчості письменника у шкільній 

програмі, у розробці спецкурсів, семінарів. Зібраний і систематизований 

матеріал може служити базою для інших наукових досліджень. 

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 
ІВАН МАЗЕПА: ПРОСОПОГРАФІЧНИЙ ПОРТРЕТ НА ТЛІ ЕПОХИ 

 

 

Автор:  Король Анна, учениця 10 класу Новопетрівської  

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Вишгородської  

районної ради 

Науковий  керівник: Шевченко Ліна Вікторівна, учитель 

історії  Новопетрівської загальноосвітньої школи  I-III 

ступенів №1 Вишгородської районної ради 

 

 

 

 

    Мета роботи: за допомогою методів просопографічної науки дослідити 

життєвий шлях гетьмана України – Івана Мазепи.  

Актуальність теми обумовлюється тим, що одним із найголовніших 

компонентів національної свідомості українців є відновлення історичної пам'яті. 

В історії України залишилося чимало фальсифікованих, замовчуваних подій і 

явищ, які спотворюють наше минуле. Однією з таких сторінок є неоднозначна 

оцінка постаті Івана Мазепи. 

Просопографічні дослідження спонукають не лише перерахувати факти і 

події з життя та діяльності історичної постаті, а й поглиблено вивчити її 
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особистісну сутність, яка часто пояснює причини і наслідки у біографічних 

фактах.  

Новизна роботи зумовлена як самою постановкою теми, так і комплексним 

підходом до її розв’язання, і полягає у спробі  комплексно, на основі методології 

просопографічної науки, охарактеризувати постать та життєвий шлях гетьмана 

Івана Мазепи.                                                                                  

Завдання дослідження:  

1) розглянути просопографію як спеціальну історичну дисципліну; 

2) проаналізувати походження та родовід Івана Мазепи; 

3) ознайомитися з основними подіями його дитинства та молодих років;  

4) прослідкувати процес входження Івана Мазепи в політичне життя України; 

5) з’ясувати основні засади внутрішньої та зовнішньої політики Івана Мазепи. 

Результатом роботи є спроба дослідити постать видатного українського 

гетьмана І.С. Мазепи на основі критичного аналізу історичної літератури,  за 

допомогою методів просопографічної науки. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: Іван Степанович Мазепа  є 

однією з найяскравіших і найсуперечливіших постатей української історії.  

Просопографією називається якісно новий тип історико-біографічного 

дослідження особистості, що відтворює на основі джерел її багатогранний 

соціально-психологічний портрет, а не традиційно формалізовану датами і 

заслугами постать. 

Розглянувши походження та родовід Івана Мазепи на основі методології 

просопографічної науки,  ми з’ясували, що у біографії Івана Мазепи дуже багато 

загадок. Найперша з них – рік його народження. Є принаймі три версії 

походження прізвища «Мазепа». 

Детальне вивчення подій та явищ, які мали місце в житті Мазепи в різні 

періоди його життя, дає нам змогу глибше зрозуміти його психологію, 

прослідкувати формування світогляду.   

Гетьман Іван Мазепа намагався зробити з України європейську державу, 

підняти й зміцнити значення й престиж гетьманської влади, яка за десятиріччя 

Руїни зазнала страшної девальвації. Жодний із гетьманів не зробив так багато, як 

Мазепа для розвитку культури та духовності українського народу. Спроба цього 

гетьмана вирвати Україну з-під московського ярма, реалізувати велику ідею 

незалежної самостійної Української держави зазнала поразку. Але протягом 
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трьох століть ця ідея жевріла в серцях найкращих синів і дочок українського 

народу. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її фактичний матеріал може 

бути використаний під час освітнього процесу в закладах загальної середньої 

освіти. Тема щільно пов’язана зі шкільною програмою, її  вивчають в курсі 

Історії України. 

 

 
СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 
ПРОЄКТ «НЕПРOSTІ ЛИСТИ» НА ПРИКЛАДІ ЛИСТІВ-СПОГАДІВ  

МЕШКАНЦІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

 

 

         Автор: Рамуль Анастасія,  учениця  10  класу  

Славутицького  ліцею  Славутицької  міської  ради 

Київської області 

Науковий  керівник: Нечай Тетяна Олександрівна,  

учитель російської мови Славутицького ліцею  

Славутицької міської ради Київської області 

 

 

Актуальність теми.Одним із об’єктів вивчення історії ХХ ст. є явище 

«новітнього рабства» – позаекономічного примусу до праці мільйонів людей. Не 

оминула ця проблема населення сучасної Київської області. Тому цілком 

закономірною є необхідність дослідження цілого комплексу питань, пов’язаних 

із остарбайтерами з Київщини.Особливо актуальним є це вивчення у світлі все 

більшої популярності проєкту «НепрOSTі листи», у рамках якого рідним та 

близьким повертаються листи остарбайтерів, що понад 75 років зберігалися в 

Державному архіві Київської області. Сьогодні листи можуть бути повернуті до 

будь-якого населеного пункту Київщини. Проте, на жаль, є частина Київської 

області, куди листи не можуть дійти навіть через 75 років. Йдеться про зону 

відчуження, яка утворилася внаслідок аварії на ЧАЕС. А тому ми, за сприяння 

організаторів проекту «НепрOSTі листи», вирішили своє дослідження 

присвятити саме листам та спогадам остарбайтерів із Чорнобильського району. 
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Метою роботи є осмислення на базі архівних документів, спогадів та 

листів очевидців, вітчизняної літератури трагічної долі тисяч остарбайтерів 

Київщини. 

Об’єктом дослідження вивчення є листи та спогади остарбайтерів 

Київщини. 

Предметом дослідження стали зміни в структурі, правовому статусі, 

життєвих циклах, культурних цінностях, настроях, стратегії поведінки 

примусових робітників. 

Хронологічні межі охоплюють територію Київщини відповідно до 

політико-адміністративного поділу 1943 р. 

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. Джерельною базою роботи стали різноманітні за своїм 

походженням, ступенем інформативності, змістом архівні й опубліковані 

матеріали. 

Наукова новизнароботи полягає у 

- виборі актуальної теми, пов’язаної з обставинами формування 

соціальної групи остарбайтерів та її розробці на прикладі жителів Київщини; 

- розширенні джерельної бази проблеми, оскільки до наукового обігу 

введено кілька раніше не опублікованих архівних документів. 

Особливістю роботи є те, що вона носить дослідницький характер. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

1. 9 травня 2018 р. в смт. Макарів на Київщині стартував проєкт 

«НепрOSTі листи». У рамках проєкту рідним та близьким примусових 

робітників вручають символічні копії листів, які понад 75 років зберігаються у 

фондах Державного архіву Київської області. Наразі вже знято більше десятка 

сюжетів про проєкт. ТРК «Україна» присвятила проєкту серію передач, 

Макарівські районні ЗМІ були першими рупорами проєкту «НепрOSTі 

листи»,створена сторінка проєкту у facebook, зроблено запити в ряд обласних 

архівів та отримано згоду на співпрацю в рамках проєкту. У квітні 2019 р. за 

ініціативи керівництва ДАКО проєкт з районного масштабу перетворився на 

обласний. Найбільшу цінність для нашого дослідження становить фонд Р-4826, 
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де зберігаються листи остарбайтерів Київщини. Основний вид документів фонду 

– листівки.  

2. Зміст документів інформує про перебування в Німеччині остарбайтерів: 

місця та умови праці, виконувані роботи, побут, форми дозвілля, відпочинку, 

ставлення з боку німецького оточення, взаємини з представниками інших націй, 

моральний та фізичний стан тощо. 

3. Усі листи мешканців Чорнобильського району зберігаються у справі 554, де 

зберігаються листи-спогади колишніх остарбайтерів. Головна цінність цих 

документів у тому, що всі вони написані по «гарячих» слідах у липні – серпні 

1945 р. Беручи до уваги, що всі, хто повертався з примусових робіт на 

батьківщину, змушені були проходити перевірку, ми думаємо, що всі ці листи-

спогади були написані саме для перевіряючих органів. 

4. Загалом у справі 554 збереглося 40 листів-спогадів мешканців сіл. І коли 

читаєш листи-спогади остарбайтерів зі справи 554, то відчувається, що автори 

спогадів писали їх із почуттям провини. Переважна більшість авторів не 

зазначають дати, коли вони були вивезені на роботи до Німеччини. Досить 

цікаво, що 20 осіб працювало на підприємствах і рівно стільки ж у приватних 

господарів. 

5. Усі 40 авторів пишуть, що на роботи були вивезені примусово. У п’яти  

спогадах зазначено, що визволені були союзницькими військами, а 35 осіб 

пишуть слова подяки Червоній армії за визволення. У переважній більшості ці 

люди не мали освіти, дехто навіть не вмів писати. Проте потрапляючи на 

чужину, вони намагалися дати про себе знати.  

6. Якщо ми хочемо знати всю правду про Другу світову війну, то ми маємо 

починати з історії своєї родини. І лише коли кожен знатиме всю правдиву 

історію родини, тоді з маленьких пазликів ми зможемо скласти повноцінну 

картину тих подій. І  головне завдання проєкту «НепрOSTі листи» - допомогти 

всім охочим дізнатися невідомі сторінки родинної історії. Віримо, що й ми своїм 

невеличким дослідженням зробили маленький внесок у цю допомогу. І, 

можливо, завдяки нашій пошуковій роботі хтось отримає лист, який іде до 

родини вже 76 років. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 
УЧАСТЬ СЕМЕНІВЦІВ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ  

ТА В ЗБРОЙНОМУ КОНФЛІКТІ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

 

 

Автор: Мисліборська Анна, учениця 10 класу Семенівської 

загальноосвітньої школи  I-III ступенів Баришівської районної ради 

Київської області 

Науковий  керівник: Лепеха Тетяна Петрівна, учитель історії та 

правознавства Семенівської загальноосвітньої школи  I-III ступенів 

Баришівської районної ради Київської області 

 

 

 

         Актуальність роботи пов’язана з вивченням місцевої історії, пов’язаної з 

людьми, які захищали і захищають свою Батьківщину. Тому тема пошуково-

дослідницької роботи, присвячена мешканцям сіл Семенівка та Леляки, які 

захищали та захищають Україну.  

Мета: прищеплювати учням любов до Батьківщини, виховати патріотичну 

свідомість на прикладі воїнів-односельчан часів Другої світової війни та 

сьогодення, розвивати бажання стати гідними громадянами України.  

Завдання дослідження 

1. Розкрити героїзм та самопожертву солдатів Другої Світової війни. 

2. Висвітлити подвиги сучасних воїнів-земляків. 

3. Провести історичні паралелі: війна 1939-1945рр. та воєнні дії на сході 

України 2014-2018рр. 

Об’єкт дослідження: героїзм та патріотизм наших земляків, які боролися 

та борються за Україну. 

 Предмет дослідження: зв’язок між подвигами воїнів Другої світової 

війни та нинішніми бойовими діями.  

Наукова новизна дослідження: полягає в тому, що на основі проведення 

та критичного переосмислення історичних паралелей між війною 1939-1945рр. 

та військовими діями на сході України 2014-2018рр, спогадів рідних та 

близьких, ветеранів Другої світової та учасників бойової операції на сході 
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висвітлено спіралевидність історичного розвитку держави на прикладі сіл 

Семенівка та Леляки. 

Методи дослідження:  

1. Теоретичні: аналіз архівних і публіцистичних матеріалів  

2. Емпіричні: інтерв’ю, бесіда . 

Практичне значення полягає в тому, що викладені матеріали можуть 

слугувати для вивчення історії рідного краю, у краєзнавчих розвідках, з метою 

патріотичного виховання. 

Структура роботи: робота складається зі вступу та трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. 

В першому розділі розкривається героїзм та самопожертва наших 

односельчан в роки Другої світової війни. 

В другому розділі висвітлюється значення подвигу мужніх, незламних героїв 

нашого часу. 

 В третьому проведені історичні паралелі між війною 1939-1945рр. та 

військовими діями на сході України 2014-2018рр. 

Висновки: Завдяки старанням людей, що порахували своїм боргом 

захищати Батьківщину, світ був визволений від ворога, утвердилися принципи 

гуманізму і справедливості, запанував мир. 

Багато синів сіл Семенівка та Леляки з гідністю несли і несуть бойову 

службу в лавах Збройних сил України. У пам’яті земляків ці хлопці назавжди    

залишаться мужніми героями, які з честю виконали головний обов’язок 

чоловіків – захист рідної землі. 

Героїчну естафету ветеранів Другої світової війни, гідно продовжують їхні 

діти та онуки, які щонайкраще підтверджують наступність поколінь захисників 

України. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

РОЛЬ МАСОНІВ У ФОРМУВАННІ УНР 

 

 

Автор: Коваль Таміла, учениця 10 класу Ставищенського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-III 

ступенів- юридичний ліцей» №2 ім. О.С. Паланського 

Ставищенської районної ради Київської області 

Науковий  керівник: Животівська Ірина Олександрівна, учитель 

історії та правознавства Ставищенського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів- юридичний 

ліцей» №2 ім. О.С. Паланського Ставищенської районної ради 

Київської області 

 

 

 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що до цього часу об’єктивно не 

оцінена роль масонів в Українській революції взагалі та у формуванні української 

державності зокрема. Серед діячів Визвольних змагань 1917-1920 рр. значна 

частина була вільними каменярами, і саме вони, спираючись на масонські засади, 

визначили основні тенденції розвитку даного періоду. Без урахування цих фактів 

дуже важко встановити істинний сенс перебігу подій. 

Мета дослідження: проаналізувати, яким чином представники масонських 

лож прийшли до влади та використали її для проголошення спочатку автономії, а 

потім незалежності УНР.  

Завдання науково-дослідницької роботи: 

• проаналізувати історію виникнення та мету створення масонських лож; 

• прослідкувати основні етапи розвитку вільно каменярського руху на 

українських теренах; 

• з'ясувати яким чином відбулася політизація українського масонства; 

• узагальнити дослідження вітчизняних фахівців у питанні про те, як М. 

