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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЧНІ  ПРОЦЕСИ ТА  

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 

Анотація 

 

   Мартинова Юлія, учениця 9 класу Путрівського опорного 

закладу освіти - освітнього центру Глевахівської селищної 

ради Фастівського району Київської області 

 

                     
       

 

Науковий керівник: Журавльова Наталія Анатоліївна, учитель географії 

Путрівського опорного закладу освіти - освітнього центру Глевахівської селищної 

ради Фастівського району Київської області 

 
 

ПОКРАЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ  

 

Дослідницьку роботу присвячено можливості покращення продуктивності 

мережевої сонячної електростанції зі стаціонарно встановленими модулями. 

Опитування, проведене серед власників домашніх СЕС, показало, що в 

більшості випадків коефіцієнт перевантаження інверторів є доволі низьким. Однак 

надмірне перевантаження СЕС модулями на південь призводить до значних втрат 

енергії. У ході роботи був проведений аналіз доцільності та переваг 

альтернативного підходу: орієнтації сонячних масивів на схід-захід і суттєвого 

перевантаження інвертора. Аналіз показав, що  порівняно з  традиційними СЕС, 

спрямованими на південь, комбінована схід-захід сонячна електростанція зі значним 

перевантаженням інвертора має ряд переваг: профіль генерації – більш рівномірний 

протягом дня; така орієнтація дозволяє встановити більшу кількість сонячних 

модулів на тій самій площі; станція має менші втрати від перевантаження,  краще 

працює у хмарну погоду та, відповідно до проведеного моделювання, має більший 

річний виробіток.  

Отримані результати були перевірені на прикладі роботи власної СЕС. 
 

Ключові слова: мережева сонячна електростанція, інвертор, продуктивність 

СЕС, перевантаження інвертора. 
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CЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОНІКА ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 

 

 

 

Анотація 

Повзун Олександр, учень 11 класу Білоцерківської 

спеціалізованої природничо-математичної  школи І-ІІІ ступенів 

№ 16 імені М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 
 
 

 

Науковий керівник: Гаркуша Олена Іванівна, учитель фізики Білоцерківської 

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

Кириленка Білоцерківської міської ради Білоцерківського району Київської області 
 
 

ЦИФРОВИЙ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС АВІОНІКИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено актуальній на сьогоднішній день проблемі 

удосконалення та підвищення функціональності комплексів авіоніки на літаках 

України, оскільки сьогоднішнє обладнання суттєво застаріле й потребує багато 

зусиль та витрат для підтримання його в працездатному стані. 

Для реалізації дослідницької мети визначені такі завдання: створити 

мінімально робочий зразок прототипу комплексу авіоніки та провести його 

тестування в реальних умовах з подальшою корекцією та деталізацією.  

У процесі роботи було опрацьовано відповідні джерела інформації, визначено 

напрямки дослідження й необхідне обладнання, написано програмне забезпечення, 

створено первинний мінімально робочий зразок цифрового програмно-апаратного 

комплексу авіоніки, який характеризується своєю універсальністю, 

масштабованістю й адаптивністю, має малу вагу та габарити.  

Наступним етапом роботи є створення основного приладу комплексу авіоніки, 

який би за своїми характеристиками був конкурентоспроможним зі своїми 

аналогами. 

Ключові слова: авіація, авіоніка, бортові системи, експериментальні та 

малогабаритні літаки електроніка, робочий зразок, цифрові комплекси. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

 Анотація 

  Федоренко Денис, учень 10 класу Трипільського ліцею 

  Української міської ради Обухівського району Київської  

   області 

 

                  

                                                

Науковий керівник: Шкута Галина Вікторівна, вчитель фізики, астрономії 

Трипільського ліцею Української міської ради Обухівського району Київської 

області 

 
     ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОБУТОВОГО  

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ 

 

 

      Дослідницьку роботу присвячено обрахункам затрат, які зазнає сім`я та всі 

жителі України в разі невимикання електроприладів від джерела в той час, коли 

вони не використовуються, та дослідив ефективність використання 

електропобутових приладів. 

     Метою дослідження є економія фінансових витрат сім’ї шляхом підвищення 

ефективного використання  побутових електроприладів. 

    Актуальною робота є тому, що підтримує державну політику в напрямку 

енергозбереження та ефективності щодо використання побутових електроприладів 

у кожній родині. 

     Основними завданнями дослідження є: вивчення технологій енергозбереження, 

енергоефективності у комунальній сфері, енергоконсервації в побуті, ефективне 

використання побутової техніки,  показники енергоефективності побутової техніки. 

     Досліджено, що в разі невимикання електроприладів з розеток в той час, коли 

вони не використовуються, родина витрачає електроенергії на 43% більше, ніж в 

цьому є потреба протягом 6 годин. У грошовому еквіваленті родина 

переплачуватиме протягом року 514,08 грн. У межах України всі громадяни 

переплачують за добу 47784277,44 грн. 

        Висновок: кожен прилад потрібно вимикати з розетки, якщо ним не 

користуєтеся.  

  

Ключові слова: електроприлади, енергоефективність, енергоконсервація, 

енергозбереження, енергоресурси.                                                                                 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%87%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97


 

10 

 

 

 
СЕКЦІЯ: АВІА- ТА РАКЕТОБУДУВАННЯ, МАШИНОБУДУВАННЯ І РОБОТОТЕХНІКИ  

 

 

 

Анотація 

   Пітерцев Андрій, учень 9 класу Академічного ліцею №5 

   Обухівської міської ради Обухівського району Київської  

   області 

 

                     

                              
Науковий керівник: Брусенцова Катерина Юріївна, учитель математики, 

інформатики Академічного ліцею №5 Обухівської міської ради Обухівського 

району Київської області 

 

 

ВИГОТОВЛЕННЯ РОБОТА ПИЛОСОСА З ВИКОРИСТАННЯМ КРОКОВИХ ДВИГУНІВ 

ТА ПЛАТИ ARDUINO 
                          

 

Дослідницьку роботу присвячено виготовленню робота-пилососа, який 

здатний прибирати сміття та оминати перешкоди. 

Проаналізовано історію розвитку роботів-пилососів, принципи їх побудови та 

функціонування. Розроблена власна платформа пристрою та механізму 

прибирання. 

Проаналізовано принцип підключення та управління кроковими двигунами, 

досліджено алгоритм руху робота. Розроблено програму керування роботою 

пристрою у псевдобагатозадачному режимі завдяки механізму переривань та 

створено ефективний алгоритм обходу перешкод. В процесі тестування внесені 

зміни для покращення роботи пилососа та системи живлення. 

Результатом роботи є власноруч виготовлений робот для прибирання. Проєкт 

містить креслення корпусу, 3D моделі окремих деталей для виготовлення 

платформи і програму керування для плати робота.  

Ключові слова: робот-пилосос, крокові двигуни, плата Arduino, літієві 

акумулятори, BMS плата захисту, AccelStepper, переривання, таймер, DC-DC 

перетворювач, Tinkercad, Inkscape. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ:  КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 

 

Анотація 

Остапенко Анастасія, учениця 10 класу Богуславського 

академічного ліцею № 1 Богуславської міської ради 

Обухівського району Київської області 

 

 

 

       Науковий керівник: Донець Тетяна Ігорівна, вчитель інформатики Богуславського   

      академічного ліцею № 1 Богуславської міської ради Обухівського району Київської  

      області 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ ДОДАТКІВ GOOGLE ДЛЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Дослідницьку роботу виконано для ефективного вивчення різних предметів під 

час дистанційного навчання з використанням додатків компанії Gооglе. 

Досліджено передумови створення хмарних сервісів; проаналізовано 

популярність хмарних технологій серед учнів старших класів; виконано порівняння 

найпопулярніших хмарних сервісів для зберігання даних; досліджено переваги та 

недоліки «хмар»; досліджено функції хмарних сервісів на прикладі Gооglе Drivе. 

Проведено соціологічне дослідження ефективності та зручності використання 

додатків Gооglе в Богуславському академічному ліцей №1. Визначено напрями 

використання додатків для ефективного вивчення різних шкільних предметів під час 

дистанційного навчання. 

Встановлено, що хмарні технології – це набір засобів, що виконує обчислення з 

використанням віддалених серверів і програм без безпосереднього залучення 

ресурсів комп'ютера користувача. Вони мають багато різноманітних функцій, що 

допомагають у навчанні, а також у повсякденному житті. Для цього не потрібно 

мати надсучасні комп'ютери, а достатньо лише ґаджет з підключенням до мережі 

Intеrnеt. 

Ключові слова: додатки Gооglе, дистанційне навчання, Gооglе-календар, 

Gооglе-диск, Gооglе-карти, хмарні технології, хмарні сервіси, Gооglе-документ, 

Gооglе-таблиця. 
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СЕКЦІЯ: КІБЕРБЕЗПЕКА 

 

Анотація 

    Видрик Ігор, учень 11 класу Саливінківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Гребінківської селищної 

ради Білоцерківського району Київської області 

 

         

 

Науковий керівник: Крупа Юрій Васильович, вчитель інформатики 

Саливінківської загальноосвітньої школи I-III ступенів Гребінківської селищної 

ради Білоцерківського району Київської області 
 

            

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО КІБЕРБЕЗПЕКИ 

 

У наші дні використання інформаційних технологій не має меж. Віртуальний 

простір переймає від реального все підряд, у тому числі й злочинність у її нових 

формах і проявах. Останнім часом спостерігається стрімке зростання кількості 

кіберзлочинів. 

 У даній роботі розглянуто основні проблеми кіберзлочинності, 

охарактеризовано найпоширеніші види кіберзлочинів та встановлено причини 

стрімкого розбитку кіберзлочинності. Виявлено, що однією з причин активного 

розвитку кіберзлочинності є легкодоступність інформації в Інтернеті. 

Також було перевірено шкільну бездротову мережу, оновлено її параметри 

безпеки та наведено поради, як можливо вберегтися від даного виду шахрайства.  

 Провівши досліди, зроблено висновок, що кіберзлочинність розвивається 

через два фактори: легкий доступ до інформації та людський фактор – нехтування 

правилами безпеки.  

Ключові слова: кібербезпека, кіберзлочин, кіберзлочинці, кіберпростір, 

операційна система.  
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СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ 

 

Анотація 

 

    Швед Андрій, учень 10 класу Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. В.О. 

Сухомлинського Броварської міської ради Броварського 

району Київської області 

 

 

         Науковий керівник: Гуназа Леся Миколаївна, вчитель інформатики Броварської  

        загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. В.О. Сухомлинського Броварської  

        міської ради Броварського району Київської області 

 

 

МОБІЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА "МІЙ ПРОФІЛЬ НАВЧАННЯ" 

 

В дослідницькій роботі описано розробку Android-додатку, який 

використовується старшокласниками для створення власного профіля навчання 

відповідно до вимог законодавства та є орієнтиром у світі професій. 

Згідно з оновленим освітнім законодавством, зокрема Законом України «Про 

освіту» та Законом України «Про повну загальну середню освіту» старт оновленої 

профільної середньої освіти заплановано на 2027 рік, але допускається, що 

профільні класи в українських школах можуть запрацювати раніше.  

Учні, які переходять до старшої школи, мають можливість вже сьогодні 

самостійно прокладати індивідуальний освітній маршрут за напрямами 

профілізації. Однак, випускнику 9 класу не так просто здійснити усвідомлений та 

правильний вибір необхідних навчальних дисциплін. Тому розробка мобільного 

додатку для створення власного профілю навчання є рішенням зваженим та 

актуальним. 

Для реалізації мобільного програмного засобу обрана мова програмування 

Java та середовище програмування Adobe Android. 

Даний додаток був успішно апробований у Броварській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ст. №2 ім. В.О. Сухомлинського та отримав схвальні відгуки від учнів, 

педагогів та адміністрації. 

Ключові слова: профільна освіта, мобільний додаток, розробка програмного 

забезпечення, середовище програмування, графічний інтерфейс. 
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СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, БАЗИ ДАНИХ ТА СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

 

Анотація 

 

    Романін Анатолій, учень 11 класу Славутицького ліцею 

Славутицької міської ради Вишгородського району 

Київської області 

 

 

     

Науковий керівник: Шаповал Володимир Олександрович, учитель інформатики 

Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району 

Київської області 

 

 
ЗАСІБ ОРІЄНТУВАННЯ У ПРОСТОРІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено проблемі орієнтування незрячих людей на 

місцевості. Робота містить теоретичну і практичну частини. 

Теоретичне дослідження було зосереджене на фізичних особливостях людей 

з вадами зору, а саме, яким чином вони сприймають навколишній світ. 

Проаналізовано існуючі засоби орієнтування у просторі, визначено їх переваги та 

недоліки. 

Практична частина роботи присвячена розробці сучасного пристрою, який 

допоможе визначати перешкоди при пересуванні у просторі. Розроблена схема 

пристрою, обрано елементи апаратної частини, шляхом аналізу плат Arduino та 

ультразвукових датчиків. Також написано програмний код пристрою та визначено 

його собівартість.  

У результаті досліджень встановлено, що електронний пристрій, який ми 

розробили, має просту складову, низьку собівартість і може допомогти людям з 

вадами зору краще орієнтуватися як на відкритій місцевості, так і в приміщенні. 

 

Ключові слова: люди з вадами зору,  засоби орієнтування в просторі, пристрій 

«Третє око», Arduino, ультразвуковий датчик. 
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СЕКЦІЯ: INTERNET – ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН 

  

 

 

Анотація 

 

    Щербаков Андрій, учень 9 класу Бучанської Української 

гімназії Бучанської міської ради Бучанського району 

Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Ліпінська Тетяна Миколаївна, учитель інформатики 

Бучанської Української гімназії Бучанської міської ради Бучанського району 

Київської області 

 

 
РОЗРОБКА ПРОТОТИПУ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 

З АУДІОПУБЛІКАЦІЯМИ «SPEECHFEED» 

Дослідницьку роботу було присвячено створенню власної соціальної мережі 

з можливостями публікацій аудіоповідомлень та перекладу їх у текстовий формат. 

Для цього була використана мова програмування TypeScript, хмарні технології та 

база даних MongoDB. Розроблено клієнтську та серверну частини додатку і 

налагоджено зв’язок із хмарними сервісами. 

Проаналізовано головні функціональні можливості та кількість користувачів 

у популярних соціальних мережах з метою дослідження доцільності створення 

соціальної мережі з аудіоповідомленнями. 

Досліджено найбільш придатну архітектуру для проєкту, обрано набір 

інструментів для роботи додатку. 

Проаналізовано можливі ризики, які можуть виникнути під час розробки та 

розвитку проєкту. 

Ключові слова: веб-додаток, набір технологій «MERN», розпізнавання 

голосу, соціальні мережі, триярусна архітектура, хмарні технології. 
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СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ              

  

 

 

Анотація 

 

       Зеленов Павло, учень 11 класу Броварського навчально-

виховного комплексу Броварської міської ради Броварського 

району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Демченко Людмила Анатоліївна, учитель інформатики 

Броварського навчально-виховного комплексу Броварської міської ради 

Броварського району Київської області 

 

 
ОНЛАЙН СЕРВІС TINKERCAD CIRCUITS ЯК ЗАСІБ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА 

МОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ «ІНТЕРНЕТ 

РЕЧЕЙ» 

 

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 

поштовхом до аналізу різних симуляторів плати та використання онлайн 

симулятора Tinkercad Circuits Arduino, який дає змогу зекономити кошти та 

навчитися комп’ютерному моделюванню. 