Грушевський та його прихильники прийшли до розуміння необхідності 

вирішення національного питання; 

• провести дослідження процесу створення УНР та визначити вплив на 

нього масонів. 
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Результатом дослідження стало встановлення факту того, що українські 

масони мали на меті вирішення національного питання та реалізували його 

шляхом створення Української держави.   

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

• історія людства знає багато рухів і течій, які визначали розвиток людства, 

серед яких особливе місце посідає такий релігійно-філософський рух як 

масонство;  

• в Україні перші масонські ложі з’явилися в середині ХVІІІ ст.; 

найвідоміші українські діячі культури були масонами, і сприяли формуванню 

свідомості  українців, спираючись на принципи “вільних мулярів”; 

• із середини ХІХ ст. українське національне відродження було нерозривно 

пов'язане із діяльністю масонів; 

• впродовж всього ХІХ – початку ХХ ст. участь у масонських ложах була 

єдино можливою продуктивною формою політичної та громадської діяльності 

представників української еліти, які переймалися питаннями трансформації 

тогочасної Росії у правову демократичну державу; 

• масони вплинули на формування ідеї Української держави; 

• на кінець ХІХ ст. українське масонство політизується; 

• із початку ХХ ст.  масон М. Грушевський та його прихильники проводили 

послідовну лінію на вирішення національного питання в Україні; 

• Голова УЦР М.С. Грушевський був масоном, значна частина УЦР, 

більшість керівників органів влади, члени урядів періоду революції були 

масонами, що дає підставу зробити висновок, що саме вони зіграли вирішальну 

роль у формуванні української державності у 1917-1920 рр. 

Практичне значення полягає у можливості використання матеріалів роботи 

прививченнівідповідних тем із історії та правознавства. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

МЕЦЕНАТСТВО ТА БЛАГОДІЙНІСТЬ РОДИНИ ТЕРЕЩЕНКІВ ЯК 

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКА ЦІННІСТЬ СУСПІЛЬСТВА 

 

 

Автор: Тищенко Катерина, учениця 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива»- 

загальноосвітня школа I-II ступенів» імені Володимира 

Мономаха  Бориспільської міської ради Київської області 
Науковий  керівник: Заєць Людмила Сергіївна, учитель історії 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

«Перспектива»- загальноосвітня школа I-II ступенів» імені 

Володимира Мономаха  Бориспільської міської ради Київської 

області 

 
 

 

 

Тему своєї дослідницької роботи я обрала невипадково. По-перше, тема є 

малодослідженою. Питання благодійності, меценатської діяльності членів 

родини Терещенків розглядалось нерівномірно в історичній літературі. Слід 

зазначити, вони були ще предметом спеціального дослідження. По-друге, 

необхідно повернути в нашу історію забуті імена людей, які зробили великий 

внесок у розвиток вітчизняної економіки та культури. Українська енциклопедія 

1963 р. стверджує, що Терещенки – українські капіталісти, поміщики, власники 

маєтків, це гнобителі, здирники, непримиренні класові вороги. На експлуатації 

народних мас Терещенки наживали великі багатства. Упродовж десятиліть нас 

переконувли в цьому. Справді, хіба можна було за радянськими шаблонами, не 

таврувати їх, якщо на поч. ХХ ст. їм належало понад 150 тис. десятин землі, 11 

цукрових заводів, 8 винокурень, водяні та парові машини. Товариство 

цукровобурякових заводів братів Терещенків жваво торгувало цукром на 

зовнішньому і внутрішньому ринках, одержуючи великі прибутки. Цей досвід 

унікальний і нині.   

Мета роботи: відтворити підприємницьку діяльність Терещенків; 

проаналізувати допомогу відомих цукропромисловців незахищеним верствам 

населення; висвітлити їхню меценатську діяльність. З'ясувати як розвивається 

меценатство та спонсорство у сучасній Україні.  
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Завдання:  

 дослідити генеалогію родини Терещенків; 

 висвітлити меценатську та благодійну діяльність представників сім’ї 

Терещенків та її значення для розвитку української культури; 

 проаналізувати внесок родини у надання допомоги знедоленим верствам 

населення. 

Практичне значення даної роботи полягає в можливості використання її 

матеріалів у навчальній роботі школи, викладанні історії України. 

Перший розділ роботи показує генеалогічне дерево родини Терещенків, їхню 

біографію, факти з життя. 

Другий розділ висвітлює меценатську та благодійну діяльність Терещенків.  

Третій розділ пояснює походження та розвиток благодійності на території 

України. 

Науково – дослідницька робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. 

У ході нашого дослідження ми з'ясували та дослідили: 

1) Генеалогічне дерево родини Терещенків, їхню біографію, факти з життя; 

2) Меценатську та благодійницьку діяльність Терещенків; 

3) Історію виникнення меценатства на території України. 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

ЄДНІСТЬ  КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ З УКРАЇНЦЯМИ 

В УМОВАХ АНЕКСІЇ КРИМУ 

 

Автор: Будковська Софія, учениця 10 класу Броварської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №9 Броварської міської ради 

Київської області 

Науковий  керівник: Коба Ольга Володимирівна, учитель історії 

та правознавства Броварської загальноосвітньої школи  I-III 

ступенів №9 Броварської міської ради Київської області 
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Історичні події, які склалися сьогодні в Україні є актуальними не тільки 

для українців, а й для інших народів, які проживають в Україні, тому нами 

вибрана тема «Єдність кримськотатарського народу з українцями в умовах 

анексії Криму».  

Досліджуваний нами період – це період зміцнення міжнаціональних 

відносин українців і кримських татар. 

Робота спрямована на ґрунтовне дослідження міжнаціональних відносин 

кримських татар і українців. 

Досліджуючи дану проблему вирішено такі завдання: 

1. З'ясувати стан наукової розробки і джерелознавчої бази даної проблеми; 

окреслити основні етапи формування етнічних відносин українців і татар. 

2. Проаналізувати особливості міжнаціональних відносин в радянський 

період; виявити роль українських переселенців до Криму в процесі соціально-

економічного благоустрою краю. 

3. Визначити основні здобутки міжнаціональних відносин двох народів та 

фактори впливу на них в період незалежності України та анексії Криму. 

4. Проаналізувати зміни в державній політиці щодо кримського народу та 

можливості використання накопиченого досвіду в сучасних умовах. 

5. Показати на прикладі татарської родини боротьбу за право на 

самовизначення та процес формування нової модерної кримськотатарської нації. 

Робота складається з вступу та двох розділів. Перший розділ «Історія 

розвитку міжетнічних відносин кримських татар і українців», де розкриває 

особливості міжнаціональних відносин двох народів в радянський період та 

відродження міжнаціональних відносин в умовах незалежності України. 

В другому розділі «Боротьба кримськотатарського народу за збереження 

встановлень територіальної цілісності» розкрито етапи боротьби кримських 

татар і українців, їх єдність в умовах анексії Криму, та досліджено життєвий 

шлях кримської родини, її боротьба за національне самовизначення. 

Проаналізовано політику української держави, щодо вирішення політичних і 

суспільних проблем кримських татар в умовах анексії Криму. 

У висновках узагальнено та обґрунтовано результати дослідження. 

Практична значимість роботи визначається можливістю використання її 

матеріалів, при подальшому вивченні міжнаціональних відносин українського та 

кримськотатарського народів; у процесі вивчення курсу з історії України, 

запровадження спецкурсу «Міжнаціональні відносини». 



 

 

351 

 

Виходячи з політичної ситуації, що склалася в Україні та для зміцнення 

міжнаціональних зв’язків пропонуємо ряд пропозицій:  

- перегляд законодавства України і приведення його до світових і 

європейських стандартів щодо гармонізації міжетнічних відносин; 

- дослідження політичних, етнічних, соціально-економічних засад 

функціонування етноспільнот в умовах державної незалежності України, шляхів 

інтегрування їх в українське суспільство; 

- впровадити в закладах освіти спеціальні курси з проблем історії 

міжетнічних взаємовідносин в Українській державі; 

- в навчальну програму внести твори і вірші кримськотатарських авторів. 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 
ПРАВЕДНИКИ НАРОДІВ СВІТУВ ЧАСИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ МІСТА ФАСТОВА 

У 1941-1943 РОКАХ 

 

 
Автор: Клименко Денис, учень 11 класу Фастівської спеціалізованої  

загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Фастівської міської ради Київської області 

Науковий  керівник: Шкляр Алла Костянтинівна, учитель історії 

та правознавства Фастівської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №4 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Фастівської міської ради Київської області 

 

 

 
Мета роботи: збір інформації про діяльність Праведників народів світу 

на теренах Фастова та Фастівщини. 

Актуальність дослідження: незважаючи на падіння популярності націонал-

соціалізму, історики повинні показати основний напрям даної ідеології, а саме 

несумісний із наявним на сьогодення суспільним ладом. 

Наукова новизна дослідження: опрацювання актуальної теми. 

Здійснення системного аналізу та дослідження явища Голокосту, зібрання нових 

даних про Голокост на Фастівщині. 

Завдання науково-дослідницької роботи:  
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 проаналізувати діяльність нацистів у міжвоєнний період та часи Другої 

світової війни щодо єврейського народу; 

 дослідити діяльність праведників народів світу щодо врятування євреїв у 

ході Другої світової війни; 

 дослідити дані, зібрані організацією «Яд ва-Шем» щодо праведників 

народів світу міста Фастова та Фастівського району; 

 зібрати інформацію про фастівських праведників народів світу. 

У результаті дослідження доходимо до таких висновків: новини про 

злочини проти євреїв були відомі по всьому світу. Про ці страшні вбивства  світ 

мовчав, хоча знав. Про всі ці події ми повинні знати і говорити, щоб не 

опинитися знову ні в числі мовчазних свідків, ні в числі жертв, ні серед 

злочинців. 

 

СЕКЦІЯ: АРХЕОЛОГІЯ 

 

АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ НА ТЕРЕНАХ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ 

 

Автор: Бутковська Вікторія, учениця 11 класу Переяславської  

загальноосвітньої  школи I-III ступенів №4 Переяславської  

міської ради 

Науковий  керівник: Ронсевич Оксана Станіславівна, учитель 

історії Переяславської загальноосвітньої  школи I-III ступенів  

№4 Переяславської міської ради 
 

 

 
Мета роботи: розкрити і проаналізувати факти, які знайшли науковці і як 

це вплинуло на подальший розвиток дослідження історії Переяславської землі. 

Наукові завдання: 

 визначити проблеми сучасності у вивченні пам’яток архітектури 

Переяславщини та відсутність змістовних наукових праць, у яких би 

розглядалася проблема дослідження археологічних пам’яток пізньо-

середньовічного Переяслава; 
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 висвітлити проведення археологічних досліджень на території 

Переяславщини; 

 дослідити причини нерівномірності вивчення культурних нашарувань 

різних частин містобудівельної структури Переяслава, а також недостатнє 

вивчення значної частини регіону; 

 проаналізувати інформацію щодо дослідників, котрі проводили 

археологічні розкопки в передмістях Переяслава та їх відкриттів і 

знахідок. 

 Актуальність обраної теми пов’язана з тим, що Переяслав має 

захоплюючу історію, яка дійшла до нас через архітектурні пам’ятки та літописи 

і є маловідома сучасному поколінню, що спонукає пильніше розглянути минуле. 

Основною причиною було те, що багато фактів та археологічних об’єктів 

лишилися поза увагою або взагалі не знаходили об’єктивного розуміння у 

сучасників. Ці та інші проблеми стоятимуть перед дослідниками стародавнього 

Переяслава у найближчі десятиліття.  

 Структура роботи визначена метою і завданнями дослідження. 

Дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та 

бібліографії. Список літератури становить  17 найменувань. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

ІСТОРІЯ КОМПЛЕКСУ ПРИСУТНІХ МІСЦЬ ПОВІТОВОГО МІСТА ТАРАЩІ 

 

     Автор: Нечипоренко Євгенія, учениця 11 класу Таращанського  

академічного ліцею «Ерудит» Таращанської районної ради  

Київської області 

Науковий  керівник: Островершенко Тетяна Михайлівна, учитель  

історії та правознавства Таращанського академічного ліцею  

«Ерудит» Таращанської районної ради Київської області 
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Важливу роль у формуванні історичної пам’яті та національної свідомості 

українського народу відіграє історико-культурна спадщина. Складні умови, в 

яких опинилась наша держава, вимагають активізації усіх можливих факторів 

консолідації нації, серед яких є дослідження та популяризація історичного 

минулого таких невеликих містечок як Тараща. 

Мета наукової роботи полягає у досліджені історії будівництва та 

функціонування комплексу присутніх місць повітового міста Таращі. 

Завдання: з’ясувати рівень висвітлення означеної теми у наукових працях 

та описати наявні джерела; з`ясувати причини будівництва присутніх місць на 

українських землях; дослідити появу типових планів комплексів архітектора             

А. Захарова; на основі архівних документів описати будівництво та ремонти 

присутніх місць повітового міста Таращі; розробити історично-краєзнавчий 

маршрут «Історичні пам’ятки м. Таращі - комплекс присутніх місць». 

Об’єкт дослідження – будівлі державного призначення як пам’ятки 

світської архітектури. 

Предмет дослідження – історія комплексу присутніх місць.  

Новизна роботи полягає в тому, що в ході дослідження були виявлені нові 

факти, які ґрунтуються на архівних документах. 

Практичне значення: результати дослідження можуть бути використані у 

науковій діяльності для продовження дослідження функціонування комплексу 

присутніх місць; у навчальній діяльності на уроках історії України під час 

вивчення матеріалу з історії рідного краю; туристичний маршрут може бути 

використаний для популяризації історії рідного краю, у позакласній та гуртковій 

роботі. 

Працюючи над темою дослідницької роботи, з’ясували, що дана тема в 

наукових працях вивчена недостатньо, що у значній мірі зумовлено відсутністю 

можливості доступу до архівних документів і спеціалізованих бібліотечних 

фондів, тому й малодосліджена; дослідили історію появи цих державних установ 

у Російській імперії і, відповідно, на Правобережжі. Окремим розділом роботи 

було дослідження проектів присутніх місць архітектора А.Захарова. Основною 

частиною роботи є розділи, присвячені будівництву та ремонтним роботам 

присутніх місць Таращі, а також відомим історичним постатям, які мали 

відношення до цих установ. Дослідити ці питання ми змогли завдяки роботі з 

архівними документами, в ході опрацювання яких визначили обсяги 

будівництва та ремонтів, кошториси виконаних робіт. 
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Особливістю цього комплексу є те, що це перші цегляні будівлі в місті, а 

центральний корпус – перша двоповерхова споруда. Присутні місця до кінця 

XIX ст. залишались архітектурним центром міста. 

Це дослідження дало можливість вивчити не лише питання архітектури цих 

будівель, а й з іншого боку побачити історію міста, усвідомити його місце в 

історії цілого регіону. 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

КРИВАВИЙ ПРОТЕСТ ЗА КОЛЮЧИМ ДРОТОМ НОРИЛЬСЬКОГО ГОРЛАГУ (ЗА 

СПОГАДАМИ КОЛИШНЬОГО ПОЛІТВ’ЯЗНЯ БАРБОНА М.Б.) 

 

 

           Автор: Трегуб Софія, учениця 11 класу Зазимського  

навчально-виховного об'єднання Броварської районної ради 

Київської області 

             Науковий  керівник: Книш Станіслав Степанович,  

учитель історії Зазимського навчально-виховного об'єднання   

Броварської районної ради Київської області 

 

 

 

 

Мета роботи: дослідити архів Барбона М.Б. та інші джерела про причини, хід та 

наслідки Норильського повстання 1953 р., участь в цьому повстанні зокрема 

самого Барбона М.Б. та його товаришів.  

Об’єкт дослідження: архівні матеріали кримінальної справи Барбона М.Б. та 

його особистий архів. 

Завдання дослідження: 

1. Опрацювати кримінальну справу з архіву СБУ Барбона М.Б. та його 

товаришів і проаналізувати цей маловідомий період його  життя. 
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2. Опрацювати особистий архів Барбона М.Б., який стосується його 

перебуванню в Норильському Горлазі та його участі в повстанні 

політкаторжан в травні-червні 1953 р. 

3. Співставити отриману інформацію зі спогадами інших учасників 

Норильського повстання з метою з’ясування історичної правди. 

4. Зробити опрацьований матеріал доступним широкому загалу всіх, кого 

цікавить історія Броварщини та України в цілому. 

Методи дослідження:  

- історико-генетичний метод дозволяє нам вивчити історичне явище, 

зокрема історичну подію від початку її розвитку до її завершення. 

Сутність методу полягає у послідовному розкритті тих змін реальності, що 

досліджується, у процесі її історичного руху; 

-  історико-порівняльний метод дозволяє нам зіставити досліджувані 

історичні явища у просторі та часі й виявити схожість та відмінності між 

ними; 

- метод аналізу та узагальнення дає нам можливість перейти від аналізу 

вивчених матеріалів до їх узагальнення і оформлення висновків. 

Наукова новизна роботи. Вперше нам вдалось опрацювати великий об’єм 

рукописних та друкованих матеріалів архіву одного з учасників історичної події, 

співставити їх з вже доступними публікаціями інших її учасників і зробити 

висновок щодо достовірності ходу історичної події – Норильського повстання та 

наслідків цієї події для історії. 

Аналіз отриманих результатів. 

В результаті аналізу опрацьованих джерел, їх співставлення, ми відтворили хід 

подій в 4 відділенні Норильського Горлагу, з’ясували причини протесту 

політв’язнів та безпосередню участь в повстанні Барбона М.Б. Опрацювавши 

архівні матеріалів його кримінальної справи, нам вдалося отримати достовірну 

інформацію про перебування Барбона М.Б. під слідством, його допити, про 

порядок проведення допитів слідчими МДБ, що раніше було засекречено для 

широкого доступу. 

Висновки. Проведене нами дослідження дозволяє зробити висновок, що 

перебуваючи в екстремальних умовах, Барбон М.Б. проніс через своє життя віру 

в майбутнє своєї Батьківщини – України. Нелюдські умови перебування в 

таборі, знущання охорони не похитнули сили духу Миколи Борисовича та його 

товаришів, і коли прийшов час, вони виступили на захист своїх прав називатися 

людиною. Не всім судилося пройти цей шлях і вижити, але ті, що повернулись в 
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Україну, стали в перші ряди борців за її свободу і незалежність і це була їх 

перемога. Дослідження окремого періоду життя Барбона М.Б. дозволило нам 

створити узагальнений образ українського політв’язня, умови перебування в 

таборах ГУЛАГу і боротьби за свої права. Повстання в Норильському Горлазі та 

інших таборах прискорило крах сталінської тоталітарної системи, процес 

звільнення та реабілітації тисяч і тисяч українських патріотів. 

 

 
СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОКРОВСЬКОЇ ЦЕРКВИ 

В СЕЛІ НОВІ ПЕТРІВЦІ 

 

 
   Автор: Коновал Діана, учениця 11 класу Новопетрівської  

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Вишгородської 

 районної ради 

       Науковий  керівник: Тишковська Алла Петрівна, учитель  

історії та правознавства Новопетрівської загальноосвітньої  

школи I-III ступенів №1 Вишгородської районної ради 

 

 

 

 

Актуальність дослідження: наша держава має надзвичайно багату 

культурно-історичну спадщину. Кожна епоха залишає нам у спадщину пам’ятку 

архітектури чи історії, що зберігає в собі згадку про певну визначну подію, що, 

можливо, докорінно змінила життя держави, про певну визначну постать, що так 

чи інакше вплинула на становлення й розвиток країни. Багато пам’яток, які 

нагадують нам про минуле нашої країни, збереглося на українських землях. 

Український народ дбайливо зберігає витоки своєї культури, залучаючись до неї, 

щоб осягнути її глибину й отримати незабутні враження.  

Новизна роботи: зроблено спробу зібрати і систематизувати відомості 

про Покровську церкву села Нових Петрівець і її священнослужителів від ХVІІІ 

до ХХІ століття. 
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Завдання науково-дослідницької роботи: дослідити історію першої 

дерев’яної  Покровської церкви; проаналізувати етапи будівництва нового 

храму; на основі архівних даних знайти відомості про священнослужителів 

Покровської церкви; проаналізувати долю Покровської церкви в ХХ-ХХІ 

століттях.  

Результатом дослідження є розуміння того, що Покровська церква була і 

є архітектурною окрасою і духовним осередком Нових Петрівець. Будівля є 

великою та пишно декорованою  – масивність і витонченість церкви з'єднуються 

багатою фантазією майстра у єдине ціле; це один з найяскравіших зразків 

цегляних церков Київщини. Історія цього храму сягає аж ХVІІІ століття. Процес 

становлення: від дерев’яної споруди – до цегляної, від співпраці з Межигірським 

монастирем – до руйнації і забуття, від гоніння і переслідування священників – 

до прихильності Філарета і Епіфанія. 

У  ході виконання роботи зроблено висновки: 

– перша дерев’яна церква в селі Нові Петрівці була побудована у 1746 році. 

Освячена була в ім’я Покрови Пресвятої Богородиці, першим священиком був 

Іаков Ружинський; 

– у 1903 році було прийнято рішення будувати просторий кам’яний храм за 

проектом архітектора Миколи Миколайовича Горденіна. 26 вересня 1910 року 

церкву було освячено; 

– з Клірових відомостей, що збереглися в архівах, дізнаємося імена 

священиків, що служили в Покровській церкві. Всі вони були високоосвіченими 

людьми і користувалися авторитетом серед людей; 

– ХХ століття – це століття двох світових воєн, прихід до влади більшовиків. Це 

період, коли руйнувалися і закривалися церкви. 3 1936 по 1991 рік  у церкві була 

і колгоспна комора, і музей-діорама. Згодом церкву було повернено релігійній 

громаді, зокрема парафіянам УПЦ КП. 

Якщо в ХХ столітті був занепад церкви, то ХХІ – це відродження 

духовного осередку Нових Петрівець. Сьогодні церква Покрови Пресвятої 

Богородиці є окрасою і духовним джерелом не тільки нашого села, а й усієї 

Київщини. 

Практичне значення полягає в тому, що матеріал даної роботи може бути 

використаним під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, 

на краєзнавчих конференціях. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9F%D0%A6_%D0%9A%D0%9F
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 
ЛИСТИ ТА СПОГАДИ ОСТАРБАЙТЕРІВ З БІЛОЦЕРКІВЩИНИ ЯК ДЖЕРЕЛА 

ВИВЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ПОВСЯКДЕННОГО БУТТЯ  

УКРАЇНСЬКИХ ПРИМУСОВИХ РОБІТНИКІВ У НІМЕЧЧИНІ  В РОКИ ДРУГОЇ 

СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1942 – 1945 РР.)» 

 

 

Автор: Коротун Маргарита, учениця 11 класу  Білоцерківського  

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

Білоцерківської міської ради Київської області 

Науковий  керівник: Бурлака Сергій Іванович, керівник гуртка  

класу  Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей 

 – Мала академія наук» Білоцерківської міської ради Київської  

області, кандидат історичних наук 

 

 

 

 

Актуальність дослідження. Сучасні історичні дослідження все більше 

охоплюють цілий спектр діяльності людини, який раніше залишався поза увагою 

як мало значимий. Ця тенденція характеризується появою різних наукових шкіл: 

соціальної історії, усної історії, історії знизу, історії щоденного, історичного 

наративу тощо. Усе це інколи називають терміном «нова історія». Ці тенденції 

світової історичної науки стали поштовхом для появи нових наукових 

досліджень із різних аспектів Другої світової війни й, зокрема, проблеми 

примусової праці мільйонів іноземців у нацистській Німеччині.  

Проте в Україні, громадяни якої становили найбільш чисельну групу 

іноземних примусових робітників, ще й сьогодні не існує повноцінної 

історіографії даної тематики, зокрема на регіональному рівні. 

Метою дослідження є осмислення на базі наукової літератури, виявлених 

архівних документів та зібраних спогадів осіб, депортованих під час нацистської 

окупації з м. Білої Церкви та сіл району до Німеччини долі українських 

остарбайтерів, які стали жертвами політики нацистського уряду, а в процесі 

репатріації зазнали утисків з боку радянської влади. 

Завдання дослідження включають: історіографічний аналіз теми; введення 

до наукового обігу нового пласту історичних джерел з вивчення правового та 
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соціального становища остарбайтерів у вигляді виявлених в архіві листів та 

записаних спогадів очевидців; дослідження обставин їхньої боротьби за 

виживання; реконструкцію умов праці та побуту, взаємовідносин з німецьким 

цивільним населенням; встановлення ментальних особливостей сприйняття 

ними свого становища підневільних працівників.  

Висновки. Зібрані свідчення остарбайтерів з Білоцерківщини, написані ними 

листи, як і офіційні документи, показують різноманітні умови праці та 

проживання «східних робітників» у Третьому рейху. Але й за сприятливих 

обставин колишні остарбайтери в листах і спогадах говорять про своє 

підневільне й принизливе становище, оскільки прибули у ворожу країну не з 

власної волі, і не мали жодного впливу на вибір професії, місця роботи, умов 

життя.  

 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ ПОЧАТКУ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

 

 

       Автор: Радевич Соломія, учениця 11 класу Переяславської  

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Переяславської  

міської ради 

     Науковий  керівник: Лук'яненко Валентина Володимирівна, 

учитель історії  Переяславської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №1 Переяславської міської ради 

 

 

 

 

Створенню сім’ї український народ завжди надавав великого значення. З 

давніх давен людину в Україні вважали самостійною лише після одруження. У 

структурі весільної обрядовості знайшли відображення народна мораль, 

звичаєве право, етичні норми та світоглядні уявлення, що формувалися 

протягом століть. Актуальним це питання залишається і сьогодні, адже, в житті 

кожної людини настає момент створення нової сім’ї, закоханість, поєднання 

доль, життєвих шляхів, продовження роду. 
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Актуальність теми. Із початком третього тисячоліття інтерес до 

національної культури в Україні дедалі зростає, оскільки, одночасно із 

визріванням почуття етнічної самоідентифікації в суспільстві, очевидним 

фактом постає проблема неминучості втрати автентичної спадщини у її 

первозданному вигляді. Утратив свої позиції й один з найконсервативніших 

народних обрядів – весільний. Інформація про його особливості на сьогоднішній 

день збереглася переважно в пасивній пам’яті респондентів. У зв’язку із 

глобалізацією, взаємообміном культур, міграційними процесами, євроінтеграцією 

України, значних змін зазнала традиційна весільна обрядовість, популярними 

стають європейські та американські весільні тенденції. Актуальним є дослідження 

сучасної весільної обрядодії, адже вона є невід’ємним атрибутом у житті людини. 

Ми вважаємо за необхідне детально вивчити як традиційну форму весільної 

обрядовості, так і появу сучасних елементів. 

Мета роботи - на основі свідчень очевидців вивчити та дослідити зміни і 

трансформації весільної обрядовості Переяславщини початку XX – початку XXI 

століття.  

Об’єкт дослідження — весільна обрядовість населення Переяславщини 

початку ХХ – початку ХХІ ст. 

Предмет дослідження — трансформація весільної обрядовості 

Переяславщини початку ХХ – початку ХХІ ст. 

Методи дослідження. Для виявлення особливостей трансформації 

традиційної весільній обрядовості на Переяславщині застосовано принципи та 

методологію соціально-гуманітарного пізнання, зокрема проблемно-

хронологічний, конкретно-історичний, порівняльний, аналітичний, описовий 

методи та метод інтерпретації та інтерв’ю. 

Хронологічні межі дослідження обумовлені періодом початку XX – 

початку XXI ст. 

Територіальні межі дослідження обумовлені територією Переяславщини 

у відповідності до адміністративно-територіального устрою України станом на 

початок XX – початок ХХІ століття. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

обґрунтовано й систематизовано нові свідчення респондентів, що стосуються 

весільного обряду Переяславщини початку ХХІ ст., проаналізовано 

трансформації атрибутики, структури й характеру весільної обрядовості та 

доведено, що за досліджуваний період відбулася зміна домінантних функцій 

обряду з магічної та правової на розважально-ігрову та естетико-виховну; 
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доведено неможливість збереження аутентичних обрядів в умовах глобалізації 

та євроінтеграції. 