Суть науково-дослідницької роботи полягає в свідомому підході до 

проектування, співвставлення різних середовищ симуляторів, попереднього 

тестування схем фактично без самої плати Arduino. 

Результативність роботи полягає в оволодінні учнем навичок аналізу та 

вибору, застосування середовища Tinkercad та 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. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

 

Анотація 

         Легенчук Світлана, учениця 9 класу Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 імені В.О. 

Сухомлинського Броварської міської ради Броварського 

району Київської області 

                            
                          

Науковий керівник: Кравчук Наталія Віталіївна, учитель математики 

Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 імені В.О. Сухомлинського 

Броварської міської ради Броварського району Київської області 

                            
                          
 

МАТЕМАТИКА У СОНЯЧНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ 
 

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню доцільності, можливості та 

економічної ефективності сонячної електростанції, яка може бути встановлена на 

даху школи, із застосуванням математичних розрахунків на кожному з етапів 

дослідження. 

Актуальність такого виду енергетики росте щодня через її екологічну чистоту, 

друга причина її актуальності полягає в її ресурсомісткості. 

В рамках дослідницької роботи проаналізовано історію розвитку сонячної 

енергетики, розглянуто загальноприйняту класифікацію сонячних електростанцій, 

відзначено загальнодоступність даних потенціалу енергії сонячного 

випромінювання та проведено розрахунок дахової електростанції для школи №2 у 

м. Бровари. 

Проаналізовано інші, вже реалізовані сонячні електростанції, їх проекти та 

розрахунки. 

Створено програму мовою Паскаль, для перевірки точності результатів. 

Ключові слова: Математика, математичні розрахунки, сонячна енергетика, 

сонячна електростанція, економічна доцільність, екологічна доцільність, СЕС, 

електроенергія.  
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

 

Анотація 

 

     Авраменко Даніїл, учень 11 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Гаркуша Ірина Леонідівна, учитель математики та 

інформатики Комунального закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-

інтернат» Київської області 
 

 

ТРИЛАНКОВА ЛАМАНА (МЕЖА ТРИКУТНИКА) 

 

У дослідницькій роботі проаналізовано задання трикутника за допомогою 

чотирьохпараметричного рівняння, визначені зв’язки між параметрами рівняння та 

взаємним розміщенням прямих на координатній площині.  Визначено, для яких 

трикутників такий спосіб задання є коректним. Знайдено в координатній формі 

периметр та площу трикутника, радіус вписаного та описаного кіл, довжини висот, 

координати точки перетину медіан, які виражені через параметри модифікованого 

чотирьохпараметричного рівняння. При дослідженнях були використані декартова 

та барицентрична системи, причому була підкреслена єдиність барицентра. 

Під час дослідження чотирьохпараметричного рівняння ryxkbyax  },,0min{  

отримали умови існування трикутника з граничним кутом 135 градусів, тобто 

недовільний, тому замість рівняння ryxkbyax  },,0min{  для задання межі 

трикутника було запропоновано модифіковане рівняння 

 

де a, b, k, r – відмінні від нуля дійсні числа. 
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Актуальність роботи полягає в отриманні нових результатів задання 

трикутника та визначення його основних характеристик. 

,}},max{,min{ rkbyax kji  
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Ключові слова: трикутник, межа трикутника, чотирьохпараметричне 

рівняння, система координат, метод координат, барицентричні координати, 

барицентр, ортоцентр,  параметри трикутника, математичне моделювання. 

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

 

 

СЕКЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 
 

Анотація 

      Каунін Кирило, учень 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради Бориспільського 

району Київської області 

 

 

 

             Науковий керівник: Гончаренко Микола Григорович, учитель фізики 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха Бориспільської 

міської ради Бориспільського району Київської області 
 

 

ПРИЧИНИ ІСНУВАННЯ ТА ПОТЕНЦІЙНІ СПОСОБИ СТВОРЕННЯ КРОТОВИХ НІР 

 

Кротові нори є недоказаним феноменом у сучасній фізиці. Підтвердження 

їхнього існування буде фундаментальним проривом не тільки для всієї науки, а й на 

прикладному рівні. Але проблема в тому, що їхнє існування все ще залишається 

відкритим питанням. Дана наукова робота присвячена тому, щоб це питання 

актуалізувати, зібравши якомога більше накопичених знань з цієї теми, а також 

виразити особисті думки автора, та, нарешті, наблизитися до розв’язання цього 

питання. 

Була зібрана інформація про історію досліджень та їх сучасний стан, 

проведення експериментів з цієї теми та популярність поняття кротових нір серед 

науковців. 

Подано часткові докази існування кротовин на основі загальної теорії 

відносності та інших теорій або гіпотез. Розроблено класифікацію кротових нір, а 
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також складено програмне забезпечення, яке визначає тип кротової нори за трьома 

параметрами на основі вхідних даних. 

Описано гіпотетичні шляхи створення кротових нір на основі екзотичної 

матерії та ефекту Казимира, а також висловлено припущення щодо існування 

червоточин у центрах галактик. 

Ключові слова: загальна теорія відносності, кротова нора, кротовина, подорожі у 

просторі, подорожі у часі, простір-час, червоточина. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 
 

Анотація 

    

 Лісова Дарина, учениця 11 класу Фурсівського закладу 

загальної середньої освіти ІІІ ступенів Фурсівської сільської 

ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Соболь Наталія Анатоліївна, вчитель фізики та математики 

Фурсівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Фурсівської 

сільської ради Білоцерківського району Київської області 

 

 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЕНЕРГІЮ 

ВИПРОМІНЮВАННЯ СВІТЛОДІОДА 

 

 

           Дослідницьку роботу присвячено дослідженню прямого перетворення 

сонячної енергії в енергію випромінювання світлодіода. Розглянуто найпростішу 

схему, в якій світлодіод безпосередньо під’єднується до сонячної панелі.  

         Опрацьовано наукові джерела, присвячені розвитку сонячної енергетики на 

території України. З’ясовано принцип роботи сонячних елементів та встановлено їх 

основні характеристики. Розглянуто різні види світлодіодів і сфери їх 

використання.  

          У ході роботи проводилися вимірювання напруги холостого ходу та струму 

короткого замикання сонячної панелі в залежності від освітленості її поверхні. 

Також було проведено вимірювання світлового потоку від світлодіода, під’єднаного 

до сонячної панелі.  
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         Спрощено стандартну схему під’єднання світлодіода і показано, що можна 

використовувати сонячну енергію, не застосовуючи акумулятор. Виявлено, що 

ефективність перетворення енергії сонячного світла у випромінювання світлодіода 

в розглянутій схемі становить в середньому 18% і повільно зменшується при 

зростанні освітленості поверхні сонячної панелі. На основі результатів роботи 

вироблено рекомендації щодо використання сонячних панелей і світлодіодів у 

побуті й енергетиці.  

Ключові слова: світлодіод, освітленість, сонячна панель, фотоелектричні 

перетворення. 
 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ:  АСТРОНОМІЯ ТА АСТРОФІЗИКА 

 

 

Анотація 

 

    Беженар Юлія, учениця 11 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Ліцей – Мала академія 

наук» Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

         

 

 

Науковий керівник: Грушник Оксана Іванівна, учитель фізики та астрономії 

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

Білоцерківської міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ЛІТНЬОГО НІЧНОГО НЕБА 

 

Дослідницький проєкт присвячено вивченню об’єктів літнього нічного неба, 

що було виконане у 2020 році. Місяць, Марс, Венера, Юпітер та Сатурн, яскраві 

зорі досі є об’єктами дослідження багатьох вчених. Як правильно за ними 

спостерігати, чи може це зробити кожен, які їх властивості можна розглянути – все 

це актуальні запитання, що зумовлюють актуальність роботи.  

Спостереження об’єктів нічного неба залежить від багатьох факторів. У 

проєкті емпірично перевіряється можливість спостереження об’єктів літнього 

нічного неба неозброєним оком та за допомогою простого телескопа. Встановлено, 

що простіше здійснювати такі спостереження саме неозброєним оком, адже 
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застосування телескопу потребує певних зусиль, хоча для наукових робіт значно 

доцільніше використовувати саме оптичні прилади, адже їх застосування значно 

розширює можливості подібних досліджень. Нами отримано фотографії 

спостережуваних об’єктів літнього нічного неба, а саме Місяця, Венери, Сатурна, 

Юпітера, Великого літнього трикутника та сузір’я Ліри.  

На основі обробки результатів з баз даних SIMBAD та ASAS-SN Sky Patrol 

побудовано криві блиску для п’яти зір сузір’я Ліри: для Веги (α Lyrae), Шеліак (β 

Lyrae), Сулафат (γ Lyrae), Дельти Ліри (δ Lyrae), Дзети Ліри (ζ Lyrae) та визначено 

періоди з кривих блиску для зір Шеліак (β Lyrae), Дельти Ліри (δ Lyrae) і Дзети 

Ліри (ζ Lyrae).  

Ключові слова: Вега, сузір’я Ліри, Місяць, Юпітер, Сатурн, Марс, Венера, 

крива блиску, спостереження. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

 

СЕКЦІЯ:  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 

 

 

Анотація 

      

Решетун Антон, учень 11 класу Іванківського районного ліцею 

Іванківської селищної ради Вишгородського району Київської 

області, вихованець гуртка Київського обласного комунального  

позашкільного навчального закладу «Мала академії наук           

учнівської молоді» 

  

 

Науковий керівник: Димарчук Тетяна Вікторівна, учитель економіки та географії 

Іванківського районного ліцею Іванківської селищної ради Вишгородського району 

Київської області, керівник гуртка Київського обласного комунального  

позашкільного навчального закладу «Мала академії наук  учнівської молоді» 

 

 

РИНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено найбільш актуальним питанням 

регулювання ринкових відносин в Україні у сфері землеволодіння. Впродовж 

останніх десятиліть неефективність, нераціональність та споживацьке ставлення до 

землі, незважаючи на формування ринкових відносин, ускладнило процес 

формування земельного ринку. Невирішеність ряду соціально-господарських 

проблем землевикористання зумовлена відсутністю зваженої державної політики.  

Проаналізовано виникнення та особливості ринку землі в економічно-

успішних країнах світу та в Україні; зроблено висновки, завдяки чому в даних 

країнах сільське господарство відрізняється продуктивністю, впровадженням 

високих технологій та дбайливим ставленням до землі. 

Проаналізовано принципи роботи земельного ринку та його правові основи в 

світі та в Україні. Досліджено економічну частину ЗУ «Земельний кодекс України».  

Досліджено приклади ефективної земельної політики у інших країнах світу. 

Спрогнозовано перспективи розвитку земельної реформи в Україні. 
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Запропоновано варіанти оптимізації маржинальності: експорт продукції, 

вирощуванння культур з більшою маржинальністю, підвищення використання 

агротехнологій, переробка продукції, діджиталізація в сільському господарстві. 

Визначено основні соціально-економічні ризики та можливості земельної 

реформи в Україні та надано пропозиції щодо покращення ситуації на ринку землі. 

Ключові слова: ринок землі; відносини власності; діджиталізація; купівля 

землі; продаж землі; ринок; сільськогосподарські землі; аграрні підприємства. 

 

 

СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

 

Анотація 

 

         Магдалінчук Віра, учениця 11 класу Ірпінського 

академічного ліцею Національного університету біоресурсів 

та природокористування України Ірпінської міської ради 

Бучанського району Київської області 

 

 

 

 

            Науковий керівник: Точиліна Ірина Валентинівна, учитель економіки і права 

Ірпінського академічного ліцею Національного університету біоресурсів та 

природокористування України Ірпінської міської ради Бучанського району 

Київської області 
 

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: ФІНАНСОВІ ТА ПРАВОВІ 

АСПЕКТИ 

 

  У роботі досліджено феномен соціального підприємництва як окремого 

соціально-економічного явища, передумови його становлення і розвитку в світі та в 

Україні. Проаналізовано фінансові звіти вітчизняного соціального підприємства 

«Україна без сміття», визначено структуру джерел фінансування його діяльності.  

       Розглянуто особливості нормативно-правового регулювання соціального 

підприємництва в міжнародній практиці та в Україні. 

       Світова практика регулювання соціального підприємництва передбачає 

наявність різноманітних правових форм їх функціонування і різний ступінь 

втручання й регулювання з боку держави - з виділенням спеціальної правової форми 

або без неї - в межах загального законодавства про підприємництво. Соціальний 
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вплив або соціальна складова як правило не підлягають суворому контролю на 

відміну від податкової сфери.  

         В результаті вивчення вітчизняного правового середовища функціонування 

соціального підприємництва виявлено, що в Україні соціальні підприємства не 

мають окремого правового статусу, тому в межах діючого законодавства можуть 

приймати форму неприбуткових організацій, суб'єктів підприємництва на загальній 

або спрощеній системі оподаткування, або об'єднання цих двох форм. Показано, що 

соціальне підприємництво може стати дієвим інструментом вирішення соціальних 

проблем бізнесовими методами незалежно від державного фінансування.  
 

Ключові слова: соціальне підприємництво, нормативне регулювання, 

фінансовий звіт, світовий досвід, державна підтримка 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ 

 

Анотація 

 

Дурицький Сергій, учень 11 класу Іванківського районного 

ліцею Іванківської селищної ради Вишгородського району 

Київської області, вихованець гуртка Іванківського центру 

дитячої та юнацької творчості 

 

 

 

Науковий керівник: Димарчук Тетяна Вікторівна, учитель фінансової грамотності 

Іванківського районного ліцею Іванківської селищної ради Вишгородського району 

Київської області, керівник гуртка Іванківського центру дитячої та юнацької 

творчості 

 

СВІТОВА ВАЛЮТНА ФІНАНСОВА СИСТЕМА: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ІНДИКАТОРИ 

КРИЗОВОГО СТАНУ 

 

      Дослідницьку роботу присвячено теоретичним питанням обґрунтування причин 

появи кризових явищ, поширеним класифікаціям економічних криз та основним 

індикаторам появи світових криз, зроблено аналіз ситуації України.  

Проаналізовано наукову літературу з питання причин виникнення економічної 

кризи. 
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Досліджено відомі класифікації фінансових криз: М.М. Кожевнікова, К.В. 

Балдіна, А. Васіліускaйте та Е. Рацикaс; нeрегулярні eкономічні кpизи: прoміжні, 

стрyктурні, чaсткові i гaлузеві кризoві явищa; фiнансові кpизи по рoзподілу зa 

пpичинами цих явищ: фiнансова панiка, колaпс «бyльбашки», кризa мoральної 

нeбезпеки, «бeзладне пeрепрацювання», спeкулятивні aтаки нa кyрс вaлютного 

обмiну. 