Практичне значення науково-дослідницької роботи визначається 

новизною і сукупністю винесених на захист положень і полягає в тому, що її 

результати можуть бути використані для курсів з народознавства, для 

підготовки уроків з краєзнавства та етнології. 

Структура роботи включає в себе вступ, два розділи, висновки, список 

використаних джерел та літератури (17 позицій), додатки (7 положень). 

Загальний обсяг роботи 42 сторінки. 

 

 
СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

МИСТЕЦЬКА ПАЛІТРА І ТВОРЧА СПАДЩИНА  

ХУДОЖНИКА – ПЕДАГОГА МИКОЛИ БИКОВА 

 

 

 Автор: Розумець Альона, учениця 11 класу Баришівської загально 

освітньої школи I-III ступенів імені Миколи Зерова Баришівської  

селищної ради 

         Науковий  керівник: Євдокименко Лідія Василівна, учитель  

української мови та літератури Баришівської загальноосвітньої  

школи I-III ступенів імені Миколи Зерова Баришівської селищної  

ради 

 

 

 

Мета дослідження: ознайомити широкий загал з творчістю талановитих митців 

рідної Баришівщини. 

Основні завдання дослідження: 

- описати творчий і життєвий шлях педагога і художника Миколи 

Андрійовича  Бикова; 

- проаналізувати його шлях до мети як зразок цілеспрямованості, 

наполегливості та важкої щоденної праці; 
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- розкрити тему призначення людини на прикладі талановитого педагога, 

його ролі в естетичному вихованні учнів, зокрема через призму образотворчого 

мистецтва як інструмента для розвитку креативності учнів; 

- аналіз жанрової  палітри художника. 

Актуальність роботи полягає у поглибленні рівня обізнаності щодо 

талановитих митців рідного краю та поширенні інформації про власну 

культурно-мистецьку спадщину українського народу. 

Об’єктом дослідження є мистецька спадщина Баришівщини на прикладі 

дослідження життя та творчості окремих особистостей.  

  Предметом дослідження є життєвий та творчий шлях Миколи Бикова як 

талановитого художника і педагога, майстра своєї справи та людини, яка і на 

сьогодні продовжує робити свій внесок у культурне життя регіону. 

  Новизна роботи полягає у розширенні інформаційної бази дослідження за 

рахунок використання даних, отриманих в результаті проведення інтерв’ю з 

Миколою Биковим, де художник особисто поділився своєю історією, описавши 

свій внесок у культурне життя регіону, та дослідження творчості його 

послідовників. 

 Практичне значення: матеріали науково-дослідницької роботи можуть 

бути використані на уроках образотворчого мистецтва, краєзнавства у школах, 

працівниками бібліотек, краєзнавчих музеїв. 

Результати дослідження: У ході наукового дослідження нами було 

розглянуто та систематизовано жанрову палітру творчості Миколи Бикова, 

зокрема, досліджено шлях його становлення як митця, вплив його творчості на 

сьогоднішнє культурне життя Баришівського краю. 

Методи дослідження:  

- емпіричні – проведено декілька інтерв`ю з Миколою Биковим, 

опрацьовано публікації з описами його творчого та життєвого шляху;  

- теоретичні:  опрацювання джерел, порівняльний аналіз, узагальнення та 

систематизація матеріалу про Миколу Бикова як художника та педагога; 

- аналіз окремих складових творчості Миколи Бикова. 

ВИСНОВКИ 

   Микола Андрійович Биков залишається одним із найвпливовіших діячів  

мистецтва Баришівського регіону. Його багатогранна творчість і на сьогодні є 

особливим фактором, що формує естетичні погляди сучасної молоді. Високий 
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рівень художньої техніки візуального мистецтва є прикладом для наступних 

генерацій творців, що ми й підкреслили в  даному дослідженні, а також: 

- висвітлили питання симбіозу педагогічного та художнього талантів Миколи 

Бикова. Його творчі навики у поєднанні з природженими здібностями викладача в 

результаті дали поштовх і можливість творити для декількох генерацій учнів. 

Студія образотворчого мистецтва, якою завідував художник більше 25 років, 

випустила таких, нині задіяних у творчих сферах, особистостей як баришівський 

майстер-оформлювач Віктор Лисиця, відомий в Україні художник - ілюстратор 

Андрій Музичишин, педагог Михайло Лужевський, Валентина Ваксютенко, Зоя 

Гніденко. На сьогодні нова генерація також має можливість ознайомитися з 

роботами місцевого художника, що так вдало поєднав у собі педагогічне і 

художнє мистецтво. 

  Проведене нами дослідження може бути використане в начальних закладах, на 

уроках, присвячених темі мистецтва рідного краю, у роботі позашкільних 

об’єднань, гуртків, для створення краєзнавчих довідок, написанні статей, тема 

яких стосується представників локального мистецтва Баришівського регіону.  

 

 

 
СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 
МАЄТОК ОСТЕН-САКЕН – ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТКА КИЇВЩИНИ: 

 ГЕНЕЗА ТА МАЙБУТНЄ 

 

Автор: Закаблук Альона, учениця 10 класу Бородянського 

академічного ліцею Бородянської селищної ради  

Науковий  керівник: Копил Любов Михайлівна, учитель 

історії Бородянського академічного ліцею Бородянської 

селищної ради  

 
 

 

 

 

Любов до Батьківщини – це перш за все зв’язок із тим місцем, де людина 

зростає, де проходить її дитинство. Саме в батьківській хаті починається 
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духовне становлення особистості материнською колисковою, батьківською 

наукою, бабусиною казкою, дідовою історією. Рідний край збагачує почуттям 

гордості, що аж серце щемить від захоплення, через мереживо вишиванки, 

химерність розписів, колоритне багатоголосся народних пісень, загадкові 

місцеві прикмети, давні залишки містичних споруд. 

  Поблизу села Мироцьке (моєї «малої Батьківщини») знаходяться руїни 

маєтку фон-дер Остен-Сакенів, заховані за столітнім яблунево-грушевим садом 

та сосновим лісом. Прогулюючись зарощеними стежками під спів чубатого 

омелюха чи витонченої горихвістки, відкриваєш для себе райський краєвид: 

безкрайній став, що віддзеркалює синь неба, достиглі червонобокі плоди, укриті 

пожовклою від спеки травою, та величні кам’яні брили, майстерно викладені в 

хитромудрий фасад із порталами, виступами, барельєфами, карнизами. За 

останні десятиліття пам’ятку розбирали на цеглу, вибивали вікна, кардинально 

видозмінювали. Тепер від минулого залишились лиш обпалені рештки та сміття, 

на яких живуть зграї собак. Прикро, що процес руйнації, попри намагання 

місцевої влади, не зупиняється і сьогодні. 

     Любов до Батьківщини – це велика праця людини, а не красиві слова і 

гасла. Вона вимагає активних дій, небайдужості – не тільки милуватися 

пишнотами і здобутками, а й працювати кожного дня задля розвитку та 

збереження культурної спадщини рідного краю.  

     Метою  роботи є комплексне вивчення історії виникнення, розбудови, 

сьогодення маєтку фон-дер Остен-Сакенів. Хочу звернути увагу громадськості 

на дану проблему, оскільки пам’ятка історії та архітектури може зникнути 

назавжди, так і залишившись до кінця не вивченою. 

     Результати проведеної роботи такі: 

  з'ясовано особливості генези  маєтку до революції 1917 року;  

  досліджено історію споруди у післяреволюційний час; 

  проаналізовано сучасний стан пам`ятки історії.   
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 
ЗЛОЧИН ПРОТИ РОЗУМУ І СОВІСТІ: РЕПРЕСІЇ СТАЛІНІЗМУ ПРОТИ 

УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ  

30-Х РОКІВ XXСТ. 

 
        Автор: Мельникова  Ірина,  учениця 9  класу  Шпитьківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Києво-Святошинської 

районної державної адміністрації 

 Науковий  керівник: Лєбєдєва Олена Станіславівна, учитель 

історії та правознавства Шпитьківської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Києво-Святошинської районної державної 

адміністрації 

 

 

 

 

Предмет дослідження: інтелігенція Києво-Святошинського району у  

період Великого Терору.  

Актуальність теми дослідження: в умовах розвитку Української держави 

зріс інтерес громадськості до вітчизняної історії, до фактів і даних, які тривалий 

час замовчувалися. Кожен український громадянин має право і обов’язок знати, 

як і за яких умов відбувалось творення національної свідомості українського 

народу, скільки випробувань довелося пройти людям, які закладали фундамент 

незалежності думки та слова, що пережили ті, хто сіяв нові знання в душі. 

Відкриття доступу до архівних джерел дозволили вченим і дослідникам 

відкрити невідомі сторінки історії України, такі, як масові політичні репресії 

проти окремих верств населення, зокрема, проти інтелігенції в радянській 

Україні у 30-х роках ХХ століття. 

Доба політичних репресій 30-х років характеризується особливою жорстокістю 

по відношенню до української інтелігенції, а особливо до письменників, вчених, 

освітян. Ці події значною мірою вплинули на розвиток української культури, 

тому  важливо дослідити кожен їх аспект, щоб мати уявлення, за яких обставин 

відбувалося творення нашої історії.  
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Отже, проблема мого дослідження зумовлена необхідністю відродження 

невідомих сторінок історії освіти Київщини в умовах дії  сталінського 

тоталітарного режиму, повернення імен освітян, які невинно стали жертвами 

політичних репресій. 

Мета дослідження: Дослідити причини утисків інтелігенції Київщини: 

педагогів, прозаїків, поетів, науковців. Розкрити репресивну політику радянської 

влади проти інтелігенції України та освітян Києво - Святошинськогорайону у 

30-і роки ХХ століття на прикладі їх життя і професійної діяльності.  Вивчення 

подій 1930-х років, як пускового гачка процесу гальмування розвитку 

української самобутності,  аналізування всіх аспектів, формування висновку за 

отриманими даними. Популяризація історії України, її видатних особистостей, 

подолання історичних міфів, увічнити пам’ять мільйонів громадян України, що 

стали жертвами політичних репресій. 

Метод дослідження: метод аналізу, метод синтезу, класифікація, 

систематизація, опис. 

Об’єкт дослідження: репресії над освітньою і культурною елітою періоду 

остаточного становлення тоталітарного режиму. 

Результатом дослідження є  узагальнення вже відомих фактів про  

гоніння інакомислячих людей в 30-х роках, комбінування їх з власними 

науковими здобутками про освітян Києво - Святошинського району, яких 

торкнулись ці події, отримання змоги цілісно уявити атмосферу цілої епохи 

утисків і страждань квіту української нації, пояснити глибоку паузу в розвитку  

культури нашої батьківщини. 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

ВІЙНА І МИР  ГЕОРГІЯ КІСТЯКІВСЬКОГО 

 

           Автор: Горбенко Роман, вихованець гуртка Вишнівського 

центру творчості дітей та юнацтва, учень 9 класу Боярського  

академічного ліцею «Гармонія» Києво- Святошинської районної  

ради 

      Науковий  керівник: Рудяченко Наталія Євгеніївна, керівник  

гуртка історичного краєзнавства Вишнівського центру 

творчості дітей та юнацтва 
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Історичне краєзнавство як наука повинно висвітлювати розвиток 

глобальних проблем людства через призму місцевої історії. Питання мирного 

співіснування та загроза всесвітньої ядерної війни є невирішеною дилемою 

сьогодення. У зв’язку з цим доцільно згадати ім’я американського професора 

українського походження Георгія (Джорджа) Богдановича Кістяківського, який 

народився у Боярці на самому початку XX століття. Наукові роботи цього 

фахівця у галузі фізичної хімії та вибухових речовин дозволили під час Другої 

світової війни успішно створити і випробувати ядерну зброю, а його політична і 

громадська діяльність була спрямована на недопущення використання ядерного 

озброєння, припинення воєн та боротьбу за права людини. Отже, у біографії 

нашого земляка дивним чином сплелися питання війни та миру у широкому їх 

розумінні. 

Об’єктом дослідження є біографія відомого американського вченого, 

українця за походженням, боярчанина за місцем народження Георгія 

Кістяківського у контексті життєпису його родини, предметом – еволюція 

наукового світогляду та розвиток активної громадянської позиції Георгія 

Кістяківського. 

Мета роботи: дослідження внеску відомого вченого Георгія 

Кістяківського у розвиток світової науки, особливості формування його 

наукового світогляду та громадянської позиції. 

Мета передбачає вирішення ряду завдань, а саме: аналізу життєвого та 

наукового шляху Георгія Кістяківського в контексті життя родини Кістяківських 

та подій світової історії, дослідження впливу наукової і політичної діяльності          

Г. Кістяківського на розвиток світової фізико-хімічної науки та процесу генезису 

ядерного озброєння; характеристика науково-громадської діяльності                   

Г. Кістяківського. 

Новизною нашої роботи є створення схеми родинного дерева сім’ї  

Кістяківських та систематизація історіографічних та художньо-публіцистичних 

поглядів на науково-громадську діяльність ученого. 

Завдяки створенню схеми родинного дерева сім’ї  Кістяківських наша робота 

має теоретичне значення для подальших наукових досліджень. 

Практичне значення роботи полягає у можливості широкого застосування 

матеріалів дослідження на уроках історії України, фізики та хімії; для 

функціонування шкільних та позашкільних краєзнавчих, історичних, фізичних 

гуртків, з метою патріотичного виховання дітей та молоді; для мотивації учнів 

до занять науково-дослідницькою роботою. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

ГІБРИДНА ВІЙНА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ЖЕРТВИ 

 

Автор: Гутніченко Вікторія, учениця 11 класу Бучанського 

навчально-виховного комплексу «спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів - загальноосвітня школа I-III ступенів» №4 

Бучанської міської ради Київської області 

Науковий  керівник: Ситник Галина Миколаївна, учитель історії 

Бучанського навчально-виховного комплексу «спеціалізована 

загальноосвітня школа I-III ступенів - загальноосвітня школа I-III 

ступенів» №4 Бучанської міської ради Київської області 
 

 
 

Мета наукової роботи полягає в дослідженні конфлікту на Сході України, 

втрат економічного та соціального характеру в ході гібридної війни. 

Актуальність роботи полягає в недостатній обізнаності сучасного 

покоління з поняттям «гібридна війна»; у неоднозначному ставленні до 

російсько-українського конфлікту різних поколінь суспільства; у маніпуляціях 

окремих проросійських політиків щодо масштабів війни; в інтересі молодого 

покоління до перспектив завершення конфлікту на Сході України; у сприянні 

формування патріотичних почуттів та інтересу до історії рідного краю. 

Завдання: 

 Дослідити витоки геополітичних планів Росії щодо України. 

 Проаналізувати масштаби економічних та людських втрат. 

 Дослідити долі учасників АТО та їх родин у місті Буча Київської області. 

На основі аналізу та систематизації наукових джерел,  інтернет-ресурсів та 

матеріалів місцевої преси було досліджено особливості гібридної війни взагалі 

та зокрема на Сході України; прослідковано кількість матеріальних та людських 

втрат України в ході боротьби за національне самовизначення, свободу й 

незалежність.  

У ході дослідження було проведено соціальне експрес-опитування учнів 9-

11-их класів шкіл м. Буча про їх ставлення до подій на Сході України, розуміння 

ними особливостей гібридної війни та ступінь обізнаності з масштабами 

людських втрат нашого міста в ході АТО. 
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Станом на 31 жовтня 2019 року, Управління верховного комісара ООН з 

прав людини оцінило загальне число жертв, пов’язаних із конфліктом в Україні, 

у 41-44 тисячі чоловік, з яких загинуло 13000-13200 осіб. Втрати українських 

військових оцінювали приблизно 4100 загиблих та близько 9500 -10500 осіб 

поранених. А серед загиблих - 14 бучанців. 

У ході дослідження були вивчені біографії кожного з них, зібрані спогади 

рідних і близьких. 

Отже, можна зробити висновок, що події на Сході України повністю 

відповідають ознакам гібридної війни. Російський уряд продовжує підрив 

економічного потенціалу, маніпулює жителями та проросійськи налаштованими  

політиками щодо визнання двох державних мов в Україні, поширює неправдиву 

інформацію щодо ініціаторів війни та її перебігу. 

Агресія РФ проти України спричинила руйнівні наслідки не тільки для 

нашої держави, а й для європейської та глобальної безпеки. 

Проведені дослідження підтверджують думку про те, що жителі нашого 

міста не байдужі до подій, які відбуваються в даний час на Сході України, 

надають матеріальну та моральну підтримку захисникам, які відстоюють 

незалежність нашої країни. А долі загиблих підтверджують, що в житті завжди є 

місце для подвигу. 

 

 
 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА РЖИЩЕВА 

 

Автор: Бартко Анастасія, учениця 11 класу Ржищівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів імені Героя Радянського Союзу 

Олега Кошового Ржищівської міської ради  

Науковий  керівник: Крамаренко Ганна Григорівна, учитель історії 

та правознавства Ржищівської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів імені Героя Радянського Союзу Олега Кошового 

Ржищівської міської ради  
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Ржищів – невеличке містечко, що розкинулось на високих дніпровських 

пагорбах. Багато епох та вікопомних подій закарбував цей край, багато видатних 

особистостей виплекав він. Тут переплелись історичні долі різних народів. 

Довгий час існувала у Ржищеві єврейська громада, яка залишила вагомий слід в 

економіці, історії та культурі нашого краю. Актуальність дослідження зумовлена 

станом вивчення цієї теми, адже історія єврейської громади Ржищева 

недостатньо вивчена, потребує конкретизації і неупередженої оцінки. 

Об’єктом дослідження є історія єврейської общини міста Ржищева. 

Предметом дослідження є Ржищівська єврейська громада, її життя, побут і 

господарська діяльність другої половини ХVІІ - першої половини ХХ століть. 

Мета роботи: на основі виявленого комплексу джерел, літератури 

дослідити життя єврейської общини на території Ржищева в окреслений період. 

Досягнення мети реалізовано через вирішення наступних завдань: 

1) опрацювати архівні документи з історії Ржищівської єврейської громади; 

2) вияснити причини заснування Ржищівської єврейської общини;  

3) показати життя єврейської общини в зазначений період; 

4) розкрити зайнятість євреїв; 

5) дослідити соціально-культурний розвиток ржищівських євреїв. 

Новизна роботи полягає у комплексному дослідженні становища та внеску 

єврейської спільноти в розвиток міста Ржищева у другій половині ХVІІ – першій 

половині ХХ століттях у зв’язку з новими підходами в історичній науці та 

залученні архівних матеріалів. 

Хронологічні рамки роботи охоплюють другу половину ХVІІ – першу 

половину ХХ століть. Нижня хронологічна межа обумовлена появою єврейської 

громади у місті. Верхня хронологічна межа обумовлена зміною, що спричинила 

Друга світова війна на єврейську спільноту в країні та Ржищеві зокрема. 

Науково-дослідницька робота складається зі вступу, чотирьох розділів і 

висновків. 

У першому розділі досліджується історія виникнення єврейської громади в 

Ржищеві. 

У другому розділі описується економічна зайнятість ржищівських євреїв. 

У третьому розділі характеризується духовний світ та ідеологія єврейської 

общини. 

У четвертому розділі описується життя євреїв в роки буремних 

випробувань     ХХ ст.   
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У результаті проведеного автором дослідження можна зробити такі 

висновки: на Ржищівщині євреї з’явилися після закінчення Національно-

визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького 1648-1657 років, проте 

масове їх розселення в місті було зумовлене трьома поділами Польщі. На 

початку ХХ ст. єврейство складало 40% від загальної кількості населення 

Ржищева. Причиною заснування саме ржищівської єврейської громади стало, 

зокрема, те, що місто після указу Катерини ІІ від 21 грудня 1791 року ввійшло в 

так звану «смугу осілості», де юдеї могли жити без перешкод. 

Проживання євреїв в Ржищеві супроводжувалося високим ступенем їхньої 

замкнутості та ізоляції кагалу, що контролював широкий спектр соціально-

економічних відносин в місті. Проте періодично виникали суперечності як і між 

самими євреями, так і в їхніх відносинах з іншим населенням, зумовлені 

конкуренцією, зіткненням політичних інтересів та недотриманням євреями 

громадського порядку. 

Значна частина всієї промисловості Ржищівщини була зосереджена в руках 

єврейської общини. Власниками абсолютної більшості об’єктів промисловості: 

майстерень, фабрик, заводів до жовтня 1917 року були саме євреї. Основні 

елементи економічної зайнятості євреїв – ремесло та торгівля.  

Вплив єврейської культури наділив своєрідністю ржищівські товари, тим 

самим зробивши їх впізнаваними в різних торгівельних пунктах Київської 

губернії.  

Ржищів став для євреїв містом великого духовного значення. Тут 

знаходилася синагога, резиденція цадиків, праведна поведінка яких була взірцем 

для іудеїв, 10 молитовних шкіл. 

Існування євреїв в Ржищеві позитивно вплинуло на розвиток самого міста. 

А сама культура торгівлі вплинула на традиційні тепер для Ржищева «базарні» 

дні – середа, п’ятниця та неділя. Численні ржищівські євреї були досить 

заможними, тому вони мали можливість вкладати доволі значні кошти в 

розвиток соціально-культурного життя громади і самого міста. 

Ім’я багатьох відомих єврейських поетів та письменників пов’язані з 

Ржищевом. Серед них Різберг Ізраіль-Бер, Ламед Шапіро, Михайло 

Шмушкевич, Шолом Алейхем. 

Початок ХХ ст. став для єврейської громади Ржищева часом неспокою та 

буремних випробувань. Для відпору насиллю організовувалися загони 

самооборони, що свідчило про небажання євреїв коритися урядовим вимогам. 

Численні погроми, визиски, грабежі та розбої в Ржищеві1917-1921 років були 



 

 

373 

 

спрямовані проти євреїв і призвели до знищення та міграції значної кількості 

цього народу. 

Ржищівські євреї не уникли трагічної долі нацистської окупації. Лише в 

квітні 1943 року фашистами було розстріляно близько 200 євреїв. Загалом за 

1941 – 1943 роки в місті загинуло близько 500 осіб єврейської національності. 

Після подій першої половини ХХ ст. в Ржищеві майже не залишилось тих, 

які ідентифікували себе євреями. Зараз єврейське населення складає незначну 

частину всіх ржищівчан. 

Безумовно, вибрана тема достатньо об’ємна та цікава, тому проведене 

дослідження – лише спроба її висвітлення. Автор надалі планує вести розробку 

цієї теми. 
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При всьому величезному значенні, яке має поштовий зв’язок у житті всіх 

народів, і тієї видатної ролі, яку він відіграє у головних галузях господарства, 

історичне минуле пошти незаслужено обійдене увагою дослідників. Будівлі 

колишніх поштових станцій руйнуються, зникають або здаються в оренду і 

перебудовуються, що спричиняє зникнення історичних місць. Втрата пам’яток  

веде за собою й втрату важливої частини історичної пам’яті, яка могла б 

слугувати для розвитку туристичної галузі регіону, використовуватися з 
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виховною, інформаційною, культурною метою.  Цим обумовлено необхідність 

дослідження даної теми. 

Об’єктом дослідження виступає процес розвитку державної поштової 

галузі на Київщині протягом XIХ – початку XX ст. 

Предметом дослідження є поштові шляхи та поштові станції, які 

здійснювали свою діяльність на Київщині у відповідний період. 

Хронологічні рамки аналізу охоплюють період ХІХ – початку ХХ ст. за 

уряду Української Народної Республіки. 

Географічні межі дослідження охоплюють територію сучасної Київської 

області. 

Мета роботи полягає у дослідженні процесу розвитку та виявленні 

особливостей у діяльності поштового зв’язку як галузі господарства на території 

Київщини протягом XIX – початку XX ст. Відповідно до поставленої мети 

передбачається вирішення таких завдань: 

-  розглянути розвиток шляхів сполучення у межах Київщини, облаштування 

поштових станцій на території Київської губернії протягом ХІХ – на початку 

ХХ століття; 

- з’ясувати особливості діяльності української пошти і поштового зв’язку 

Київщини за часів революційних змагань 1917-1920-х рр. 

У першому розділі «Стан наукової розробки теми, джерельна база 

дослідження» вдалося проаналізувати наукові, довідникові, науково-популярні 

видання щодо розвитку поштового зв’язку Київщини. Серед джерел 

дослідження слід відзначити карти Київської, Чернігівської, Полтавської 

губерній, до складу яких входили населені пункти теперішньої Київщини. У 

роботі використані й фотоматеріали за темою дослідження. 

Другий розділ має назву «Поштові шляхи, які пролягали сучасними 

територіями Київської області впродовж ХІХ – на початку ХХ ст.». У ньому 

схарактеризовано кінні, залізничні, річкові шляхи, якими здійснювався 

поштовий зв'язок. Серед головних висновків аналізу зазначеної теми те, що 

мережа поштових шляхів на Київщині в ХІХ столітті зазнавала постійних змін, 

які виявлялися у зміні маршрутних напрямів, відповідно до потреб господарства 

і населення, зникненні старих кінних маршрутів у зв’язку з розвитком 

залізничного сполучення. 

 Третій розділ – «Поштові установи на території Київщини ХІХ – початку 

ХХ століття» - поділяється на два підрозділи. У першому розглянуто діяльність 

поштових станцій Київщини ще у складі Російської імперії, зокрема описано 
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будівлі станцій, кількість коней на них, наявність готелів. Особливу увагу 

приділено Білоцерківській поштовій станції як об’єкту культурної спадщини 

національного значення, яка знаходиться зараз у не найкращому стані. Другий 

підрозділ стосується роботи поштової служби в період Української Народної 

Республіки. 

Наукова новизна дослідження визначається тим, що історія розвитку 

шляхів сполучення та поштових станцій Київщини дозволяє відтворити частину 

минулого нашого краю. На підставі аналізу джерел вдалося дослідити процес 

еволюції поштового зв’язку на території Київщини, з’ясувати організацію 

мережі поштових комунікацій, виявити взаємовплив поштового зв’язку та 

соціально-економічних перетворень за часів революційних змагань 1917-1920 

рр. Встановлено взаємозв’язок між соціально-економічним розвитком регіону і 

поширенням поштової мережі.  

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання 

матеріалів, висновків та узагальнень як у процесі подальшого вивчення обраної 

теми, так і у практичній діяльності, зокрема для роботи освітніх, краєзнавчих та 

культурницьких організацій.  

Оприлюднення результатів. Результати дослідження обговорювались на 

учнівській науковій конференції в навчально-виховному комплексі «Узинська 

гімназія», друкувались у регіональній газеті Поросся «Замкова гора». 
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Гуцульщина – це неймовірний колоритний осередок української культури, 

звичаї, побут, традиції та вірування якої просто вражають своєю незвичністю, 

тому виникла мета роботи: дослідити походження та етнічну історію гуцулів, 

розселення, особливості побуту та неповторності культури на основі матеріалів 

науково-дослідницької літератури і власних спостережень (екскурсійні 

матеріали, перегляд кінофільмів, аналіз художньої літератури, відвідування 

тематичних виставок). 

Відповідно до мети роботи були поставлені наступні завдання: 

-  узагальнити та систематизувати наукові дослідження про ендемічність 

гуцульського народу; 

- відвідати музеї села Верховина та села Криворівня з метою дослідження 

життя та побуту гуцулів; 

- проаналізувати твори фольклору, художньої літератури та кіномистецтва, 

де зображується життя людей Прикарпаття і Закарпаття. 

Актуальність дослідження: через стрімкий розвиток сільського туризму 

до Західної України з’явився певний інтерес до вивчення традицій гуцульського 

народу. 

Новизна даного дослідження полягає у глибшому вивченні теми роботи.  