Досліджено історичний досвід розвитку фінансових криз та основна схема 

поширення та розвитку кризи в будь-якій країні. 

Проаналізовано основні індикатори та показники криз через аналіз яких 

можливо отримати інформацію про наближення фінансової кризи та полегшити їх 

наслідки.  

Досліджено головні причини фінансової кризи в Україні: пaнічні нaстрої; ризик 

дефолту; промисловий ризик; ризик зменшення споживання; скорочення переказів 

від заробітчан.  

      Запропоновано можливості виходу з фінансової кризи з найменшими втратами: 

довіра міжнародних донорів; дерегуляція; розширення та перебудова окремих 

галузей: ринoк прoдовольства, ІТ; зoлотовалютні рeзерви Укрaїни, найбільші за 

останні 8 років; в банківському секторів виведені з ринку «проблемні» банки; 

розширилася структура українського експорту. 

      Ключові слова: світові кризи, подолання кризового стану, кризовий стан, 

світова валютна система, валюта, еволюція криз, криза, фінансова система, фінанси, 

класифікація світових криз.  
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 

 

 

СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

 

Анотація 

   Валько Яна, вихованка Бориспільського міського центру 

технічної творчості «Евріка», учениця 11 класу 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

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

Володимира Мономаха Бориспільської міської ради 

Бориспільського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Нагаєва Лідія Михайлівна, керівник гуртка Бориспільського 

міського центру технічної творчості «Евріка», вчитель біології Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха Бориспільської міської ради 

Бориспільського району Київської області, заслужений вчитель України 

 

      

 
СПРИЙНЯТТЯ ОПТИЧНИХ ІЛЮЗІЙ СТАРШОКЛАСНИКАМИ МАТЕМАТИЧНОГО ТА 

ЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ 

Дослідницьку роботу присвячено теоретичному дослідженню та 

експериментальному підтвердженню застосування зорових ілюзій як додаткового 

інструменту по визначенню профілю навчання серед старшокласників. На 

сьогоднішній день питання є маловивченим, не зважаючи на те, що досліджень і 

наукових праць, присвячених цьому питанню досить багато. Це питання вивчають 

філософи, психологи, фізіологи, фізики, математики, біологи, медики й навіть 

астрономи. Тому важливим залишається розширення та поглиблення знань у цьому 

напрямку. 

Досліджено психологічні особливості сприйняття й переробки візуальної 

інформації старшокласниками. 

Результати дослідження були піддані обрахуванню непараметричного 

статистичного критерію Манна - Уітні, що використовується для оцінки різниці між 

двома вибірками за рівнем будь-якої ознаки, виміряної якісно, що дозволяє виявити 

відмінності в значенні параметра між малими вибірками. 
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Результати дослідження підтверджують гіпотезу про застосування ілюзій як 

додаткового інструменту для діагностики та визначенню профільного спрямування 

старшокласників. 

 Ключові слова: ілюзії, сприйняття, відчуття, критерій Манна-Уїтні, емпіричне 

значення, параметр. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ 

 

Анотація 

  Касянчук Тихон, учень 11 класу Бориспільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Бориспільської 

міської ради Бориспільського району Київської області 

 

            

 

Науковий керівник: Гарбуз Ольга Миколаївна, вчитель біології Бориспільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Бориспільської міської ради 

Бориспільського району Київської області 

 

 

ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВАЗІЙНОГО ВИДУ - ІСПАНСЬКОГО 

СЛИМАКА (ARION LUSITANICUS) ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЙОГО ЧИСЕЛЬНОСТІ В 

УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 

        Дослідницька робота ґрунтується на вивченні еколого-біологічних особливостей 

іспанського слимака, перевірці та розробці методів контролю чисельності даного 

слимака і дослідженні його участі у процесах вермікомпостування. 

        Розглянуто вплив рудого слимака на навколишнє середовище. У ході 

дослідження було виявлено здатність іспанського слимака швидко поїдати свіжі 

органічні відходи, тому особлива увага була спрямована на дослідження участі  

слимака у процесах компостування. 

        Проаналізовано та класифіковано методи контролю чисельності іспанського 

слимака (Arion lusitanicus). Також розрахована та порівняна їх ефективність. 

        Розроблено методику перевірки ефективності методів контролю чисельності 

іспанського слимака (Arion lusitanicus). 

 Розроблено власний метод контролю чисельності слимака та виявлено його 

найбільшу ефективність серед досліджених методів. 



 

29 

 

СЕКЦІЯ: БОТАНІКА 

 

Анотація 

           Климчук Олександр, учень 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Білоцерківської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

            

 

 

 

Науковий керівник: Сабадин Валентина Яківна, кандидат сільськогосподарських 

наук, керівник гуртка Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 

Білоцерківської міської ради Білоцерківського району Київської області 
 

 

ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ МІКРОГРІНУ 

 

Дослідницький проєкт присвячено аналізу мікрогріну, як нової і сучасної 

культури здорового способу харчування, яка впевнено зайняла свою позицію в 

дієтології. Розглянуто мікрогрін із двох сторін: корисні ознаки та особливості 

вирощування. 

Проаналізовано методологічну базу дослідження на основі науково-критичних 

джерел вітчизняних і зарубіжних науковців та матеріалів на інтернет-ресурсах. 

Виділено кращі зразки мікрогріну за смаковими якостями та корисними 

властивостями. Вивчено особливості вирощування мікрогріну та виявлено кращий 

температурний режим. Ідентифіковано мікрофлору, яка заселяє поверхню насіння та 

проявляється на паростках рослин.  

Досліджено концепт мікрогріну. Мініатюрний мікрогрін позитивно впливає на 

здоров’я людини. Це справжнє джерело вітамінів і мінералів, особливо в період 

міжсезоння і зимових місяців, коли ціна на свіжу зелень дуже висока. Страви з 

додаванням мікрозелені чудово засвоюються і містять максимальну кількість 

корисних для здоров’я компонентів. 

Установлено кращий температурний режим вирощування мікрогріну: для 

проростання – +17ᴼС, вигонки зелені вдень – +20-22 С, уночі достатньо +17 С. 

Виявлено заселення пліснявими грибами родів Alternaria і Mucor паростків 

мікрогріну. За вирощування мікрозелені при + 22 С і більше необхідно робити 

обробку насіння. Установлено, що за обробки перекисом водню насіння, збудники 

хвороб на паростках не розвивалися.  

Ключові слова: мікрогрін, мікрозелень, корисні властивості, температурний 

режим, насіння, збудники хвороб, перекис водню. 
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СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

Анотація 

 

      Янковий Олександр, учень 11 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» 

Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Карлінська Валентина Леонідівна, учитель хімії та біології 

Комунального закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» 

Київської області 
 

БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ VIBURNUM OPULUS L. 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню та аналізу біологічних 

властивостей Калини звичайної. 

Досліджено цитостатичну, антибактеріальну та літичну активність водної 

витяжки Viburnum opulus L. 

Встановлено, що Viburnum opulus L. демонструє порівняно високі показники 

антибактеріальної активності по відношенню до грам-негативних та грам-

позитивних бактерій, що зумовлює високі лікарські властивості цієї рослини та 

широке використання її у народній медицині, косметології та фармакологічній 

промисловості. 

Досліджено, що Калина звичайна володіє значними протипухлинними 

властивостями, що дає змогу використовувати її для затримки росту пухлин.  

Встановлено, що водна витяжка з плодів Viburnum opulus L. проявляє літичні 

властивості, що дає підставу використовувати її для боротьби з сечокам’яною 

хворобою. 

Ключові слова: Калина звичайна, антибактеріальна активність, цитостатична 

активність, літична активність, грам-негативні та грам-позитивні бактерії. 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

           Бойченко Карина, учениця 11 класу Комунального 

закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-

інтернат» Київської області 

 

 

Науковий керівник: Карлінська Валентина Леонідівна, учитель хімії, біології та 

основ здоров'я Комунального закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-

інтернат» Київської області 

 

 
ВПЛИВ ДЕЯКИХ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НА БАКТЕРІАЛЬНУ ЧИСТОТУ ПОВІТРЯ 

ФАСТІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ 

 

Дослідницька робота присвячена вивченню впливу деяких ефірних олій на 

бактеріальну чистоту повітря Фастівського ліцею-інтернату. 

Досліджено антимікробні властивості чайного дерева, апельсину та іланг-

ілангу відносно деяких тест-мікроорганізмів та їх вплив на психоемоційний стан 

школярів. 

  Визначено мікробне число повітря в різних приміщеннях Фастівського ліцею-

інтернату та перевірено ефективність впливу ефірних олій Citrus sinensis L., 

Melaleuca alternifolia L., Cananga odorata L. на бактеріальну чистоту повітря в 

досліджуваних приміщеннях. 

Встановлено, що під час обробки шкільних приміщень ефірними оліями 

чайного дерева, апельсину й іланг-ілангу зменшується бактеріальне забруднення 

повітря. 

Створено алгоритм раціонального використання обраних ефірних олій у 

навчальному процесі як антибактеріального та психостимулюючого засобу.  

Ключові слова: ефірні олії, чайне дерево, апельсин, іланг-іланг, фітонциди, 

мікрофлора повітря, умовно-патогенні мікроорганізми, метод седиментації, 

методика САН, метод паперових дисків, метод ароматерапії. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

           Цимбалюк Анастасія, вихованка Сквирського центру 

дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради, учениця 

10 класу Сквирського академічного ліцею Сквирської міської 

ради Білоцерківського району Київської області 

 

Науковий керівник: Плівачук Олена Павлівна, керівник гуртка Сквирського 

центру дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради Білоцерківського 

району Київської області 

 

 

РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я ДІВЧАТ – ПІДЛІТКІВ: СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНІ 

АСПЕКТИ ЧИННИКІВ РИЗИКУ 

 

Дослідницько-науковий проект присвячено репродуктивному здоров’ю дівчат-

підлітків Сквирського району та соціально-медичним аспектам чинників ризику. 

Досліджено та проаналізовано провідні чинники ризику у формуванні 

репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків Сквирського району. Проведено аналіз 

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, послаблення 

імунітету; 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. Проведено опитування рівня 

обізнаності дівчат-підлітків. Популяризовано результати дослідження серед 

учнівської молоді, 

Ключові слова: репродуктивне здоров'я, дівчата-підлітки, чинників ризику, 

соматична патологія, імунітет, соціально профілактична та просвітницька робота. 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

Доредоренко Валерія, учениця 10 класу Комунального закладу 

Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району 

Київської області «Рокитнянський ліцей-Мала академія наук» 

          

 

Науковий керівник: Хорунжа Ольга Вікторівна, практичний психолог 

Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району 

Київської області «Рокитнянський ліцей-Мала академія наук» 

 

РОЗВИТОК ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ ПІДЛІТКА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

 

Дослідницьку роботу присвячено характеристиці дивергентного мислення у 

структурі особистості підлітка. Доведено, що розвиток дивергентного мислення 

суттєво впливає на становлення творчої особистості, з одного боку, з іншого, - на 

розвиток дивергентного мислення впливають усі сфери особистості: мотиваційна, 

пізнавальна і соціальна. Теоретично обґрунтовано психолого-педагогічні умови 

розвитку дивергентного мислення підлітка у процесі навчання та експериментально 

перевірено їх ефективність. 

Визначено такі психолого-педагогічні умови розвитку дивергентного мислення 

підлітків у процесі навчання: організація проблемного навчання; робота над 

певними завданнями розвивального характеру; наявності у вчителя таких 

професійно-значущих якостей, як: емпатія, магнетизм, динамізм особистості, 

емоційна стійкість. Запропоновано завдання розвивального характеру, які 

розподілено на два блоки: завдання, спрямовані на розвиток поняттєвого мислення; 

завдання, спрямовані на розвиток чіткого, лаконічного, доказового мовлення та 

інтелектуальних умінь, що є підґрунтям розвитку дивергентного мислення. 

У результаті експерименту виявлено позитивну динаміку розвитку 

дивергентного мислення підлітка у процесі навчання. Це свідчить, що 

запропоновані психолого-педагогічні умови, які було впроваджено на 

формувальному етапі дослідження, виявилися ефективними.    
Ключові слова: дивергентне мислення, завдання розвивального характеру, 

конвергентне мислення, професійно-значущі якості вчителя, психолого-педагогічні 

умови розвитку. 
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

 

Анотація 

 

      Михайлюк Дмитро, учень 10 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим 

вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради 

Білоцерківського району 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 Білоцерківського району Київської області 

 

 

МОДИФІКАЦІЯ СИНТЕЗУ ТА ЗБЕРІГАННЯ НАНОЧАСТИНОК d-ЕЛЕМЕНТІВ У 

НАНОЕМУЛЬСІЇ 

 

Дослідницьку роботу присвячено синтезу наночастинок Арґентуму та Купруму 

в нанореакторах створеного нами приладу. 

Досліджені: наночастинки на прикладі Арґентуму та Купруму, їх синтез та 

стабілізацію за допомогою ультразвуку. Узагальнена інформація про значимість 

наночастинок в медицині та сучасній промисловості.  

Проаналізовано основні методики отримання наночастинок d-елементів.  

Створено прилад для отримання наночастинок з регулюванням їх розмірності. 

Проведено випробовування ефективності методу дії ультразвуку на синтез та 

стабілізацію наночастинок Арґентуму та Купруму. 

Доведено дієвість створеного нами приладу для отримання та стабілізації 

наночастинок.   

Ключові слова: наночастинки, нанореактори, Арґентум, Купрум, ультразвук, 

стабілізатор, натрій діоктилсульфосукцинат. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

 

      Григорчук Олександра, учениця 10 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 

17 Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Злочевська Ніна Олександрівна, вчитель географії і біології 

Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 17 Білоцерківської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 
 

СТІЙКІСТЬ СОРТІВ СОЇ ДО НЕСПРИЯТЛИВИХ АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ 

 

 

В роботі наведено результати досліджень з вивчення стійкості п’яти сучасних 

сортів сої до несприятливих абіотичних чинників – посухи та холоду. 

Проаналізовано результати наукових робіт вітчизняних та зарубіжних дослідників з 

посухостійкості, холодостійкості та вплив екологічних чинників на 

фотосинтетичний апарат рослин сої.  

Встановлено, що найкращим з усіх сортів за методом набубнявіння насінин у 

сольовому розчині (посухостійкість) був сорт Абеліна, різниця поглинання до 

контролю становила 0,15 г. Найбільша різниця у масі між розчинами була у сорту 

Ментор (0,94 г), тобто в умовах важкодоступної вологи цей сорт має невелику 

поглинальну здатність.  

Досліджено посухостійкість сортів за методом пророщування насінин у 

осмотичному розчині сахарози (посухостійкість). Визначено, що сорти Абеліна, 

Ментор та Амадеа мали 100, 90 та 90% пророслих насінин, довжину кореня –15, 9 

та 8 мм відповідно. Сорт Командор – 24% пророслих насінин та 5 мм довжина 

кореня (найгірший за цим методом). 