Практичне значення: матеріал дослідження можна застосувати на уроках  

історії та географії; української літератури, при вивченні творчості 

М.Коцюбинського, зокрема повісті «Тіні забутих предків», І. Франка, О. 

Кобилянської. 
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Національно-культурне відродження за часів незалежності України 

сприяло вивченню й осмисленню духовної культурної спадщини, зокрема 

пізнанню звичаєво-обрядових традицій українського народу, частину яких 

упродовж тривалого часу зберігала лише колективна пам’ять. Актуальною й 

малодослідженою проблемою є вивчення самобутньої народної культури 

українців, зокрема – значення хустки у родинній обрядовості мешканців 

південних районів Київщини  у ХХ – на початку ХХІ століття. 

Мета роботи – провести етнологічне дослідження, узагальнивши значний 

матеріал, зібраний під час польових досліджень щодо значення хустки як 

невід’ємного атрибуту родинних обрядів українців південних районів Київщини. 

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:  

- проаналізувати історіографію вивчення ролі хустки у родинній 

обрядовості, схарактеризувати джерельну базу дослідження;  

-  простежити використання хустки в родинних обрядах в означеному 

часовому та географічному вимірі;  

- виявити локальні різновиди використання хустки в родинній обрядовості.  

Об’єкт дослідження – хустка як жіночий головний убір.  

Предмет дослідження – значення хустки у родинних обрядах. 

Хронологічні межі дослідження. У роботі проаналізовано роль і значення 

хустки в українській родинній обрядовості впродовж ІІ половини ХХ – початку 

ХХІ ст. Визначені хронологічні межі дають змогу простежити розвиток 

досліджуваного явища у динаміці. 
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Географічні межі дослідження охоплюють територію південних районів 

Київщини. 

Методи дослідження. Зміст і характер поставлених у дослідженні завдань 

і специфіка роботи зумовили потребу комплексного використання як 

загальнонаукових методів, так і спеціальних етнологічних. Серед перших 

застосовано методи системного аналізу, синтезу, класифікації. З-поміж 

спеціальних – використано методи безпосереднього спостереження, 

інтерв’ювання для збору польового етнографічного матеріалу (для поповнення 

фактографічної бази та з’ясування сучасного стану використання хустки у 

родинній обрядовості). Дослідження побудовано на основі комплексного 

використання власних польових етнографічних джерел, наукового доробку 

попередніх дослідників.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше:  

-   систематизовано, узагальнено матеріали південних районів Київщини про 

роль хустки;  

- зібрано значний масив нового фактологічного матеріалу з сучасної обрядовості 

українців Поросся під час польових досліджень упродовж 2018-2019 років. 

 Науково-дослідницька робота складається з двох розділів. Перший має 

назву «Історіографія питання, джерельна база дослідження». У ньому 

проаналізовано монографії, статті українських науковців щодо хустки як 

головного убору українських жінок, її ролі в родинних обрядах. 

Схарактеризовано джерельну базу дослідження, якою є різні види хусток, що 

зберігаються у сімейних архівах, в шкільних музеях побуту та етнографії. 

Джерелами дослідження слугували також фотографії родинних подій ХХ – 

початку ХХІ століття з сімейних архівів мешканців нашого регіону. Ці джерела 

представлені у додатках до роботи. Найважливішим джерелом стали розповіді 

мешканців Білоцерківського, Рокитнянського, Таращанського, Володарського 

районів про роль хустки у родинній обрядовості. 

 У другому розділі «Роль хустки у родинній обрядовості сіл 

Південної Київщини від середини ХХ до початку ХХІ століття» розкривається 

значення головного убору під час родин, хрестин, весілля, поховального обряду. 

Дослідженням встановлено, що значення хустки у родинній обрядовості 

південних районів Київщини можна визначити як 

- подарункове під час родин, хрестин, весілля; 

- оберегове під час піднесення хліба (шишок, лежнів); 

- символічне як згода дівчини вийти заміж за хлопця під час сватання; 

- символічне як перехід із дівочого стану в жіночий під час обряду 

покривання молодої на весіллі; 

- пам’ятно-поминальне під час поховального обряду. 

Дослідженням виявлено локальні особливості використання хусток у 

родинних обрядах регіону: 
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- у с. Красне Білоцерківського району хустка слугувала символом цноти 

молодої, яку засвідчував молодий, що запинав молоду власноруч червоною  

хусткою після обряду комори на весіллі; 

- у с. Зорівка Кагарлицького району обряд «скривання» молодої проводять 

свашки з числа одружених жінок, що мають дітей, авторитет добрих господинь 

та щасливих дружин; 

- у селах Рокитнянського району під час весілля проводиться танок із 

хусточками, який має на меті передбачити або стать першої дитини, що  

народять молоді, або найбільший вплив одного з молодих у майбутньому 

сімейному житті. 

Важливим надбанням дослідження є виявлення народної класифікації 

хусток в с.Іванівка Білоцерківського району. 

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання 

отриманих результатів учителями української мови та літератури, мистецтва, 

класними керівниками, керівниками гуртків та вихователями дошкільної освіти.  

Матеріали дослідження оприлюднено на науковій учнівській конференції 

в навчально-виховному комплексі «Узинська гімназія», на сторінках 

регіональної газети Поросся «Замкова гора». 

 

 

СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 

СУЧАСНА СИСТЕМА ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Автор: Думан  Аліна, вихованка гуртка Переяславського будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Переяславської 

міської ради 
Науковий  керівник: Божко Ірина Віталіївна, керівник гуртка 

Переяславського будинку художньої творчості дітей, юнацтва та 

молоді Переяславської міської ради 
 

 

Актуальність. Починаючи з проголошення незалежності, Україна 

переживає глибокі та кардинальні зміни в суспільному житті серед яких є 

розбудова та удосконалення дипломатичної служби. Геополітичні зміни початку 
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90-х рр. ХХ ст., подолання біполярності міжнародних відносин, створили 

позитивні умови для виведення дипломатії України на новий рівень, і залежно 

від якості дипломатичних відносинзі світовим співтовариством, буде визначена 

іі подальша роль як суб’єкту міжнародних відносин. На актуальність роботи 

впливає фактор недостатнього опрацювання даної теми.  

У роботі проаналізовано становлення, стан, систему та значення 

дипломатичних відносин між Україною та світом; основні поняття 

дипломатичної служби, структуру та систему органів дипломатичної служби.  

Мета дослідження: проаналізувати специфіку сучасної дипломатичної 

служби в Україні як складової частини державної служби, перспективи її 

розвитку, дипломатичні прийоми і методи, механізм вдосконалення системи 

дипломатичних відносин України.  

Завдання дослідження: 

- розкрити поняття та принципи дипломатичної служби;  

- проаналізувати структуру дипломатичної служби та методи її роботи; 

- розкрити стан сучасних дипломатичних відносин України. 

Об’єкт дослідження: дипломатична служба в Україні. 

Предмет дослідження:сучасна система дипломатичних відносин України; 

прийоми, методи, становлення та розвиток дипломатичної служби в Україні. 

Методи дослідження: системно-історичний, аналізу, синтезу, проблемно-

хронологічний. 

Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та 

спеціально-наукові методи. Застосовано формально-логічний, структурно-

функціональний, комплексний, юридичного аналізу, логічний та інші методи, 

які надали змогу комплексно та всебічно дослідити проблемні питання 

досліджуваної теми. Аналіз вітчизняного, зарубіжного і міжнародного 

законодавства та досвіду правового регулювання дипломатичної служби 

зумовив застосування компаративних методів. Також застосовуються 

загальнофілософський діалектичний метод, принципи системності та історизму 

для визначення основних характеристик процесу формування законодавства 

щодо регулювання дипломатичної служби. 

Нормативною базою роботи є чинні нормативно-правові акти, що 

регламентують питання діяльності дипломатичної служби. Емпіричною базою– 

статистичні й аналітичні матеріали. 

       Новизна роботи– запропоновано: 
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- концептуальні засади адміністративно-правового регулювання 

дипломатичної служби як складової державної служби України; 

- обґрунтовано введення прозорості роботи дипломатичної служби; 

Практичне значення одержаних результатів – пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства з питань діяльності дипломатичної 

служби України; одержані результати можуть бути використані в подальших 

дослідженнях. 

Загальна характеристика роботи: робота має титульну сторінку, 

зміст,складається з вступу, двох розділів, двох підрозділів першого розділута 

трьох підрозділів у другому розділі, висновків, списку використаної літератури - 

28 найменувань; загальний обсяг роботи – 31 сторінка. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 

 

НАЙДАВНІША МОНАРША ДИНАСТІЯ: ІМПЕРАТОРСЬКИЙ ДІМ ЯПОНІЇ 

 

 

         Автор: Федорченко Яна, учениця 9 класу Ліцею  

«Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської ради 

Київської області 

      Науковий  керівник: Махаринська Оксана Петрівна,  

учитель історії Ліцею «Білоцерківський колегіум»  

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

 

Актуальність теми. У 2019 році увага світової спільноти була прикута 

до Країни Вранішнього Сонця – там відбулася інтронізація нового 126-го 

імператора Нарухіто. 22 жовтня 2019 року на церемонію було запрошено також і 

правлячого нині Президента України.  Дипломатичні відносини між Україною та 

Японією були встановлені 26 січня 1992 року. З нагоди 25-ої річниці даної події 

2017 рік був оголошений роком Японії в Україні. Із січня 2018 року введено 

спрощений візовий режим для українців. Існування інституту імператорської 

влади в Японії підкреслює унікальність і самобутність нації.  
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Об’єкт дослідження – імператорська влада в Японії, що бере початок з  6 

століття до нашої ери та існує до сьогодні. 

Предметом дослідження є імператорська династія в Японії. 

Хронологічні межі дослідження: 11 лютого 660 р. до н.е. – 2019 рік. 

Мета роботи: дослідити особливості імператорської влади в Японії у 

різні періоди історичного розвитку. 

Результати дослідження. 11 лютого - національне японське свято, що 

відмічається щорічно на згадку про сходження на трон першого японського 

монарха, легендарного імператора Дзімму в 660 р. до н.е. Однак становлення 

централізованої держави Японії більшість вчених відносить до VII ст. Цього 

цілком достатньо, щоб визнати японську імператорську династію найдавнішою 

в світі. Тим більше, що за всі ці століття імператорський рід жодного разу не 

переривався. 

В історії Японії були періоди, коли імператор мав реальну владу та 

впливав на внутрішню і зовнішню політику держави. Це період реформ Тайка і 

Мейдзі. Однак більшість часу імператори мали номінальну владу, виконуючи 

функції верховного релігійного жерця. Це робило імператора невразливим для 

будь-якої критики, яка могла б бути спрямованою на його адресу. В давнину це 

був голова роду, у середньовіччі військові правителі – сьогуни, у новітній час 

управління країною взяли на себе парламент і уряд. 

В Японії, крім загальноприйнятого календаря, діє ще й власний 

національний: за роками перебування імператорів на престолі. Вступаючи на 

Хризантемовий трон, новий монарх оголошує початок нової ери. Ера 

попереднього імператора Акіхіто називалася Хейсей («Мирне правління»), а 

Нарухіто, зійшовши на престол у 2019 році, проголосив еру Рейва («Прекрасна  

гармонія»).   
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  

ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ 

 

 

Автор: Пінчук Алла, учениця 11 класу Бориспільського 

навчально- виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради Київської області 

Науковий  керівник: Денисенко Світлана Миколаївна, учитель 

 географії та економіки Бориспільського навчально-  виховного  

комплексу «Гімназія «Перспектива» -загально- освітня школа  

І-ІІІ ступенів» імені Володимира Мономаха Бориспільської  

міської ради Київської області 

                                                                                                                                              

У розвитку вітчизняного туристичного руху помітну роль відіграє 

спортивно-оздоровчий туризм. По суті, він є однією з найдоступніших і масових  

форм активного відпочинку, пізнання та вивчення навколишнього світу. 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що спортивно-оздоровчий 

туризм популярний вид подорожей. Він комплексно розвиває людину в таких 

напрямках: 

-духовна сфера – розвиток високих людських якостей, необхідних в 

екстремальних умовах похідного життя, розвиває взаємоповагу та 

взаєморозуміння;  

-освітній аспект включає поглиблення знань з краєзнавства та географії;  

-оздоровчий ефект – позитивний вплив на організм людини природним 

середовищем.  

-Окрім цього спортивно-оздоровчий туризм ефективно впливає на фізичний 

розвиток. 

Метою роботи є вивчення спортивно-оздоровчого туризму в Україні, 

дослідити проведення спортивно-оздоровчих туристських походів БМЦТТК. 

Для досягнення мети науково-дослідницької роботи було поставлено такі 

завдання: 
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 Розкрити поняття "спортивно-оздоровчий туризм"; 

 Дослідити особливості спортивно-оздоровчого туризму; 

 Проаналізувати вплив спортивно-оздоровчого туризму на деякі 

психофізіологічні показники організму; 

 Дати характеристику основним видам спортивно-оздоровчого туризму; 

 За допомогою інформаційних ресурсів охарактеризувати проведення 

спортивно-оздоровчих  туристських походів БМЦТТК. 

Об’єктом дослідження даної науково-дослідницької роботи є спортивно-

оздоровчий туризм. 

Предметом дослідження є спортивно-оздоровчі туристські походи проведені 

БМЦТТК. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що проведений 

в роботі аналіз, узагальнення, висновки та дії можуть бути втілені в практику 

закладів, які спеціалізуються на спортивно-оздоровчому туризмі для 

покращення навчально виховної роботи, а також на уроках з основ здоров’я для 

пропаганди здорового способу життя. 

В першому розділі висвітлено особливості спортивно-оздоровчого туризму, 

його оздоровчі функції, адже регулярні заняття різними видами туризму 

оздоровлюють організм, підвищують його функціональні можливості, 

працездатність, забезпечують оптимальний розвиток, уповільнюють старіння. 

Крім того, заняття спортивно-оздоровчим туризмом допомагають виробленню 

таких якостей, як витривалість, спритність, кмітливість. Він є своєрідною 

школою виховання і гармонійного розвитку особистості, свідомого 

громадянина, що поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну 

досконалість. В цьому розділі також виділено основні види спортивно-

оздоровчого туризму та надано характеристику таким видам: пішохідний, 

водний та велосипедний. 

В нашому місті спортивно-оздоровчий туризм активно розвивається, завдяки 

роботі позашкільного закладу БМЦТТК. Тож в другому розділі було 

охарактеризовано водний, велосипедний та пішохідний походи, проведеними і 

організованими Центром туризму, учасницею яких була я.  

- Водний похід. Відбувався в районі Івано-Франківської та Чернівецької 

областей, засіб пересування – спортивний катамаран. Сплавлялися річками: 

Білий та Чорний Черемош. Головна мета походу – набуття її учасниками 

спортивно-туристського досвіду для здійснення походів вищої категорії 

складності. Усі члени походу  зацікавлені у підвищенні спортивної кваліфікації 
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для того, щоб мати можливість приймати участь у змаганнях зі спортивного та 

водного туризму. 

-Велопохід Київщиною отримав назву «Естафета пам’яті». Метою походу стала 

розробка маршруту пам’яті рідним краєм, відвідування історичних пам’яток, 

пов’язаних із трагічними подіями 1941-1945 року. Під час подорожі юні туристи 

зустрічалися з ветеранами та дітьми війни. 

-Пішохідний похід. Особливістю цього походу є те, що табір знаходиться на 

базі зеленого туризму, біля р.Чорний Черемош в с.Устеріки. Ця місцевість 

захоплює своєю красою, адже навколо гори та полонини, а неподалік 

знаходиться місце злиття Чорного та Білого Черемошів. Проживання у наметах, 

приготування їжі на вогнищі, тож юні туристи вчаться елементарним навичкам, 

які знадобляться їм у більш складних походах. До програми подорожі входять 

тренування з водного туризму, сплави,  робота з мотузками, майстер-класи їзди 

на спортивних велосипедах та рукоділлю, зустріч із відомим дримбарем, виходи 

в гори, зокрема екскурсія на Писаний Камінь, спортивні змагання та 

різноманітні конкурси, краєзнавча робота, вечірнє дозвілля біля вогнища, 

здорове харчування, загартування і навіть туристичний КВК. 

Також було проведене опитування міських жителів в соціальній мережі 

Facebook, в спільноті БМЦТТК, щодо їхнього вибору виду спортивно-

оздоровчого туризму для походів. Результати опитування свідчать про те, що 

водний туризм найбільш популярний вид екстремального відпочинку. Виходячи 

з відповідей, більшість обрали водний туризм, оскільки на їх думку це 

найекстремальніший вид туризму. Адже під час проходження складних річкових 

порогів, вони отримують найбільше вражень, ніж під час пішохідних чи 

велосипедних походів. 

Внаслідок написання цієї науково-дослідницької роботи ми дійшли до 

певних висновків: 

Спортивно-оздоровчий туризм є одним із засобів всебічного розвитку й 

виховання особистості, ефективним засобом фізичного оздоровлення людини, 

запорука її гармонійного розвитку, відбувається закріплення знань з 

краєзнавства, природознавства, топографії. 

Внаслідок здійсненого дослідження мусимо зазначити, що у місті 

Бориспіль спортивно-оздоровчий туризм активно розвивається. 

Саме розвиток спортивно-оздоровчого туризму в певній мірі сприяє 

розширенню горизонтів свідомості кожного індивіда. Він допомагає подолати 

страхи, знайти спільну мову та засвоїти щось нове. 
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Спираючись на все вищесказане, радимо кожному спробувати себе у сфері 

спортивно-оздоровчого туризму. 
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Предмет дослідження – ойконіми, розміщені на території Миронівського 

району. 

Мета дослідження: вивчення походження назв населених пунктів 

Миронівщини, систематизація їх за географічним змістом, тлумачення 

походження цих назв та їх зміни у часі. 

Основні завдання дослідження:  

– опрацювати теоретичний матеріал з топоніміки України;  

– пояснити походження та зміни в часі ойконімів на основі набутих 

теоретичних знань, аналізу картографічного матеріалу; 

– нанести на картосхему топонімічні символи ойконімів;  

– систематизувати й узагальнити зібрані назви, показати їхнє смислове 

значення та зв’язок із життям нашого народу. 

Методи дослідження: теоретичні – вивчення та аналіз архівних матеріалів, 

відповідної наукової літератури мовознавчого, історичного та краєзнавчого 

характеру, художніх текстів, електронних ресурсів Internet (Google Earth, Google 

Maps), періодики; детальний аналіз топографічних карт регіону; практичні – 

збирання топографічних матеріалів, фотодокументів, пов’язаних з ойконімами, 
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записування повір’їв, легенд, розповідей, спогадів жителів Миронівщини про 

походження назв населених пунктів даного регіону.  

Специфічним виявом етнічної і культурної історії українців Київщини є 

місцеві ойконіми – географічні назви міст, сіл, селищ, хуторів. Вони становлять 

важливе інформативне джерело історико-етнографічного вивчення регіону. Одні 

з них відображають форми колишнього територіального устрою, 

етнонаціональний чи соціальний склад населення, ще інші вказують на їх тісний 

зв’язок із фізико-географічними особливостями певної території,  різновидами 

поширених у минулому промислів та ремесел.  

В Україні на сучасному етапі ойконіми як складову частину топонімії 

широко досліджують у географії, мовознавстві, історії тощо. Ще у 1886 році  М. 

Сумцов у спеціальній праці «Малорусская географическая номенклатура» 

підкреслював, що українські назви населених пунктів та легенди про їх 

походження необхідно вивчати у тісному зв’язку з історією та побутом народу. 

По суті, це була перша спроба певним чином класифікувати назви населених 

пунктів України. Про вивчення географічних назв Київщини йдеться у праці 

печерського ієромонаха Лаврентія Похилевича «Сказання про населені 

місцевості Київської губернії» займався у своїй, створеній у XIX столітті. 

Походження назв окремих населених пунктів Миронівщини вже у ХХ столітті 

описували краєзнавці Миронівщини Роман Нестеров,  Яків Синявський, Віктор 

Глущенко, Катерина Залєвська, але їх праці містять фрагментарний, художній 

опис топонімів.  

Наукова новизна роботи полягає у тому, щоб детально дослідити, 

класифікувати та систематизувати виявлені у процесі пошукової діяльності 

ойконіми Миронівського району. Доповнити новими фактичними результатами 

уже існуючу літературу наукового характеру на дану тему. 

Актуальність дослідження полягає у тому, що зібраний та 

систематизований матеріал  про ойконіми є важливим джерелом  дослідження 

географії, історії, культури нашого народу. Їх вивчення спонукає ще більше 

любити і знати рідний край, свою мову і допомагає відновлювати національну 

свідомість. Тому топоніми варті детального вивчення і відродження у житті 

сучасного українського суспільства.  

У результаті дослідження зібрано, систематизовано і складено 

класифікацію топонімів Миронівщини за видами  й походженням.  

Практичне значення полягає у тому, що матеріали даного дослідження 

можуть бути використані при вивченні  шкільних курсів географії, історії 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%97


 

 

388 

 

України, київщинознавства, музейної справи, на факультативних заняттях, 

виховних годинах. Вони слугуватимуть змістовому наповненню екскурсійної 

тематики,  будуть актуальними для укладання туристичних маршрутів 

Миронівщини та  поглиблення знань з краєзнавства. 
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Метою моєї роботи є: аналіз і теоретичне обґрунтування трудової та  

освітньої міграції українців, зміна векторів міграційних потоківна початку ХХI 

століття. 

Актуальність дослідження обумовлено: необхідністю теоретичного 

осмислення і аналізу міграції,  як одного з найважливіших чинників глобалізації 

та інтернаціоналізації суспільства. Наразі негативною рисою є те, що люди 

виїжджають з України за кордон і, зазвичай, мають бажання там 

залишитись. Трудова міграція є суттєвою проблемою України. Для мене дуже 

важливо жити в економічно розвинутій  країні, у якій є перспективи для молоді. 

Дослідження причин та закономірностей виїзду громадян за кордон допоможе 

знайти шлях урегулювання цього процесу та покращення ситуації. Тобто 

дослідження трудової міграції є актуальним у наш час. 
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Наукова новизна полягає у дослідженні теоретичних засад тенденцій  

освітньої міграції в умовах легалізації безвізового режиму та глобалізації.  

Здійснено спробу отримати достовірну інформацію про міграційні настрої 

випускників 2018 – 2019 навчального року міста Вишгорода. 

Для розкриття даної теми були поставлені такі завдання:  

- проаналізувати фактори впливу рівня заробітної плати на напрямки 

міграційних потоків; 

-висвітлити значення безвізового режиму на інтенсивність міграційних потоків з 

України; 

- дослідити напрямки освітньої еміграції до країн Євросоюзу.  

Результативність мого дослідження: Знайдений, опрацьований і 

осмислений матеріал допоміг мені зрозуміти важливість демографічних 

процесів, зокрема міграції людського капіталу для економічного розвитку 

країни, вивчити світові тенденції та напрямки міграції студентської молоді та 

випускників 2018 – 2019 навчального року рідного міста. Самостійно 

розібратись, зорієнтуватись у виборі  навчального закладу для отримання вищої 

освіти. 

У ході виконання науково - дослідницької діяльності було зроблено 

висновки: виявлено вплив рівня заробітної платні на інтенсивність міграційних 

потоків між країнами, визначено країни з найвищими показниками заробітної 

платні, вказано на рівень податків в країнах Європи. 

Особливий вплив на процес міграції в Європі мало розширення і 

впровадження безвізового режиму між країнами-членами ЄС. Це змінило 

кількість мігрантів, характер і напрямки міграційних потоків. 

         Внутрішнє переміщення українців, що статистично обліковується, значно 

переважає за обсягом міжнародну міграцію. Домінують внутрішні міграції між 

містом і селом. 

Після запровадження демократичних свобод, кількість перетинів 

державних кордонів стрімко зросла, пріоритетом був західний напрямок 

мігрантів. 

Зростання чисельності українських студентів, які виїхали на навчання за 

кордон прискорюється. Найчастіше їдуть до Польщі, Німеччини, Чехії, 

Словенії, США, Канади. Особливо активно мігрують студенти в країни, куди 

спрямовані потоки трудової міграції.  



 

 

390 

 

Практичне значення роботи полягає у виступах перед аудиторіями, чіткому 

донесенню до слухачів актуальної для даного часу інформації, пропагування 

шляхів вирішення проблем високого рівня еміграції. Викладений у дослідженні 

матеріал може бути використаний учителями різних навчальних закладів при 

викладанні курсу «Україна у світі: природа і населення», «Історія України». 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

 
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК ДЕМОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

ВАСИЛЬКІВЩИНИ  

 

Автор: Романенко Дарія, вихованка гуртка Васильківського міського 

Центру дитячої та юнацької творчості Васильківської міської ради 

Науковий  керівник: Бондар Любов Степанівна, керівник гуртка 

Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості 

Васильківської міської ради 

 

 

 

 

Актуальність теми. Сьогодні для України настали скрутні часи. Війна 

стала серйозним випробуванням для українців. За п′ять років існування 

конфлікту на території України, держава зіткнулася з новим для неї поняттям - 

внутрішньопереміщені особи (ВПО), простими словами – переселенці, які стали 

новою верствою населення. Самі ВПО також у постійному пошуку інформації 

про себе та про подальші дії, так як є незахищеною соціальною групою. Під час 

переїздів їм, вже у дорослому віці, приходиться інтегруватись у вже складене 

суспільство та самоіндентифікуватися по новому.  

Мета дослідження: дослідити процес зміни ідентичностей ВПО в 

доконфліктний період та після початку військової агресії, визначити правовий 

статус вимушено переміщених осіб в Україні; взяти інтерв’ю  у начальника 

Васильківського міжрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного 
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стану Твердохліб М.М., провідного спеціаліста  управління захисту населення 

Бачинської Н. В., Гаркавенка В.Г., начальника Служби у справах дітей та сім'ї. 

Об`єкт дослідження – особи, які є переселенцями Васильківщини. 

Предметом дослідження:  дослідити долю переселенців , які проживають 

у місті Васильків та районі. 

Завдання дослідження описати долю переселенців Луганської, Донецької 

області, республіки Крим та їх інтеграцію у суспільство. Прослідкувати за 

процесом переселення. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові 

та спеціальні методи наукового пізнання: теоретичні, аналітичні, індуктивні, 

картографічні. 

Місце та час проведення дослідження. Системний аналіз для визначення 

впливу соціальної політики на демографічні процеси Васильківщини, 

статистичний аналіз отриманих результатів, соціологічного опитування. 

Наукова новизна. Раніше мало була проаналізована соціальна політика 

Васильківщини в місті та районі. Одержані результати досліджень полягають в 

аналізі соціальної політики, кількості населення, імміграційні процеси міста і 

району. Здійснено моніторинг народжуваності населення Васильківщини 2014-

2019рр.. 

 

 
СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ 

РАЙОНІ 

 

Автор: Драниця Лілія, учениця 11 класу Переяславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Переяславської 

міської ради 

Науковий  керівник: Дереча Людмила Василівна, учитель 

географії та економіки Переяславської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1 Переяславської міської ради 
 

 

 

Мета роботи: дослідити і проаналізувати проходження децентралізації на 

території Переяслав-Хмельницького району Київської області. Дати 
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характеристику роботи перших ОТГ (об’єднаних територіальних громад) та 

побудувати їхні картосхеми. Ознайомитись із основними положеннями 

адміністративно-територіальної реформи, побудувати діаграми бюджету 

новоствореної Дівичківської ОТГ та розробити рекомендації для покращення 

стану бюджету громади. 

Актуальність дослідження: на порядку денному стоїть адміністративно-

територіальна реформа України. 

Новизна роботи полягає в дослідженні новітніх змін адміністративно-

територіального устрою у нашій державі, на території своєї області та району; 

аналізі бюджету однієї з новостворених  громад. 