Виявлено, що за холодостійкістю відзначилися сорти Командор та Ментор 

(схожість по 86%), довжина кореня – 19 та 15 мм. Найгіршим з усіх сортів за 

холодостійкістю був сорт Навігатор, з 50 насінин у якого проросла тільки одна з 

довжиною кореня 5 мм. 
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Було доведено, що найбільший вміст хлорофілів у дослідних рослинах був у 

сортів Ментор та Амадеа (3,20 та 3,14 мг/г сирої маси). Навігатор за цим 

показником був найгіршим серед представлених сортів, оскільки сума хлорофілів у 

його рослинах була 2,77 мг/г сирої маси.  

Виявлено, що співвідношення хлорофілів а/b найкраще було у сорту Ментор, 

оскільки він мав більшу частку хлорофілу b (а/b = 0,54). Сорти Навігатор та 

командор мали значення 0,79 та 0,75, що вказує на їх меншу стійкість протистояти 

негативним факторам середовища на етапі проростання в перших фазах онтогенезу. 

Рекомендовано вирощувати сорти Абеліна (11 балів) та Амадеа (13 балів), які 

мають високу здатність протистояти негативним абіотичним факторам 

навколишнього середовища.  

Ключові слова: соя, посухостійкість, холодостійкість, хлорофіл, проростки. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Анотація 

Єрофеєва Дар’я, учениця 11 класу Бориспільського навчально-

виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради Бориспільського району 

Київської області 

       

 

Науковий керівник: Нагаєва Лідія Михайлівна, вчитель біології Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива»-загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха Бориспільської міської ради 

Бориспільського району Київської області, заслужений вчитель України 

 
 

ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ ОЗЕРНОЇ ВОДИ М. БОРИСПОЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 

«РОСТОВОГО ТЕСТУ» 

 

         Дослідницьку роботу присвячено вивченню питання стабілізації та 

поліпшення екологічного стану території міста Борисполя, впровадження та 

дотримання нормативів екологічної безпеки та екологічно збалансованої системи 

природокористування, розв'язання першочергових екологічних та соціально-

економічних проблем, забезпечення створення інтегрованої системи з управління в 

галузі охорони навколишнього природного середовища.  

        Проаналізовано документ «Програма охорони навколишнього природного 

середовища  у місті Бориспіль на 2016-2020 роки». 

        Досліджено та оцінено токсичність зразків озерної води досліджуваних 

територій, встановлено залежність між антропогенними навантаженнями та якістю 

природної води озер м. Борисполя. Застосовано методику «пророщування тест-

культур на «плаваючих дисках».  

        В результаті дослідження встановлено, що ростові процеси рослин, 

пророщених на зразках досліджуваної води з різних озер м. Борисполя суттєво 

відрізнялись. Фітотоксичний ефект, за яким визначався санітарний стан води на  

модельних ділянках 1-6 складав, відповідно 62,3; 17,4; 32,0; 31,6; 17,0 та 18,3 %. А 

також показник фітотоксичного ефекту та критерій Стьюдента, дає достовірну 

інтегральну характеристику санітарного стану озерної води, що дозволяє визначити 

екологічний стан водойм за їх рівнем антропогенної трансформації. 

Ключові слова: «Ростовий тест», критерій Стьюдента, екотоксиканти, 

фітотоксичний ефект. 
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СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

Анотація 

         

 Гусєва Ольга, учениця 11 класу Комунального закладу 

«Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 8» Бучанської міської ради Бучанського району 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Савенко Тетяна Михайлівна, учитель біології Комунального 

закладу «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8» 

Бучанської міської ради Бучанського району Київської області 

 
 

ВИСОКОШТАМБОВІ ФОРМУВАННЯ КУЩІВ ВИНОГРАДУ В УМОВАХ ПІВНІЧНОЇ 

КИЇВЩИНИ 

 

 

            Дану роботу присвячено дослідженню ефективності високоштамбових 

формувань кущів винограду в умовах північної Київщини.  

          Проаналізовано і оцінено застосування високоштамбових формувань 

столового винограду в агрокліматичних умовах півночі України.  

          Порівняно застосування в наших умовах високоштамбових формувань і 

традиційних низькоштамбових форм, визначено переваги та недоліки 

високоштамбових кущів винограду.  

          У ході дослідження ефективності високоштамбових формувань ми виявили 

багато переваг, таких як збільшення врожаю, зниження кількості ручної праці, 

більш висока морозостійкість кущів, краще забарвлення кольорових сортів, значне 

покращення фітосанітарного стану насаджень, зменшення пестицидного 

навантаження.  

Ключові слова: виноград, штамб, високоштамбові формування, вертикальна 

одноплощинна шпалера, Г-подібна шпалера з похилою площиною, якість урожаю, 

екологічно чиста продукція. 
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СЕКЦІЯ: ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ 

 

Анотація 

 

 Сичевська Ірина, вихованка Сквирського центру дитячої 

та юнацької творчості, учениця 10 класу Сквирського 

академічного ліцею Сквирської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 
  

 

 

Науковий керівник: Гудзенко Наталія Василівна, керівник гуртка Сквирського 

центру дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради, учитель біології 

Сквирського академічного ліцею Сквирської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

 

БІОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЦЕСТОДОЗІВ КОРОПОВИХ РИБ У ГІДРОЕКОСИСТЕМАХ 

СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що екологічна зоопаразитологія 

висвітлює питання екології природних угруповань організмів, зокрема їх структури, 

шляхів формування, динаміки та взаємодії з умовами середовища. 

Наукові дослідження з паразитології, що розкривають закономірності 

розвитку живої природи, є важливою складовою частиною екологічної 

паразитології, потужною основою у ветеринарній медицині, сільськогосподарській 

галузі та рибному господарстві. 

Паразитологія тісно пов’язана з екологією. Збудники паразитозів у своєму 

розвитку залежать від впливу елементів зовнішнього середовища. Біологічні цикли 

більшості паразитів неможливі без взаємодії з різними видами безхребетних тварин. 

Саме тому паразитологія широко використовує матеріали екологічної науки, а 

екологія – дані паразитологічної науки. 

Метою нашої роботи є вивчення морфологічної будови цестодозів 

коропових риб та з’ясування їх біології та екології в залежності від гідрологічних і 

екологічних режимів природних водойм. Для досягнення поставленої мети ми 

виконували наступні завдання: 

1. провести вивчення морфології та біології розвитку цестодозів коропових 

риб у гідроекосистемах Сквирського району;  
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2. відобразити диференціальну характеристику Bothriocephalus acheilognathi, 

Khawia sinensis та Caryophyllaeus fimbrіceps; 

3. визначити ступінь інвазованості цестодозами коропових риб р. Коростівка 

та р. Сквирка; 

4. оцінити епізоотологічне значення цестодозів коропових риб та їх роль у 

розповсюдженні хвороб, які вони викликають. 

Було використано такі методи дослідження:  

– теоретичні (аналіз наукової літератури, узагальнення теоретичних та 

емпіричних даних, порівняльно-описовий, морфометричний метод); 

– статистичні. 

Об’єкт дослідження: цестодози коропових риб р. Коростівка та р. Сквирка 

Сквирського району Київської області. 

Предмет дослідження: видове різноманіття, специфічність, екологія 

цестодозів риб. 

Новизною дослідження є визначення ролі цестодозів коропових риб у 

гідроекосистемах водойм різного типу. Оцінка епізоотологічного значення 

цестодозів коропових риб та їх роль у розповсюдженні хвороб, які вони 

викликають.  
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СЕКЦІЯ: ЛІСОЗНАВСТВО 

 

Анотація 

 

          Баранівська Катерина, учениця 11 класу Дорогинського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Томашівської 

сільської ради Фастівського району Київської області 

 

 

 

 

Науковий керівник: Стукал Ніна Іванівна, директор, учитель біології 

Дорогинського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Томашівської 

сільської ради Фастівського району Київської області 
 

МОНІТОРИНГ ГНІЗД FORMICA RUFA У РЕКРЕАЦІЙНІЙ ЗОНІ ДОРОГИНСЬКОГО 

ЛІСНИЦТВА 

 

Оскільки останніми роками чисельність гнізд у рекреаційній зоні мішаних лісів 

значно скоротилась, в роботі розкриваються причини цього явища та наведені 

рекомендації щодо виправлення ситуації. Вивчення і збереження Formica rufa є 

дуже актуальними, оскільки важливість дослідження визначається великим 

біоценотичним і господарським значенням мурашок.  

Протягом трьох років автор здійснено моніторинг чотирьох гнізд рудих лісових 

мурашок у рекреаційній зоні в лісорослинних умовах С2. Досліджено параметри 

гнізд рудих лісових мурашок, здійснено картування гнізд, обчислено кількість 

мурашок в них, з’ясовано стан мурашників, розподілено будівельний матеріал гнізд 

за фракціями, виявлено кормові дерева та виміряно довжину мисливських стежок. 

Особлива цінність досліджень полягає в отриманих результатах, щодо стану 

мурашників, прогнозів їх життєздатності на майбутнє.  

 

Ключові слова: категорія гнізд, параметри мурашників, фракційний склад 

будівельного матеріалу, дерева-резиденти, мисливські стежки. 
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СЕКЦІЯ: СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА 

 

 

Анотація 

 

      Бойко Захарій, учень 9 класу Сквирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені Петра 

Тисьменецького Сквирської міської ради, вихованець 

Сквирського центру дитячої та юнацької творчості 

Білоцерківського району Київської області 

 

  Науковий керівник: Сопіженко Інна Петрівна, учитель біології Сквирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені Петра Тисьменецького Сквирської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

ХРОМОСОМНА МІНЛИВІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ 

МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню хромосомного поліморфізму 

великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи, яка належить до 

багатохромосомних, складних для цитогенетичного аналізу тварин родини 

порожнисторогих (Bovidae). 

Представлено аналіз наукових публікацій, в яких йдеться про хромосомні 

порушення каріотипу великої рогатої худоби і їх зв’язок з господарсько корисними 

ознаками. 

Наведено характеристику об’єкта досліджень, основні методи досліджень і 

схему експерименту. Описано методику приготування цитогенетичних препаратів і 

їх аналізу. 

Представлено результати дослідження 90 метафазних пластинок 3 корів із 

приватних господарств Сквирщини на предмет наявності хромосомних аберацій. 

Ключові слова: хромосомний поліморфізм, хромосомні аберації, метафазні 

пластинки, українська чорно-ряба молочна порода великої рогатої худоби, 

господарсько корисні ознаки 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

        Коркач Марія, учениця 10 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницький ліцей-

інтернат «Патріот» 

 

 

 

Науковий керівник: Назаренко Тамара Маркіянівна, бібліотекар Комунального 

закладу Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницький ліцей-інтернат 

«Патріот» 
 

 

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ МАКСА КІДРУКА 

 «НЕ ОЗИРАЙСЯ І МОВЧИ» 

          У дослідженні розглянуто жанрові й стильові особливості роману сучасного 

українського письменника Макса Кідрука «Не озирайся і мовчи».  

         Актуальність роботи обумовлена тим, що творчість автора є новою в 

українській літературі, а тому малодосліджена. Також, в романі піднімаються гострі 

соціальні проблеми сучасної молоді, що є цікавим для нас. У фокусі дослідницької 

уваги – авторська інтерпретація жанрових констант трилеру: специфіка тематики, 

проблематики й розгортання конфлікту, гостросюжетність, динамізм наративу, 

образи персонажів. 

         Здійснено спробу сформулювати характерні особливості трилеру як жанру 

сучасної популярної літератури, виокремлено ознаки психологічного та містичного 

трилеру. Розглянуто поняття популярної літератури та її жанрову специфіку. 

Охарактеризовано авторський стиль Макса Кідрука, його особливості. 

Ключові слова: жанр, популярна література, трилер, індивідуальний стиль 

письменника, булінг, підлітковий ескапізм. 
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СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Кулик Олександра, учениця 11 класу Таращанського        

академічного ліцею «Ерудит» Таращанської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Котлярчук Галина Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури 

Таращанського академічного ліцею «Ерудит» Таращанської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 
 

ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ І ПРОБЛЕМАТИКА СУЧАСНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ ПРОЗИ КРІЗЬ 

ПРИЗМУ «МОДЕЛІ» АНГЛОМОВНОГО КЛАСИЧНОГО ДЕТЕКТИВУ 

 

В основі дослідницької роботи функціонування 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»). 

Твори, взяті для дослідження, презентують модерну та постмодерну епохи у 

світовій літературі, а також є на перетині високої літератури та її «поп-варіантів», з 

огляду на літературно-критичні дослідження. 

Досліджено характер засвоєння традиції англійської класичної й масової 

літератур у творчому доробку письменників детективного жанру, розглядаючи  

проблеми морально-психологічного моделювання на основі даних творів. 

Проаналізовано літературно-критичні розвідки, в яких розглядаються різні 

аспекти типологічної співвіднесеності та генетичних зв’язків детективів з 

класичними зразками жанру англійської літератури; ідейно-філософську роль та 

художні особливості зображення образу детектива (сищика, нишпорки) в обраних 

творах; зіставлено подібні жанрові структури, композиційні схеми, типи конфліктів, 

мотиви та образи. 

Ключові слова: література, детективний жанр, класична й масова література «мідл-

література», «крутий детектив», «ретро-детектив», психологічний детектив. 
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

 

Анотація 

 

         Солодовчук Єлизавета, учениця 10 класу Сквирського 

академічного ліцею Сквирської міської ради, вихованка 

Сквирського Центру дитячої та юнацької  творчості 

Сквирської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Плівачук Катерина Володимирівна, викладач Сквирського 

академічного ліцею, керівник гуртка Сквирського центру дитячої та юнацької 

творчості Сквирської міської ради, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений 

вчитель України 
 

НАРОДНІ СИМВОЛИ У ВЕСІЛЬНИХ ПІСНЯХ СКВИРЩИНИ (НА ОСНОВІ ЗАПИСІВ 

ВЕСІЛЬНИХ ПІСЕНЬ) 

 

Дослідницький проєкт присвячено народним символам у весільних піснях 

Сквирщини. Досліджено та проаналізовано весільні пісні записані від жителів 

Сквирщини, визначено символ обрядових дій, які оспівані в ліричних зразках 

весільного обряду. З’ясовано поняття «символ», образ-символ». 

Проаналізовано наукові дослідження, в яких розглядається символіка весільної 

обрядовості. У дослідницькому проєкті встановлено значущість символів хліба, 

рослин, птахів, дівочої коси, рушника, які переплітаються з морально-етичною 

проблематикою  весільної поезії. Визначено символіку весільних пісень як важливу 

частину української духовної спадщини. Здійснено опитування учнів Сквирського 

академічного ліцею №2 «Символи весільної обрядовості» та популяризовано 

результати дослідження серед учнівської молоді, укладено словник символів 

весільних пісень, записаних на Сквирщині. 

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

хліба, символ вінка, рослинна символіка, символ дівочої коси, символ птахів, 

родинні  цінності. 
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

 

                                                  Анотація 

 

        Юрченко Дарія, вихованка Сквирського  центру дитячої 

та юнацької творчості Сквирської міської ради, учениця 9 

класу Сквирського академічного ліцею Сквирської міської 

ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

 Науковий керівник: Плівачук Катерина Володимирівна вчитель української мови 

і літератури, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений учитель України, 

керівник гуртка Сквирського центру дитячої та юнацької творчості Сквирської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 
 

 

СУЧАСНІ ФОЛЬКЛОРНІ КОЛЕКТИВИ СКВИРЩИНИ 

 

У науково-дослідницькому проекті дано характеристику пісні як мистецького 

прояву та розкрито особливості відображення фольклору пісенними колективами 

Сквирщини. Досліджено історію створення фольклорних колективів Сквирщини, 

жанрову тематику, особливості виконання народного співу. Ознайомилися з 

історією створення фольклорних колективів Сквирщини та охарактеризували 

окремі фольклорні колективи Сквирщини. З’ясовано особливості функціонування 

музичного фольклору в творчості аматорських колективів Сквирщини та було 

популяризовано результати дослідження серед учнівської молоді. 

Нами було зібрано матеріал про аматорські та фольклорні колективи 

Сквирщини: с. Пустоварівка, с. Чубинці, Горобіївки, районного Будинку культури, 

Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості, здійснено 

інтерв’ювання керівників аматорських колективів та збір фото- та відеофіксацій 

виступів колективів Сквирщини. 

Ключові слова: аматорські та фольклорні колективи, жанрова тематика 

фольклорних творів, інтерв’ювання, народний спів. 
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СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

Анотація 

 

Писаренко Євгенія, учениця 9 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 імені генерал - 

полковника Геннадія Воробйова Білоцерківської міської 

ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

              

Науковий керівник: Попова Людмила Валентинівна, учитель української мови та 

літератури Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 імені генерал - 

полковника Геннадія Воробйова Білоцерківської міської ради Білоцерківського 

району Київської області 

 

 

МЕТАФОРА ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЯ ( НА ПРИКЛАДІ 

ТВОРІВ ЛІНИ КОСТЕНКО ТА ВЛАСНОЇ ДОБІРКИ ПОЕЗІЙ «МОЇ АКВАРЕЛІ» 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу метафори як засобу увиразнення 

поетичного мовлення на прикладі творів Ліни Костенко, а також у власному 

поетичному доробку «Мої акварелі».  

Досліджено метафору як художній засіб  виразового фонду лексики,  різновиди  

метафор, граматичну структуру метафори, утворення метафор, різні ступені 

ускладнення метафоричного образу,  метафору як символ. Досліджено морфологічні 

та стилістично - функціональні можливості метафоричної лексики у творчості Ліни 

Костенко.  

Проаналізовано яскраву метафоричну мову поетичного світу української 

письменниці, що відбиває філософські, літературні мовні аспекти, вплив 

метафоричного поетичного мовлення на наступний етап розвитку літературної мови 

та увиразнення рідного слова в поезії. Предметом дослідження та аналізу стали 

поетичні текстові фрагменти, які містять метафоричні одиниці. 

Ключові слова: художній засіб, метафора, різновиди метафор, засоби 

утворення метафор, поетичне мовлення, символ. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

 

Анотація 

 

          Схаб Крістіна, учениця 10 класу Тетіївського ліцею          

№ 2 Тетіївської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Куца Людмила Миколаївна, учитель української мови  та 

літератури  Тетіївського ліцею №2 Тетіївської міської ради Білоцерківського 

району Київської області 

 

 
МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ (НА МАТЕРІАЛІ 

ВИСТУПІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО) 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена зростанням комунікативної ролі 

політичних промов у житті суспільства, дедалі більшою архітектонічною та 

мовностилістичною складністю цього жанру, необхідністю визначення саме 

новітніх засобів комунікативного впливу на громадян. 

У роботі зроблено спробу комплексного аналізу політичних промов сучасного 

українського політикуму через характеристику архітектонічної та 

мовностилістичної  мікросистем виступів Президента України В. Зеленського. 

Простежено динаміку розвитку жанру промови, визначено жанрову специфіку, 

види політичних промов та їхні диференційні ознаки, проаналізовано архітектоніку 

політичних промов Президента України В. Зеленського. 

Доведено, що ядром політичної промови В. Зеленського є її лексичний ресурс;  

виокремлено й схарактеризовано синтаксичні особливості, характерні для виступів 

Президента України В. Зеленського. 

Установлено, що сучасна політична промова є не просто політичним текстом, а 

важливим інструментарієм впливу на громадян, формування у них певних уявлень, 

оцінок і ставлення до дійсності. 

Ключові слова: політична комунікація, політична промова, мовностилістичні засоби, 

архітектоніка, лексика, синтаксис. 
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СЕКЦІЯ: ІСПАНСЬКА МОВА 

 

  

Anotación 

Oksana Martynenko, estudiante de 11 grado de la Institución 

Municipal del Consejo Regional de Kyiv "Internado Especializado 

de la ciudad de Volodarka, 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 

Volodarka, Grados II-III - Centro de Rehabilitación" 

 

EL ASPECTO LINGUO-PRAGMATICO DEL  

DISCURSO MÉDICO ESPAÑOL 

 

El trabajo está dedicado a los aspectos, procesos y mecanismos diferentes de 

comunicación en el discurso médico español. Se analizan la historia y los enfoques 

modernos del discurso. 

Se estudian los principales factores que configuran el discurso médico como 

institucional. El discursomédico, en su partemayor,  se forma utilizando cierta 

terminología. Se trazan las estructuras verbales y no verbales que funcionan en el entorno 

médico para realizar el propósito preventivo. 

Se examina el vocabulario médico español, que forma un sistemade 

terminologíacomplejoque incluyeel vocabulariode uso comúny términos especiales. 

Se estudian las principales características funcionales del discurso médico español. 

Palabras clave:  aspecto linguo-pragmatico, discurso médico, discurso científico, 

discurso de divulgación científica 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА  

 

Аnnotation 

 

 Tymur Kabatov, a student of the 10
th

 form of specializing school 

9 of Bila Tserkva City Council in Kyiv region 

 

 

 

Supervisor of studies: Inna Shyshko, a teacher of  English of specializing school 9 of 

Bila Tserkva City Council in Kyiv region  

 

SEMANTIC REINTERPRETATION AND VOCABULARY FORMATION DURING  

THE PANDEMIC 

 

Changes in society are always a golden time for philologists, linguists, scholars and 

all those who are not indifferent to language learning. The Covid-19 pandemic has shaken 

the world in the 21st century and changed the world we live in. Language has become a 

bridge that unites all the inhabitants of the planet in the fight against the disease. 

An individual research project is devoted to the analysis of semantic reinterpretation 

and vocabulary formation during the Covid - 19 pandemic. 

Scientific sources and dynamic processes of vocabulary development in historical 

perspective have been analyzed. The main aspects and issues of defining the concept of 

"neologism" have been concerned. The specifics of extralinguistic factors and internal 

resources of language are revealed. 

For the first time, 72 neologisms of modern English related to the Covid – 19 

pandemic  have been identified in terms of structural and semantic aspects. Neologisms 

have been studied, analyzed and classified according to their functioning in various 

spheres of life, as well as according to the productive models of word formation. 

Key words: linguistics, diachrony, synchrony, pandemic, neologisms, productive 

models of word formartion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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СЕКЦІЯ: НІМЕЦЬКА МОВА 

 

                        Kurzfassung 

 

Pohrebniak Polina Andriivna, Schülerin der Klasse 10 B an der 

Bilotserkiver spezialisierten Schule der I-III Stufe № 9 mit 

vertieftem Fremdsprachenunterricht  
 

 

 

Wissenschaftliche Leiterin: Filipovytsch Ludmyla Ivanivna, Deutschlehrerin der 

höheren Kategorie an der Bilotserkiver spezialisierten Schule der I-III Stufe № 9 mit 

vertieftem Fremdsprachenunterricht Bilotserkiver Stadtrates Kiever Gebiet 
 

 

DIE DEUTSCHEN LEHNWÖRTER IN DER MODERNEN UKRAINISCHEN 

UMGANGSSPRACHE DER JUGENDLICHEN 

 

 Die Forschungsarbeit befasst sich mit der Analyse der Assimilation der direkten 

deutschen Entlehnungen und phraseologischen Wendungen, der Transformation aus der 

ursprünglichen in die aktuelle Bedeutung. Weiterhin mit ihrer Verwendung als 

unabhängige Spracheinheiten in der Jugendsprache. 

 Es wurden Prozesse der Forschung der unkodifizierten Sprache, des Slangs, Jargons 

und Argots der Jugendlichen in der Ukraine analysiert und bewiesen, dass es eine relativ 

junge und vielversprechende Richtung in der ukrainischen Linguistik ist.  

 Die wichtigsten Wege zur Bereicherung der ukrainischen Sprache wurden mit Hilfe 

der deutschen Lehnwörter im historischen und modernen Aspekt untersucht. Dabei sind 

die deutschen Lehnwörter hinsichtlich der Wiedergabe des eigenen sprachlichen Bildes 

von der Welt unter den ukrainischen Jugendlichen analysiert worden. Es sind in dieser 

Arbeit ausschließlich direkte deutsche Lehnwörter, Wortverbindungen und 

phraseologischen Wendungen in Betracht gezogen worden. 

 Es wurde ein assoziatives Experiment durchgeführt, dank dem Informationen über 

die Wahrnehmung und das Verständnis der direkten und transformierten Bedeutungen der 

deutschen Lehnwörter bei den Jugendlichen erhalten werden konnten. 

 Zudem ist die Häufigkeit der Verwendung direkter und transformierter Bedeutungen 

der deutschen Entlehnungswörter anhand der modernen ukrainischen schöngeistigen 

Literatur analysiert worden. 

 Schlüsselwörter: direkte Lehnwörter, Wort, Wortverbindung, phraseologische 

Wendung, Jugendsprache, Slang, Jargon, direkte und transformierte Bedeutung, 

assoziatives Experiment. 
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СЕКЦІЯ: ФРАНЦУЗЬКА МОВА 

 

Аnnotation 

 

Valérie Ilnytska Elève de 10 B Du 1
er
 Gymnase de Bila Tserkva, 

Région de Kyiv 

 

 

Superviseur scientifique: Iryna Khmelnytska, professeur de FLE du 1
er
 Gymnase de 

Bila Tserkva, région de Kyiv 

 

Mèmes Internet dans la linguoculturologie moderne, leur fonctionnement et leur 

influence sur la communication médiatique francophone 

 

La langue se modifie toujours, mais surtout ces dernières années. On peut dire, que 

c’est le temps du développement continu du potentiel technologique, du renouvellement et 

de l'émergence de nouveaux dispositifs et moyens de communication et, par conséquent, 

l'ouverture et l'accessibilité des médias. 

Le travail de recherche est consacré à l'analyse des mèmes Internet dans la 

linguoculturologie du point de vue de leur fonctionnement et leur influence sur la 

communication médiatique moderne. 

Les sources scientifiques, les publications de réseaux sociaux, les forums, les 

matériaux de ressources Internet spécialisées sur les mèmes sont analysés. L’origine et le 

développement dynamique des mèmes dans le contexte de la théorie des générations sont 

examinés. Leurs particularités linguistiques et les domaines possibles de leur utilisation 

sont observés. 

Les mèmes sont étudiés, analysés et classés par structure et origine, par les facteurs 

de création et leur fonctionnement dans l'espace de communication. Leurs caractéristiques 

et les principes de base de leur formation sont déterminés. 

Des mèmes qui peuvent être utilisés pendant les cours de français ont été créés. 

Mots-clés: mème, mèmes_internet, communication, communication_internet, 

culture, postmodernism, SMM, journalism, publicité. 
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СЕКЦІЯ: ПОЛЬСЬКА МОВА 

 

Adnotacja 

 

Rybczenko Wioletta Wolodymyriwna, uczennica 10 klasy 

Buczańskiej szkoły specjalistycznej I-III st. nr. 5 z pogłębionym 

nauczaniem języków obcych 

 

 

 

Doradca naukowy: Woitkowska Hanna Anatoliiwna, nauczycielka języka polskiego 

Buczańskiej szkoły specjalistycznej I-III st. nr. 5 z pogłębionym nauczaniem języków 

obcych. 

 

Zapożyczenia łacińskie w języku polskim 

 

Praca badawcza poświęcona jest analizie zapożyczeń łacińskich w języku polskim 

z punktu widzenia ich funkcjonowania we współczesnym języku polskim. 

Badane są pojęcia «kontakty językowe» i termin «zapożyczanie», ich interpretacja 

w różnych koncepcjach językowych. Opisano również rodzaje i cechy łacińskich 

zapożyczeń leksykalnych. 

Podano leksykalno-semantyczne grupy zapożyczeń; ich semantyczne modyfikacje 

i słowotwórcze metody adaptacji elementów łacińskich w języku polskim; ustalono 

również główne przyczyny pojawiania się zapożyczonych słów pochodzenia łacińskiego. 

Analizowane są konsekwencje adaptacyjnych procesów latynizmów na różnych 

poziomach języka. 

Słowa kluczowe: zapożyczanie, latynizmy, język polski, język łaciński, 

słownictwo, semantyka, kontakty językowe, adaptacja. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 

СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФІЯ 

 

 

Анотація 

            Бурдело Єлизавета, учениця 11 класу Бучанської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи №5 I-III ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов Бучанської міської ради 

Бучанського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Катан Святослав Анатолійович, учитель історії та 

правознавства Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи №5 I-III ступенів 

з поглибленим вивченням іноземних мов Бучанської міської ради Бучанського 

району Київської області 
 

 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ ГРОШЕЙ: ФІЛОСОФСЬКИЙ 

АСПЕКТ 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу сутності грошей у філософському 

аспекті з метою визначення процесу історичного розвитку грошей та їх ролі й 

значення в сучасному світі. 

Актуальність дослідження зумовлюється тим, що гроші відіграють важливу 

роль у господарсько-економічному, соціально-культурному житті не лише держави, 

але й конкретної особи. Тому закономірним постає завдання визначення глибинного 

змісту грошей, незмінного супутника всіх сфер життя людини, індикатора її 

духовного буття. 

У роботі визначено роль та значення грошей у сучасному світі; прослідковано 

процес історичного розвитку грошової системи; проаналізовано, чи можливо 

поєднати мораль, духовність та гроші; зроблено висновки щодо процесу 

формування економічно-монетарної свідомості. 

Результатом роботи є висновок про те, що гроші виявилися найбільш надійним 

знаряддям, перевіреним не тільки часом, але й своєю ефективністю та надійністю. 

Вони стали найдосконалішим мірилом дійсності у всіх її проявах. Внаслідок 

зростання ролі грошей у світі відбувається закономірний процес – раціоналізація 

життєвого світу. 

 

Ключові слова: багатство, біткоїн, гроші, долар, «економічний  матеріалізм», 

золото, монети, раціоналізація життєвого світу. 
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

      Кривульська Дар’я, учениця 10 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Петрівської сільської 

ради Вишгородського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Шевченко Ліна Вікторівна, вчитель історії, соціальний 

педагог Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Петрівської 

сільської ради Вишгородського району Київської області 
 

 

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ У 

ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Наукову роботу присвячено теоретичному обґрунтуванню та емпіричному 

дослідженню соціальної реклами як методу профілактики негативних явищ у 

підлітковому середовищі. 