Завдання науково дослідницької роботи:  

1. ознайомитись з положенням про реформу адміністративно-територіального 

устрою та з виконанням Закону України  «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» у 2019 році; 

2. з’ясувати, які ОТГ  явилися в Переяслав-Хмельницькому районі;  

3. проаналізувати бюджет Дівичківської ОТГ;  

4. побудувати діаграми доходів та видатків Дівичківської ОТГ; 

5. розробити рекомендації для покращення стану бюджету Дівичківської ОТГ. 

Результатом дослідження є зображення змін адміністративно-

територіального устрою у вигляді карт і схем, загальний аналіз структури 

бюджету Дівичківської ОТГ. 

 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

ГОДОНІМИ У СКЛАДІ ТОПОНІМІВ СЕЛИЩА ПІСКІВКА 

 

Автор: Сахарова Діана, учениця 10 класу Тетерівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної  
Пісківської об’єднаної територіальної громади 

Науковий  керівник: Кононенко Ніна Василівна, учитель 

географії Тетерівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 

імені Ніни Сосніної  Пісківської об’єднаної територіальної 

громади 
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Мета науково-дослідницької роботи:  зібрати та описати мікротопоніми, 

зафіксувати їх у тому ж вигляді, у якому вони вживаються жителями Пісківки; 

пояснити значення і походження за наявними науковими джерелами.  

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:  

 вивчити групи годонімів;  

 з’ясувати походження назв вулиць селища;  

 ознайомитися з наявними матеріалами про годоніми селища. 

Актуальність науково-дослідницької роботи полягає в тому, що 

мікротопонімія селища Пісківка ще не була предметом дослідження і не 

піддавалась ґрунтовному вивченню, а нагальність зібрати та проаналізувати 

годоніми зумовлена тим, що протягом останніх років під впливом суспільних 

процесів вони зазнали і продовжують зазнавати значних змін. 

У ході виконання роботи зібрано та описано мікротопоніми, зафіксовано 

їх у тому ж вигляді, у якому вони вживаються жителями Пісківки; пояснено 

значення і походження годонімів за наявними науковими джерелами, з’ясовано 

походження назв вулиць селища, розроблено лексико-семантичну класифікацію 

годонімів селища. 

У результаті  дослідження зроблені висновки.  

У селищі Пісківка перейменовано 10 вулиць (29%). Визначено 8 лексико-

семантичних груп годонімів селища Пісківка: епонімічна, ергономічна, 

гідронімічна, абстрактна, флоронімічна, темпоральна, компасна, соціально-

історична. Найчисельнішою є епонімічна група. Найчисельнішою є епонімічна 

група. У складі цієї групи домінують назви вулиць, які носять імена учасників 

Другої світової війни, діяльність їх пов’язана з нашою місцевістю. Годоніми 

відображають історичні події років Другої світової війни на території нашого 

селища, де активно проходили бойові дії.  

Годоніми Пісківки дозволяють прослідкувати природний характер 

місцевості (Лісна, Лугова, Набережна, провулок Набережний, Тетерівська, 

Квітнева) та  заняття людей (Заводська, Залізнична, Руднянська). 

Назви вулиць тісно пов’язані з соціально-економічною історією селища, 

культурою і наукою. Під впливом сучасних умов частина годонімів зазнала і 

далі продовжує зазнавати значних змін. Годоніми допомагають людям 

орієнтуватися на місцевості та у спілкуванні. Через вивчення назв вулиць 

поповнюються знання про історію рідного селища. 
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Практична цінність роботи полягає в тому, що зібраний матеріал з метою 

патріотичного виховання можна використовувати у краєзнавчій роботі школи, 

на уроках географії, історії, української мови. 

Наукова новизна. У роботі вперше здійснено спробу дослідити природні 

й історичні особливості годонімів селища Пісківка, розробити їх лексико-

семантичну класифікацію. 

 
СЕКЦІЯ: ГЕОЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ 

 
ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ БАСЕЙНУ РІЧКИ КАМ’ЯНКИ 

 

 

Автор: Колпачова Аліна, учениця 9 класу Пищиківського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Фурсівської об’єднаної 

територіальної громади 
Науковий  керівник: Сікачина Людмила Василівна, учитель 

географії Пищиківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Фурсівської об’єднаної територіальної громади 

 

 

 
 

Актуальність дослідження. Україна, з точки зору геології, є цікавою та 

різноманітною країною. Як найбільша за площею держава Європи, вона 

включила в себе цілу низку унікальних геологічних пам’яток, що є об’єктом як 

професійного, так і загального інтересу. Особливо цікава геологія річкових 

басейнів. Властивості малих та середніх річок значною мірою залежать від 

геолого-геоморфологічних особливостей водозбору. Поверхня річкового 

басейну впливає на формування гідрографічної мережі та режим поверхневого 

стоку як безпосередньо, обумовлюючи довжину, похил і форму схилів, падіння 

та морфометричні особливості річища тощо, так і через інші компоненти 

ландшафту, які тісно пов'язані з рельєфом (ґрунти та рослинність). 

Місцеві краєзнавці, а особливо школярі, повинні знати і досліджувати 

геологічні об’єкти басейнів річок, які із незапам'ятних часів були предметом 

видобутку корисних копалин і активного їх використання. Знання древньої 
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геологічної історії, як і новітньої, прищеплює любов до рідного краю та 

патріотизм. 

Територією Фурсівської сільської об’єднаної територіальної громади 

протікає річка Кам’янка, що бере початок між селами Лебединці та Бровки 

Перші Житомирської області. Щоб мати більшу уяву про природу річки 

Кам’янки  ми вирішили провести невеличке дослідження, побувавши в районах, 

якими течуть води Кам’янки.  Вважаємо, що вивчення геологічної будови та 

корисних копалин басейну річки Кам’янки є актуальною і цікавою для 

планування подальших геологорозвідувальних робіт і розвитку економіки 

сільських громад басейну річки Кам’янки. 

До наших  рук потрапив альбом туристичного походу «Мій рідний край» 

(по річці Кам’янці) загону «Чайка-74» в складі 20 учнів та їх керівника – 

Фурсенка Миколи Івановича (нині голова Фурсівської сільської об’єднаної 

територіальної громади). Маршрут проходив вздовж річки Кам’янки з 

детальним описом стану річки,  її рослинності. Це і спонукало нас провести 

відповідне дослідження. Підготовка до польових маршрутів і супутні камеральні 

роботи виконувалися на виробничій базі Правобережної геологічної експедиції 

державного підприємства «Українська геологічна компанія». Експедиція 

базується в селі Фурси Білоцерківського району Київської області. Методичне 

керування виконував головний геолог експедиції В.М. Павлюк. 

Метою досліджень є вивчення геологічної будови та корисних копалин 

басейну річки Кам’янки.  

Реалізація мети дослідження потребувала розв’язання таких завдань: 

– здійснити науково-теоретичний аналіз питання геологічної будови та 

корисних копалин басейну річки Кам’янки; 

– побувати біля витоку, гирла у середній та нижній течії річки Кам’янка; 

–   ознайомитися з геологічною будовою та корисними копалинами басейну 

річки; 

– опрацювати геологічні карти та інші геологічні матеріали; 

– зібрати колекцію корисних копалини , які зустрічаються в басейні річки 

Кам’янки; 

– взяти та проаналізувати геологічні проби відслонень, що зустрічаються 

на берегах річки. 

Об'єкт дослідження: басейн річки Кам’янки. 

Предмет дослідження: особливості геологічної будови та залягання корисних 

копалин басейну річки Кам’янки. 
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У роботі використані такі методи досліджень: 

– збір первинної геологічної інформації (польовий метод, стаціонарні 

дослідження); 

– обробка вже накопиченої геологічної інформації (геологічне порівняння, 

пояснення на основі знання законів природи, історичний метод, метод 

системного аналізу, статистичний метод). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше комплексно описано 

геологічну будову та корисні копалини басейну річки Кам’янки.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали дослідження можуть 

бути використані при вивченні тем «Рельєф, тектонічна та геологічна будова, 

мінеральні ресурси України», «Води суходолу та водні ресурси України» та як 

краєзнавчий матеріал при роботі з обдарованими дітьми. 

Є основою для планування подальших геолого-розвідувальних робіт і 

розвитку сільських громад басейну річки Кам’янки. 

Результати дослідження: 

– створено карту геологічної будови і корисних копалин басейну річки 

Кам’янки; 

– систематизовано інформацію з геологічної будови і корисних копалин 

басейну річки Кам’янки; 

– оформлено колекцію корисних копалин басейну річки Кам’янки. 

Робота має таку структуру: «Вступ», розділ І «Геологічна будова басейну 

річки Кам’янка», розділ ІІ «Корисні копалини надр басейну річки Кам’янки», 

«Висновки», «Список використаних джерел» та «Додатки».  

Обсяг роботи складає 22 сторінки та 8 сторінок додатків. Перелік 

використаних джерел включає 11 найменувань праць вітчизняних та зарубіжних 

авторів. 
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СЕКЦІЯ: ГІДРОЛОГІЯ 

 

ГІДРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА АНТРОПОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА РІЧКУ 

ТЕТЕРІВ (НА ТЕРИТОРІЇ ІВАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ)» 

 

 

Автор: Павленко Нікіта, учень 11 класу Іванківського районного 

ліцею, вихованець гуртка Центру дитячої та юнацької 

творчості 

Науковий  керівник: Димарчук Тетяна Вікторівна, керівник 

гуртка Центру дитячої та юнацької творчості 

 

 

 

 

          Актуальність теми зумовлена надзвичайно високим антропогенним 

навантаженням на всю екосистему басейну річки Тетерів та погіршенням якості 

її вод. Річки надзвичайно активно використовують у господарській, побутовій, 

рибогосподарській діяльності, для зрошування і т.п. Таке використання сьогодні 

вже є зовсім не раціональним тому даний факт впливає на якість води не в 

кращий бік. 

Мета роботи: оцінити стан та антропогенний вплив на річку Тетерів в 

межах Іванківського району 

Наукова новизна: вперше зроблено аналіз та обґрунтовано рекомендації 

щодо зменшення антропогенного навантаження та покращення екологічного 

стану річки Тетерів на території Іванківського району.  

Основні завдання дослідження: 

- ознайомитись із гідро-фізичними та геологічними характеристиками річки; 

- проаналізувати антропогенний вплив на річкуТетерів та її притоки на 

території Іванківського району; 

- визначити головні екологічні проблеми річки Тетерів на території району; 

- визначити шляхи покращенняекологічного стану річки та її приток та надати 

рекомендації щодо цього. 

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

- річка бере початок на висоті майже 300 м, знаходиться на Українському 

щиті та на Овруцькому кряжі, місцями видно кристалічні породи; 
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- належить до середніх річок, довжина 119 м по території Київської області,  

площа водозбору в межах області - 3830 км², впадає в Київське водосховище; 

- на території Іванківського району має велике антропогенне навантаження, 

яке пов’язано не лише з діяльністю промислових та сільськогосподарських 

підприємств та приватного сектору, а і з непрацюючими очисними спорудами; 

- біохімічні дослідження свідчать про перевищення ортофостату, заліза, 

аміаку та іонів амонію в декілька разів, індексу ЛКП влітку 2019 р в 480 разів; 

- місцевою владою розроблено проекти по реконструкції каналізаційної 

насосної станції з добудовою блоку біологічного очищення, та реконструкції 

підйому та водозабірного вузла; 

- необхідно провести реконструкцію та модернізацію всіх свердловин та 

водозабірних станцій району, провести технічне переоснащення діючих 

виробництв,  заборонити нове будівництво на берегах річки, посилити контроль 

за надходженням у води отруто- та ядохімікатів із полів та сільських угідь; 

- раціонально використовувати земельний фонд району та вести роботи для 

зменшення змиву землі разом із добривами та іншими хімікатами в річку; 

- розробити економічне стимулювання для юридичних та  фізичних осіб, які 

дотримуються раціонального водокористування та дотримуються чинного 

законодавства у сфері екологічного нагляду за станом водного фонду району.  

Практичне значення: робота може бути цікавою всім, хто не байдужий 

до сучасного стану річки Тетерів, та цікавиться екологічними проблемами 

рідного району.  

 

СЕКЦІЯ: ГІДРОЛОГІЯ 

 
ГІС-АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЗАПЛАВИ Р. РОСЬ В УРБОЕКОСИСТЕМІ БІЛОЇ ЦЕРКВИ 

 

 

Автор: Лобко Аліна, учениця 9 класу Ліцею «Білоцерківський 

колегіум» Білоцерківської міської ради Київської області 

Науковий  керівник: Звір Галина Василівна, учитель географії 

Ліцею «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської ради 

Київської області 
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Проблеми з екологією в наш час напряму пов’язані зі станом вод у річках та 

озерах, тому необхідно регулярно робити різноманітні аналізи, адже від цього 

залежить, насамперед, стан здоров’я людей, різноманітних риб, тварин та 

рослин. 

        Предметом дослідження є ландшафтна мозаїчність берегової зони та 

порушення санітарно-захисної смуги р. Рось в межах м. Білої Церкви, а саме 

знаходження коефіцієнту мозаїчності ландшафту як співвідношення кількості 

контурів типологічних одиниць ландшафту до загальної площі зони уздовж 

берегової лінії річки в межах міста й визначення кількості різнорідних зон за 

типом рослинності. 

       Метою дослідження є визначення протяжності всієї річки Рось, довжини 

берегової лінії та площі басейну, задля подальшого детального ГІС-аналізу 

заплави р. Рось у межах усієї урбоекосистеми Білої Церкви за допомогою ГІС-

інструменту QGIS. 

        Результатом дослідження є з’ясування загальної площі водного дзеркала 

річки в межах урбоекосистеми Білої Церкви, протяжність берегової лінії, 

ступінь мозаїчності ландшафту по правому та лівому берегу, а також було 

відмічено збільшення щільності забудов та розміщення об’єктів господарської 

діяльності в 50-ти метровій буферній зоні р. Рось. 
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НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

 
 

 

 

 

 

СХОДИНКАМИ 

ДО НАУКОВИХ ВЕРШИН 

 

ТЕЗИ НАУКОВИХ РОБІТ 
 

 

УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



 

 

 

 