Розглянуто роль соціальної реклами в системі масових комунікацій. 

Виокремлено зміст, сутність, призначення та інформаційні можливості соціальної 

реклами.  З’ясовано, що соціальна реклама є різновидом некомерційної реклами, яка 

розробляється і розповсюджується з інформативною, виховною метою, для зміни 

цінностей, ціннісних орієнтацій, свідомості та стилю поведінки. 

Соціальну рекламу охарактеризовано як інноваційний метод профілактики. 

Розглянуто можливості застосування соціальної реклами у профілактичній роботі, 

зокрема щодо підліткового тютюнокуріння. Акцентовано увагу на тому, що 

головним завданням соціальної реклами є не лише привернення уваги до проблеми, 

а й активне сприяння її вирішенню. 

Аналіз результатів сучасних соціологічних досліджень продемонстрував, що 

тютюнокуріння залишається однією із найактуальніших соціальних проблем 

українського суспільства та найбільш поширеною шкідливою звичкою у 

підлітковому середовищі.  

Здійснене емпіричне дослідження дозволило визначити рівень впливу 

соціальної реклами на поведінку сучасних підлітків, а також виділити потенційні 

можливості застосування соціальної реклами у профілактичній роботі (на прикладі 

підліткового тютюнокуріння).  

Ключові слова: залежність, підлітки, підліткове тютюнокуріння, реклама, 

соціальна проблема, соціальна профілактика, соціальна реклама. 
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СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

         Солоненко  Ольга,  учениця  11  класу  Новопетрівської 
    загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів № 1  Петрівської 

    сільської ради Вишгородського району Київської області 

        

 

 

Науковий керівник: Тишковська Алла Петрівна, учитель історії та правознавства 

Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Петрівської сільської 

ради Вишгородського району Київської області 
 

 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД КРАЇН 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню юридичної природи 

працевлаштування в трудовому праві України, пріоритетним напрямкам 

працевлаштування молоді, досвіду розвинених країн ЄС щодо зайнятості і 

працевлаштування молоді. 

Працевлаштування молоді в умовах глобалізації світової економіки набуває ще 

гострішої актуальності. Основною необхідністю для становлення молоді є заробіток, 

тому що це засіб до існування, який дасть змогу реалізувати себе як гідного члена 

суспільства. 

У дослідницькій роботі визначено юридичну природу працевлаштування в 

трудовому праві України, виокремлено пріоритетні напрямки молодіжної політики 

працевлаштування молоді в Україні.  

Розглянуто досвід розвинених країн Європейського Союзу щодо зайнятості й 

працевлаштування молоді.  

Було з’ясовано, що держава приділяє велику увагу працевлаштуванню молоді, 

але кожна країна застосовує власні механізми підтримки молоді на ринку праці.   

При розробленні в Україні молодіжної політики зайнятості та програм 

підтримки молоді на ринку праці не варто ігнорувати накопичений європейський 

досвід, що дав певні позитивні результати в країнах упровадження. 

Ключові слова: адаптація трудового законодавства, державна молодіжна  політика, 

зайнятість молоді, працевлаштування, ринок праці молоді, суб’єкт трудового права,  

трудове законодавство. 
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СЕКЦІЯ: ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ 

 

Анотація 

Гавриленко Тетяна, учениця 11 класу Опорного навчального 

закладу Іванківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2» 

Іванківської селищної ради Вишгородського району Київської 

області 

 

 

Науковий керівник: Гусак Наталія Миколаївна, учитель мистецтва Опорного 

навчального закладу Іванківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2» 

Іванківської селищної ради Вишгородського району Київської області 

 
 

ЕЛЕМЕНТИ АРХАЇЧНИХ ВІРУВАНЬ В АВРААМІЧНИХ РЕЛІГІЯХ: ІУДАЇЗМІ, 

ХРИСТИЯНСТВІ ТА ІСЛАМІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню авраамічних релігій (іудаїзму, 

ісламу та християнства) щодо наявності в них спільних архаїчних елементів.  

Актуальність дослідження зумовлюється потребою збереження релігійної 

світової спадщини, яка є однією з основних частин історичної пам’яті, а релігійний 

світогляд є складовою духовності суспільства.   

У роботі з’ясовано вплив ранніх вірувань на складові авраамічних релігій; на 

прикладі порівняння відомих світових релігій встановлено взаємозв’язок між ними 

та їхнім історичним витоком, способом функціонування в історичному минулому та 

в духовному світі сучасної людини. 

Розкрито особливості первісних вірувань як основи формування авраамічних 

релігій; визначено сутнісні характеристики авраамічних релігій з точки зору 

наявності в них елементів первісних вірувань; з’ясовано вектори впливу архаїчних 

вірувань на іудаїзм, християнство, іслам; а також  виокремлено спільне та відмінне 

між первісними віруваннями та авраамічними релігіями. 

Перенесення елементів архаїчних вірувань в авраамічних релігіях 

простежується в таких напрямах: запозичення обрядово-культових елементів, 

перенесення ідеї надприродного та трансформація ідеї сакральності.  Усі авраамічні 

релігії визнають Авраама  як першого месію й посередника між Богом і людством. 

Ключові слова: авраамічні релігії (іудаїзм, іслам, християнство), архаїчні 

елементи, обрядовість, священні писання.  
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА 

 

 

Анотація   

            Бицюра Артем, учень 11 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням 

слов’янських мов Білоцерківської міської ради Білоцерківського 

району Київської області 

 

Науковий керівник: Іванченко Надія Петрівна, учитель географії та економіки 

Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням 

слов'янських мов Білоцерківської міської ради Білоцерківського району Київської 

області 

 

СТРАТЕГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ПОКОЛІННЯМ Z 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу особистостей дітей покоління Z, 

систематизації рекомендацій зарубіжних і вітчизняних науковців щодо ефективності 

взаємодії з такими дітьми в навчанні, вихованні й соціалізації.   

Актуальність дослідження зумовлена сучасними тенденціями світового  

розвитку, які визначають освіту чільним фактором прогресу. Саме тому освіта 

сьогодення характеризується словами  «трансформація», «інформатизація», 

«інтеграція», «ґаджеталізація», а шляхи її подальшого розвитку є об’єктом 

досліджень багатьох науковців. Освіта має бути орієнтована не так на засвоєння вже 

відомого, скільки на пошуки нового; повинна формувати в учнів не уміння 

пристосовуватись до вже існуючих практик, а створювати умови для 

різностороннього розвитку для кожної окремої особистості. Вище окреслене якраз і 

обумовлює інтерес до особливостей покоління Z, усвідомлення і врахування яких 

сприятиме підвищенню якості освітнього процесу.  

У роботі досліджені основні чинники покоління Z. Порівняні результати 

проведеного дослідження з основними чинниками світових науковців.  

Проаналізовано специфічні особливості поведінки та навчання дітей віком 11-

13 та 15-17 років. Запропоновано методичні прийоми та способи ефективної 

педагогічної взаємодії, які впливатимуть  на  освітній процес «зетів».  

Доведена ефективність педагогічної взаємодії з учнями покоління Z.  

 

Ключові слова: «зети», майбутнє, освітній процес, педагогічні прийоми, 

педагогічні принципи, покоління Z, учні. 
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СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА 

 

 

Анотація 

        Кравець Дмитро, учень 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

 

 

Науковий керівник: Омельченко Тетяна Вікторівна, учитель української мови та 

літератури Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 

Білоцерківської міської ради Білоцерківського району Київської області 
 

 

ТЕХНОЛОГІЇ МАНІПУЛЯЦІЇ МАСОВОЮ АУДИТОРІЄЮ 

В РЕГІОНАЛЬНИХ МЕДІА  ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

                 Дослідницький проєкт присвячено визначенню основних технологій 

маніпуляції масовою аудиторією в регіональних медіа під час пандемії COVID-19. 

Розглянуто методологічну базу дослідження на основі ґрунтовних праць, 

підручників, посібників та монографій вітчизняних науковців, на підставі чого 

встановлено, що свідоме застосування в медіа технологій маніпулювання є вкрай 

згубним якраз через психологічні підвалини явища. Вивчено технології маніпуляції 

в сучасних масмедіа та їх можливі класифікації. Проаналізовано регіональний ринок 

медіа, визначено методи маніпуляції масовою аудиторією в мережевих ЗМІ Білої 

Церкви під час пандемії коронавірусу, найпоширенішими серед яких є використання 

маніпуляційної семантики та створення емоційного резонансу. Використовуючи 

свою впливовість на громадськість та людську підсвідомість, масмедіа можуть 

поширювати оманливий та потенційно небезпечний контент, тим самим 

підвищуючи соціальну тривожність. У період пандемії поширення фейків, 

дезінформації, неперевірених пліток  про коронавірус, наслідки та способи боротьби 

з ним, можливі джерела походження та ймовірність передачі й розповсюдження 

стали типовим явищем. 

Ключові слова: інформація, масмедіа, соціальні комунікації, масові комунікації, 

мережеві комунікації, комунікаційні технології, маніпуляція, фейк. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

 

Анотація 

 

      Геращенко Даніїл, учень 11 класу Білоцерківської 

спеціалізованої природничо-математичної школи №16 ім. 

М. О. Кириленка Білоцерківської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Потильчак Світлана Йосипівна, учитель історії та права 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська 

гімназія – школа І ступеня» Білоцерківської міської ради Білоцерківського 

району Київської області, Заслужений учитель України  

 

 
ПАМ'ЯТНІ МОНЕТИ, МЕДАЛІ ТА БОНИ УКРАЇНИ ПРО ПОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОКІВ 

 

На основі аналізу комплексу нумізматичних матеріалів, медалей і бон, 
документальних і наративних джерел досліджено емісії пам’ятних монет, медалей і 
бон України, що відображають факти, події, історичних осіб і тенденції Української 
революції 1917-1921 рр. 

Автор проаналізував специфіку пам’ятних монет, медалей і бон як історичних 
джерел з окресленої проблематики; розглянув у загальних рисах історію грошового 
обігу в Україні у 1917-1920 рр.; детально простежив динаміку емісії пам’ятних 
монет, медалей і бон з нашої проблеми, їх тематичне спрямування; з’ясував глибину 
відображення в джерелах цієї групи новітніх здобутків української історичної науки 
щодо розвінчання радянських міфів про «націоналістів-петлюрівців». 

Пам’ятні монети, медалі та бони належать до групи так званих «комплексних» 
історичних джерел, оскільки будучи речовими джерелами, одночасно несуть у собі 
важливу візуальну та текстову інформацію про різні події, що мають важливе 
значення для формування української національної ідентичності, відродження 
історичної пам’яті народу. 

Аналіз динаміки емісії Національним банком монет, медалей та банкнот 
окресленої тематики свідчить, що найбільше подібної пам’ятної продукції (15) було 
випущено за період президентства В. Ющенка у 2005-2010 рр. В роки президентства 
Л. Кучми було емітовано 6 монет та запроваджено в обіг банкноту номіналом 50 
гривень із портретом М. Грушевського. За часів правління П. Порошенка НБУ 
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випустив 11 пам’ятних монет. Правління В. Януковича стало періодом мінімального 
інтересу до національно-державницької тематики 1917-1921 рр.  

Більшість цих пам’ятних випусків 1995-2019 рр., стосуються історичних 
подій, явищ і осіб української історії, що в радянський період були або взагалі 
викреслені з історичного контексту України, або ж повністю сфальсифіковані чи 
спотворені. Таким чином пам’ятні випуски монет, медалей і бон стали одним із 
чинників, який сприяв розвінчанню радянських міфів про Україну 1917-1921 рр. 

Ключові слова: аверс, бони, емісія, медалі, монети, реверс, Українська 
національна революція 1917-1921 рр. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: АРХЕОЛОГІЯ 

 

Анотація 

         Снігур Аліса, вихованка Центру позашкільної освіти та 

професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» 

Білоцерківської міської ради, учениця 10 класу учениця 10 

класу Білоцерківського навчально-виховного об'єднання 

«Ліцей - Мала академія наук» Білоцерківської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

        

Науковий керівник: Гаврилюк Валерій Юрійович, керівник секції археології МАН 

Центру позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді 

«Соняшник» Білоцерківської міської ради, керівник гуртка-методист 

 

СЕРЕДНЄ ПОРОССЯ ХІ — ПОЧАТКУ ХІІІ СТОЛІТЬ  

ЯК ДАВНЬОРУСЬКИЙ ФРОНТИР У СВІТЛІ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

         Дослідницьку роботу присвячено комплексному вивченню давньої історії 

Середнього Поросся ХІ — початку ХІІІ століть як давньоруського фронтиру на 

основі археологічних об’єктів і знахідок.  

         Досліджено вплив прикордонного статусу на специфіку життя Поросся ХІ — 

початку ХІІІ століть; систему заселення регіону, особливості його військової та 

економічної колонізації; роль і значення Пороської оборонної лінії у житті краю та 

Київської Русі; основні характеристики матеріальної та духовної культури 

поліетнічного населення Середнього Поросся, механізми формування його 

регіональної ідентичності («порошани» і чорні клобуки), характер взаємовідносин 

слов’янського та кочового населення краю. 
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        Проаналізовано особливості функціонування міст і укріплених городищ 

Середнього Поросся; досліджено особливості поховальних комплексів давньо-

руського Юр’їва, Яблунівського курганного могильника, західно–балтського 

могильника Острів 1, некрополів чорних клобуків. 

       Поросся ХІ — початку ХІІІ століть представлено фронтиром Київської Русі, 

економічно розвинутим прикордонним краєм із строкатим етнічним складом і 

воєнізованим побутом мешканців, де жваві контакти між народами призвели до 

взаємовпливу етносів, змішування окремих рис їхньої матеріальної та духовної 

культури, тісних взаємовідносин і взаємовпливів. 

Ключові слова: Київська Русь, могильник Острів–1, Поросся, Пороська оборонна 

лінія, «порошани», Торчеськ, фронтир, чорні клобуки, Юр’їв, Яблунівський 

курганний могильник. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

 Шквира Юлія, учениця 10 класу  Білоцерківського 

навчально-виховного об'єднання «Ліцей - Мала академія 

наук» Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Бурлака Сергій Іванович, кандидат історичних наук, керівник 

гуртка Білоцерківського навчально-виховного об'єднання «Ліцей - Мала академія 

наук» Білоцерківської міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

ТЕАТР У БІЛІЙ ЦЕРКВІ В ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941-1943 РР.) 

 

          Дослідницьку роботу присвячено вивченню на прикладі діяльності 

Білоцерківського театру ім. Т.Г. Шевченка під час німецької окупації міста 

загальних тенденцій політики німецької влади у сфері сценічного мистецтва та 

ролі окремих його працівників у протистоянні нацистському режимові.  

         Актуальність дослідження зумовлюється тим, що політика німецької 

окупаційної влади на території райхскомісаріату «Україна» у сфері культури до 



 

63 

 

цього часу в повному обсязі не знайшла свого відображення у працях вітчизняній 

та зарубіжній істориків. 

         Здійснено історіографічний аналіз теми та введення до наукового обігу 

нового пласту історичних джерел у вигляді архівних документів та спогадів 

сучасників подій періоду нацистської окупації та повоєнних часів; реконструкцію 

театрального життя в місті в зазначений період; вивчення політики окупаційної 

влади щодо Білоцерківського театру; дослідження спроб впливу української 

інтелігенції на репертуарну політику театру; встановлено персоналії працівників 

театру, залучених до українського руху Опору, та досліджено їхні долі в 

повоєнний час.  

         Авторка дійшла висновків, що сфера культури в цілому та сценічне 

мистецтво зокрема активно використовувались окупаційною владою з метою 

насамперед задоволення естетичних потреб своїх військових у тилу, разом з тим, 

простежується роль української інтелігенції у формуванні репертуару, а також 

залучення працівників театру до діяльності оунівської організації в місті, яка 

ставила за мету побудову соборної незалежної української держави. 

Ключові слова: національна культура, окупація, рух Опору, театр, театральні 

митці. 
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СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

 

           Якименко Юлія, вихованка Центру позашкільної освіти та 

професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» 

Білоцерківської міської ради, учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради Київської 

області 

 

Науковий керівник: Гаврилюк Ольга Миколаївна, керівник секції етнології МАН, 

Центру позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді 

«Соняшник» Білоцерківської міської ради Білоцерківського району, відмінник 

освіти України 

 

ТРАДИЦІЙНИЙ КОРОВАЙНИЙ ОБРЯД КИЇВЩИНИ КІНЦЯ ХІХ — СЕРЕДИНИ ХХ 

СТОЛІТТЯ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ФОЛЬКЛОР 

 

Дослідницьку роботу присвячено комплексному вивченню коровайного обряду 

Київщини кінця ХІХ — середини ХХ століття, аналізу його структури, регіональних 

особливостей, семантики обрядових дій, типових фольклорних текстів, що були 

вживані в обряді.  

Розкрито структуру традиційного коровайного обряду Київщини, визначено 

функціональне значення, семантику та символіку його окремих елементів і 

атрибутів, технологічні процеси виготовлення короваю як весільного обрядового 

хліба.  

У межах принципу історизму автором застосовувався порівняльно–історичний 

метод, за допомогою якого вдалося виявити схожість і відмінність у коровайному 

обряді в історичній ретроспективі, показати загальне, типове для всієї Київщини й 

виняткове (особливе, локальне), що було характерне для окремих її населених 

пунктів. 

У ході польових розвідок зібрано й опрацьовано польові етнографічні 

матеріали, що презентують регіональні аспекти коровайного обряду. Фіксація 

нового фольклорно–етнографічного матеріалу відбувалася за допомогою усного 

опитування респондентів, записів меморату та фольклорних текстів. 

Визначено локальні особливості коровайного обряду, стан збереженості й 

трансформації обрядового комплексу. Проведено історичну реконструкцію 

коровайного обряду з використанням традиційних побутових предметів (печі, 
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хлібної діжі, пікної лопати) і характерних фольклорних текстів (весільних пісень, 

замовлянь).  

Ключові слова: весільна обрядовість, весільний фольклор, Київщина, коровай, 

коровайний обряд, коровайниці, обрядовий хліб, семантика обрядових дій, 

структура обряду. 

 
 

СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 

Анотація 

 

           Сніцар Вікторія, учениця 11 класу Ставищенського 

навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів-юридичний ліцей» № 2 ім. О.С 

Паланського Ставищенської селищної ради Білоцерківського 

району Київської області 

 

         Науковий керівник: Животівська Ірина Олександрівна, учитель історії та 

правознавства Ставищенського навчально-виховного комплексу «заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів-юридичний ліцей» № 2 ім. О.С. Паланського 

Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області 

 

ВПЛИВ ПАНДЕМІЙ НА ІСТОРІЮ ЛЮДСТВА 

    Дослідницьку роботу присвячено аналізу впливу пандемій на історію 

людства з точки зору того, як вони пришвидшували історичні процеси та зміну 

історичних періодів. 

  Досліджено основні аспекти та питання визначення понять пандемій як 

соціального, біологічного та історичного явища. Проаналізовано виникнення 

найбільших пандемій та досліджено їхнє поширення в різних регіонах світу. 

З'ясовано яким чином відбувалася боротьба з кожною пандемією та як кожна з них 

вплинула на подальші політичні, соціально-економічні та культурні процеси.  

Узагальнено і порівняно дослідження та висновки фахівців про короткострокові та 

довгострокові, позитивні та негативні наслідки пандемій. Проведено дослідження 

впливу пандемій на світову історію в минулому та в даний час, з’ясовано як 

смертоносні хвороби вплинули на важливі історичні події, економіку та картину 

світу загалом. Враховано наукові підходи, гіпотези, ідеї та концепції, що стосуються 

історичних змін, спричинених найвідомішими пандеміями. 

Ключові слова: історія, пандемія, чума, холера, іспанка, коронавірусна 

хвороба, історія. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  

ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

Анотація 

 

          Сахарова Діана, учениця 11 класу Тетерівської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної  

Пісківської селищної ради Бучанського району Київської 

області 

 

  

Науковий керівник: Кононенко Ніна Василівна, учитель географії Тетерівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної Пісківської селищної 

ради Бучанського району Київської області 

 

АНАЛІЗ СТАНУ БОТАНІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 

СЕЛИЩА ПІСКІВКА 

 

Наукова робота присвячена дослідженню стану ботанічних пам’яток 

місцевого значення селища Пісківка: «Сосново-дубові насадження» - 2 і 16 виділ, 

«Соснові насадження» - 11 виділ, «Дубові насадження» - 17 виділ. 

Ця тема актуальна тому, що створення та збереження природоохоронних 

територій є одним з реально працюючих механізмів охорони природних екосистем. 

Визначено природні особливості та правові основи виділення ділянки лісу 

Тетерівського лісництва квартал 63, виділи 2,11,16,17  у ботанічні пам’ятки 

природи місцевого значення.  

Виявлено зміни, що виникають на території пам’яток, внаслідок діяльності 

людини, досліджено екологічний стан ботанічних пам’яток, проаналізовано 

виконання землекористувачем охоронного режиму на їх території, розроблено 

пропозиції щодо покращення екологічного стану на території пам'яток природи. 

Доведено актуальність теми та  виконано поставлені завдання наукового 

дослідження, зокрема, вивчення природоохоронного, лісового законодавства, 

первинної облікової документації ботанічних пам'яток природи місцевого 



 

67 

 

значення, аналіз впливу компонентів живої та неживої природи на стан ботанічних 

пам'яток природи місцевого значення. 

Досліджений матеріал дає підстави стверджувати, що найкритичнішими 

загрозами, які впливають на стан ботанічних пам’яток, є зміни клімату та  

антропогенне навантаження. 

Ключові слова: ботанічна пам’ятка природи місцевого значення, природно-

заповідний фонд, ДП «Тетерівський лісгосп», квартал, виділ, екологія, таксація, 

бонітет, охоронне зобов’язання, антропогенний вплив. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

                Савченко Дар’я, учениця 9 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу Кагарлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Кагарлицької 

міської ради Обухівського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Гвоздецька Ірина Миколаївна, учитель географії Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу Кагарлицької загальноосвітньої школи        

І-ІІІ ступенів № 3 Кагарлицької міської ради Обухівського району Київської 

області 

 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА СТАН 

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МІСТА КАГАРЛИК 

Дана наукова робота присвячена впливу автомобільного транспорту на 

атмосферне повітря міста Кагарлик.  

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю дослідити чи дійсно 

автошлях міжобласного сполучення, що проходить на території міста, негативно 

впливає на якість повітря.  

За допомогою літературних джерел визначено сполуки, що потрапляють в 

атмосферу внаслідок діяльності автомобілів.  
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Проаналізовані дані стаціонарної станції моніторингу якості довкілля за 

місяць листопад 2020 року, та визначені основні забруднювачі атмосфери для міста 

Кагарлик 

Розрахована комплексна оцінка атмосфери та обраховані парціальні індекси 

речовин, що мають найбільший вплив на забруднення повітря.  

Досліджена тижнева динаміка зміни кількості шкідливих речовин в 

атмосфері та порівняно дані показники з інтенсивністю руху автомобілів..  

Ключові слова: атмосферне повітря, індекс забруднення атмосфери, 

автомобільний транспорт. 
 

 

 

СЕКЦІЯ: ГІДРОЛОГІЯ 

 

Анотація 

       Зелена Вікторія, учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Білоцерківської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Мельник Людмила Миколаївна, учитель географії 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Білоцерківської міської 

ради Білоцерківського району Київської області 

 

 
ГІДРОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ СТАНУ РІЧКИ РОСЬ 

В МЕЖАХ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

У роботі досліджено особливості господарського використання річки Рось та 

аналіз її гідроекологічного стану в межах Білоцерківського району. Встановлено 

якість води річки Рось та проведена оцінка стану водних ресурсів басейну річки. 

З’ясовано, що зарегулювання стоку Росі дуже вплинуло на стан річки та її водний 

режим. Також встановлено той факт, що на стан річки впливають водозабір і 

водовідведення, оскільки  стічні води не завжди достатньо очищені. 
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Загалом, досліджений матеріал дає підставу стверджувати, що з водністю Росі, 

а також господарською діяльністю пов’язана проблема якості води. Встановлено, 

що обсяг стічних вод далеко не останній показник, який впливає на якість річкової 

води. Не менш важливою є кількість шкідливих речовин, які відводяться разом зі 

стічними водами. Як наслідок, якість води в річці не найкраща – насамперед у 

нижній течії. Часто тут фіксують випадки різкого збільшення концентрацій, які в 

кілька разів перевищують нормативні показники.  

Поглиблене вивчення гідроекологічного стану річки Рось в межах 

Білоцерківського району дає змогу зрозуміти, що робиться в річковому басейні та 

зосередити увагу на найважливіших проблемах. Значну роль у цій сфері відіграє 

моніторинг, який стосується не лише гідротехнічних споруд, а й водного режиму 

Росі та якості води. 

У результаті проведеного дослідження ми також з’ясували, що останнім часом 

на водний режим р. Рось помітно вплинули кліматичні зміни – передусім 

підвищення температури повітря. Як наслідок, в останні десятиліття 

спостерігається зменшення водності Росі. 

На основі існуючих проблем гідроекологічного стану води було подано 

рекомендації щодо вирішення екологічних проблем річки та напрямків її охорони. 

Ключові слова: гідроекологічний стан, річка Рось, гідрологічна 

характеристика, екологічна характеристика, якість води, зарегулювання стоку, 

екологічні проблеми. 
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Переможці II-III місця 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЧНІ  ПРОЦЕСИ ТА  

 ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

 

Анотація 

       Мартиненко Ярослава, учениця 11 класу Опорного закладу 

освіти «Миронівський академічний ліцей №3» Миронівської 

міської ради Обухівського району Київської області, вихованка 

Миронівського Центру дитячої та юнацької творчості 

Миронівської міської ради Київської області 

 
       

Науковий керівник: Паришкура Валентина Вікторівна, вчитель інформатики 

опорного закладу освіти «Миронівський академічний ліцей №3» Миронівської 

міської ради Обухівського району Київської області, керівник гуртка  

Миронівського Центру дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради 

Київської області 

 

 

     
ПЕРСПЕКТИВИ ВИГОТОВЛЕННЯ САНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ  З ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ 

ТЕКСТИЛЮ 

 

Фактор енергозбереження є одним із визначальних для енергетичної стратегії 

України. Тому утеплення житлових приміщень є вкрай актуальним питанням 

сьогодення. 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу світового досвіду з переробки 

текстилю. Розкрито специфіку поводження з текстильними відходами в Україні та 

запропоновано власне бачення вирішення даної проблеми для нашої країни -  

використовувати продукти переробки одягу для виготовлення сендвіч-панелей для 

утеплення житлових приміщень. 

Ото ж, в даній роботі піднято дві актуальні теми: проблему утилізації 

текстилю та виготовлення сендвіч-панелей з продуктів його переробки для 

зовнішнього утеплення будівель. Перевагою запропонованого наповнювача для 

сендвіч-панелей є дешевизна та доступність матеріалу, який використовується для 
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його створення. Запропоновано технологію виготовлення сендвіч-панелей та 

технологію їх монтажу. 

Досліджено основні види утеплювальних будівельних матеріалів, їх 

теплофізичні характеристики. Проаналізовано економічну доцільність використання 

запропонованого виду утеплювача. 

Теоретично розраховано термофізичні характеристики запропонованих 

сендвіч-панелей, зроблено відповідні висновки про перспективи їх використання 

для утеплення житлових приміщень. 

 

Ключові слова: Утилізація текстилю, сендвіч-панель, утеплення житлових 

будинків, екологія довкілля, види утеплювальних матеріалів, теплові 

характеристики утеплювачів. 
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СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОНІКА ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 

 

 

 

       Анотація 

 

Духан Назар, учень 10 класу Богуславського академічного 

ліцею №1 Богуславської міської ради Обухівського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Сиротенко Володимир Миколайович, вчитель фізики  

Богуславського академічного ліцею №1 Богуславської міської ради Обухівського 

району Київської області 

 

СТВОРЕННЯ ДОСТУПНОГО АНАЛІЗАТОРА МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ 

 

 

Роботу присвячено створенню дешевого аналогу аналізатора чадного газу на 

базі датчика MQ-7. 

Проаналізовано вплив чадного газу на організм людини та досліджено ринок 

датчиків газу, які продаються в Україні. 

Досліджено можливі способи підключення датчика MQ-7 до Arduino та 

можливості збільшення функціоналу за допомогою сумісних з Arduino електронних 

модулів. 

Встановлено, що вартість найдешевших аналізаторів, що є у продажу в 

Україні становить більше 400 грн, натомість, є можливість створення пристрою за 

213,64 грн, який може не тільки сигналізувати про перевищення рівня концентрації 

чадного газу, а й показувати значення концентрації на екран. Крім того визначати 

температуру, відносну вологість та атмосферний тиск в приміщенні й здійснювати 

автоматичне ввімкнення/вимкнення під’єднаних пристроїв за допомогою 

електромагнітного реле. 

Ключові слова: монооксид вуглецю, чадний газ, аналізатор, датчик, 

концентрація, Arduino.  
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СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОНІКА ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 

 

 

 

Анотація 

Кульбачний Андрій, учень 8 класу Трипільського ліцею 

Української міської ради Обухівського району Київської області 

 

Науковий керівник: Шкута Галина Вікторівна, вчитель математики та 

інформатики Трипільського ліцею Української міської ради Обухівського району 

Київської області 

 

КАТЕР НА РАДІОКЕРУВАННІ 

     Я  власноруч сконструював та виготовив катер на радіо керуванні. Для цього 

мені знадобились знання в області робототехніки та комп'ютерних наук. 

     Мета дослідження полягає в тому, щоб побудувати катера на радіоуправлінні, а 

в майбутньому поставити датчик температури і визначати гарячі та холодні течії 

річки Дніпро в акваторії села Трипілля. 
    Актуальність роботи полягає в тому, що таким катером можна буде в 

майбутньому вимірювати температуру, рівень радіації на водоймищах. 

     Основні завдання дослідження полягають в тому, щоб вивчити, що таке 

суднобудування, типи та класифікацію суден, засоби річкових перевезень,  

конструкцію човна, умови плавання тіл, підключення blutooth hc-05 до arduino,  

підключення блютуз модуля HC-05 до Arduino, заміну налаштувань slave – модуля 

bluetooth, аrduino program, arduino Bluetooth controller, підключення Bluetooth до 

телефону,  виготовити катера на радіоуправлінні. 

        В результаті дослідження я виготовив програмованого човна, склавши його за 

схемою та з обладнання: корпус, arduino nano, двигун, модуль bluetooth, 

сервопривід, літієві акумулятори, написав програму. 

         Висновок: якщо такий катер обладнати датчиком температури, то можна 

визначати гарячі та холодні течії річки Дніпро в акваторії села Трипілля. Щоб 

взимку, під час риболовлі рибалки впевнено йшли по кризі, минаючи місця де є 

гарячі течії і крига проломлюється. 

    Ключові слова: катер, робототехніка, човен, плавання, судна, корпус. 
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CЕКЦІЯ: НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ ТА ВИНАХІДНИЦТВО 

 

 

Анотація 

        

Яцук Дарина, учениця 10 класу Ліцею № 1 Гостомельської 

селищної ради Бучанського району Київської області 
 

 

 

Науковий керівник: Агабаєва Анна Джумабаївна, вчитель математики та 

інформатики Ліцею № 1 Гостомельської селищної ради Бучанського району 

Київської області 

 
 

ПРОТОТИП ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД 

 

Людське життя – найвища цінність, у світі. У результаті дорожньо-

транспортних пригод гине дуже велика кількість людей, ще більше отримує 

травми або стає інвалідами. Найгірше, що внаслідок аварій страждають діти. 

Мета роботи полягає в тому, щоб проаналізувати причини дорожньо-

транспортних пригод та презентувати пристрій, що дасть змогу зменшити кількість 

та уникнення аварій на дорозі. 

Завдання дослідження: розглянути основні причини дорожньо-

транспортних пригод; проаналізувати статистику аварій; розробка прототипу 

пристрою; провести експеримент роботи прототипу кепки; висновки 

експерименту. 

Об’єктом дослідження є дорожньо-транспортні пригоди. 

Предметом дослідження є спеціальний пристрій, розроблений для 

зменшення кількості аварій на дорозі, викликаних засинанням водіїв під час 

керування транспортом. 

Практичне значення роботи полягає в можливості використання даного 

пристрою для зменшення дорожньо-транспортних пригод з метою збереження 

життя учасників дорожнього руху. 

Попереджає засинання водія під час керуванням транспортом. 

Створення безпеки на дорогах для попередження аварій та порятунку життя 

людей. 

Зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. 

Отже, перебуваючи за кермом автотранспорту, водії не повинні 

розраховувати тільки на цей готовий прототип. Завжди слід пам’ятати, що не 

потрібно сідати за кермо свого автомобіля в стані алкогольного, наркотичного чи 
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іншого сп’яніння, утоми, відчуття слабкості, запаморочення під впливом 

лікарських препаратів. Це знижує увагу та швидкість реакції. Життя людини за 

кермом, а також осіб, які беруть безпосередньо участь у процесі руху на дорозі 

(пішохід, водій, пасажир, погонич тварин, велосипедист, а також особа, яка 

рухається в кріслі колісному) залежить від усіх учасників дорожньо-транспортного 

руху, зокрема й водіїв. 

Ключові слова: ДТП (дорожньо-транспортні пригоди), світло-звуковий 

сигнал, прототип пристрою кепки, уникнення та попереджання аварій з вини 

водіїв, які засинають за кермом. 
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CЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

 

Анотація 

 

Вернигора Данило, учень 10 класу Бучанської Української 

гімназії Бучанської міської ради Бучанського району Київської 

області 

 

Науковий керівник: Александрова Оксана Вікторівна, учитель фізики Бучанської 

Української гімназії Бучанської міської ради Бучанського району Київської області 

 
АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню питання перспективи 

встановлення сонячної електростанції в навчальних закладах для забезпечення 

енергетичних потреб на прикладі Бучанської Української гімназії. 

Досліджено основні аспекти та визначено поняття альтернативних джерел 

енергії, їх види, переваги використання та проблеми, що постають при виборі 

систем постачання енергії. Розкрито механізм стимулювання розвитку 

відновлювальних джерел енергії за допомогою застосування так званих «зелених» 

тарифів в Україні.  

Проаналізовано потенціал використання альтернативних джерел енергії в 

Україні. Наведено розрахунки вартості встановлення сонячної електростанції в 

Бучанській Українській гімназії та термін її окупності. 

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, зелені тарифи, сонячна 

електростанція,  навчальний заклад, вартість встановлення, окупність. 
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CЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

 

              

Анотація 

 

Крикун Марія, вихованка Бориспільського міського центру  

технічної творчості «Евріка», учениця 10 класу 

Бориспільського академічного ліцею Бориспільської міської 

ради Бориспільського району Київської області 

 

  

 

Науковий керівник: Ренгевич Олексій Євгенович, кандидат технічних наук, 

керівник гуртка Бориспільського міського центру технічної творчості «Евріка» 

Бориспільської міської ради Бориспільського району Київської області 

 

САМООРІЄНТОВНА СОНЯЧНА ПАНЕЛЬ, ЯК СКЛАДОВА ПОВНІСТЮ 

ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОГО БУДИНКУ 

 

Дослідницьку роботу присвячено темі створення енергонезалежного 

будинку на території міста Бориспіль, Київської області, а також розроблено 

спосіб створити самоорієнтовну сонячну панель.  

Досліджено сучасні види альтернативної енергетики, які існують зараз, їх 

переваги і недоліки. Проаналізовано принципи роботи сонячної панелі, 

вітрогенератора та сонячного колектора. Запропоновано спосіб створення 

сонячного колектора самостійно, а також надані рекомендації для покращення 

його роботи. Одним із важливих аспектів дослідження була розробка 

самоорієнтовної сонячної панелі, для забезпечення максимального використання 

енергії сонця. Надано графіки, що підтверджують ефективність даної системи. 

Досліджено ефективність системи стеження для сонячної панелі й надано 

графіки, що підтверджують її ефективність. 

Проаналізовано кліматичні показники міста Бориспіль і Київської області й 

обрано найефективніші альтернативні джерела енергії для даного регіону. 

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, сонячна панель, 

вітрогенератор, сонячний колектор, самоорієнтовна сонячна панель, 

енергонезалежний будинок. 
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CЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

 

 

Анотація               

Євдокимов Олександр, учень 11 класу Аркадіївського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дитячий садок» Згурівської селищної ради 

Броварського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Жовтоног Людмила Михайлівна, керівник гуртка «Юний 

еколог» Аркадіївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів-дитячий садок» Згурівської селищної ради Броварського району 

Київської області 

 

ВПЛИВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ У С. АРКАДІЇВКА 

ЗГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

         Дослідницьку роботу присвячено аналізу впливу господарської діяльності на стан 

джерел питної води даного регіону. 

         Проведено огляд відповідної наукової літератури, в якій проаналізовано вплив 

неякісної води на здоров’я населення, зокрема, на дитячий організм та зниження 

соціальних стандартів. 

         Польовим та еколого-графічним методом досліджено стан агроекосистеми даного 

регіону. З’ясовано, що недотримання екологічної безпеки землеробства, зокрема, 

порушення сівозмін, сприяє адаптованості бур’янів до хімічних препаратів. 

Експериментальним методом досліджено ступінь забур’яненості на посівах 

кукурудзи.. За допомогою статистичного та математичного методу розраховано 

кількість вологи у грунті за вегетаційний період 2019 року, та розраховано кількість 

хімічного розчину, який було застосовано для отримання урожаю при від’ємному  

балансі вологи на фермерських полях. Методом опитування, польовим, еколого-

графічним та методом математичного аналізу визначено антропогенний вплив 

безконтрольного буріння свердловин на глибину полтавського горизонту, який  

забруднюється стоками з полів, що підтверджують дані лабораторних аналізів 

відповідності місцевої води на якість. 

Ключові слова: антропогенний вплив, рівняння водного балансу, аквасистема, 

деградація грунтів, еколого-економічна доцільність, хімічний склад води, 

агроекосистема. 
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СЕКЦІЯ: АВІА- ТА РАКЕТОБУДУВАННЯ, МАШИНОБУДУВАННЯ І РОБОТОТЕХНІКИ 

 

 

 

Анотація 

 

  Костенко Діана, учениця 10 класу Трипільського ліцею 

Української міської ради Обухівського району Київської 

області 

    

 

Науковий керівник: Шкута Галина Вікторівна, вчитель фізики, математики, 

інформатики, астрономії Трипільського ліцею Української міської ради 

Обухівського району Київської області 

    
 

РОЗУМНИЙ ВСЮДИХІД 

 

        Я власноруч сконструювала та виготовила розумний всюдихід. Для цього мені 

знадобились знання в області робототехніки та комп'ютерних наук. 

        Мета дослідження полягає в тому, що я власноруч сконструювала та 

виготовила  всюдихід, який дистанційно вимірює температуру та вологість, знімає 

на відеокамеру та передає на телефон. 

        Актуальність  роботи полягає в  тому, що з допомогою мого пристрою можна 

одночасно вимірювати температуру, вологість дистанційно та одразу передавати 

інформацію на телефон. 

        Основні завдання дослідження полягають у тому, щоб вивчити будову драйвера 

L298N, підключення L298N до плати Arduino, властивості датчиків DHTxx, 

властивості оцінної плати на базі Wi-Fi, опис функціоналу, організацію пам’яті: 

внутрішню SRAM і ROM,зовнішню SPI флеш-пам'ять, алгоритм виготовлення 

всюдиходу. 

        В результаті дослідження я виготовила розумний всюдихід, який вимірює 

дистанційно температуру та вологість у приміщенні, знімає зображення і передає цю 

інформацію на телефон. Ціна всюдихода 1031 грн. 

        Висновок: багато підприємств мають склади різного змісту, зазнають збитків, 

вчасно не контролюючи вологість та температуру, розповсюдивши інформацію про 

свій пристрій, я допоможу підприємцям зекономити кошти. 

Ключові слова:  всюдихід, роботи, плата, драйвер, датчики, температура, вологість. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 

 

 

Анотація 

           

 Шевченко Юрій, учень 10 класу Опорного загальноосвітнього  

навчального  закладу  Катюжанської  загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ  ступенів  Димерської  селищної  ради  Вишгородського  

району Київської  області 

 

 

 

Науковий керівник: Косько Тамара Михайлівна, учитель інформатики Опорного  

загальноосвітнього навчального закладу Катюжанської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області 

 

 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА ПЛАТФОРМА ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

ДИНАМІКИ РОБОТИ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ ЗАСОБАМИ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу структури інформаційно- 

освітнього середовища в закладах середньої освіти. Досліджено інформаційно-   

освітнє середовище, що поєднує широкий вибір навчального програмного 

забезпечення  та  мережних. 

В дослідницькому проекті опрацьовано умови інформатизації освітнього 

закладу. Проаналізовано, теоретично обґрунтовано, продемонстровано освітнє  

середовище як інформаційну платформу освітнього закладу, а також можливості 

та перспективи використання в освітньому процесі. Вказано основні функції 

інформаційного середовища, виявлено можливості та перспективи використання 

електронної інформації в освітньому процесі.  

Результатом роботи є створене інформаційно-освітнє середовище: Блог 

ОЗНЗ Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.  

Ключові слова: інформаційно-освітнє середовище, освітній процес, 

інформаційний простір, хмарні технології, блог. 
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СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ  

 

                             Анотація 

 

Чернюк Вікторія, учениця 9 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №18 Білоцерківської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Чернюк Андрій Васильович, вчитель інформатики 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №18 Білоцерківської міської 

ради Білоцерківського району Київської області 

 

 
СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Науково-дослідницьку роботу спрямовано на створення універсального 

освітнього програмного додатку та аналіз доступних веб-сервісів з точки зору їх 

застосування для дистанційного навчання. Визначено шляхи використання, 

ефективність застосування онлайн-ресурсів як одного із засобів взаємодії, 

контролю та оцінювання результатів навчальних досягнень учнів. Досліджено 

основні аспекти та питання визначення понять дистанційного навчання та його 

складових елементів.  

Розкрито специфіку функціонування та ступінь взаємодії з користувачем 

сучасних веб-сервісів через аналіз відомостей про різноманітні послуги, що 

надаються, акцентовано увагу на дослідженні основних засад і принципів хмарних 

технологій та дистанційного навчання.  

Досліджено середовище візуальної розробки android-застосунків App 

Inventor, проаналізована елементна база та можливості кожного елемента даного 

компілятора на предмет застосування при створенні нового програмного додатку 

для дистанційного навчання, створено універсальний освітній додаток для 

смартфону з операційною системою Android. 

Ключові слова: дистанційне навчання, веб-сервіси, google classroom, microsoft 

drive, програмний додаток, програмування, appinventor 

 

 



 

82 

 

 
СЕКЦІЯ: ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН 

 

 

Анотація 

 

 

Козлов Іван, учень 10 класу Броварської спеціалізованої школи            

І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради Броварського району 

Київської області 

  

 

Науковий керівник: Ходов Олександр Валерійович, учитель інформатики 

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

Броварського району Київської області 

 

  
РОЗРОБКА ОНЛАЙН СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу та створенню онлайн системи 

контролю.  

Досліджено основні аспекти та питання визначення сучасності теми. Розкрито 

специфіку функціонування інтернет програмування і впровадження Web-технологій 

в освітній процес. 

Проаналізовано роботу онлайн сервісів контролю навчальних досягнень. 

Досліджено місце та значення Web-програмування в освітній та 

користувацькій діяльності.  

Проаналізовано побудування робочої схеми контролюючого сайту, розкрито 

тематику та ключові запитання, які ставлять перед собою Web-програмісти, 

висвітлено основні ціннісні орієнтації їх роботи.  

Ключові слова: web-інтерфейс, сайт, веб-додаток, гіпертекст, гіпермедіа, 

HTML, PHP, DATABASE, JAVA SCRIPT.  
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СЕКЦІЯ: ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН 

 

 

Анотація 

 

       Груша Артем, учень 11 класу Іванківського районного ліцею 

Іванківської селищної ради Вишгородського району Київської 

області 

 

  

 

Науковий керівник: Грищенко Світлана Вікторівна, учитель інформатики та 

фізики Іванківського районного ліцею Іванківської селищної ради Вишгородського 

району Київської області 

 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОШУКОВИХ СИСТЕМ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу та порівнянню пошукових систем. 

 У роботі розглядаються проблеми зростання масштабів і динаміки 

інформаційних потоків в сучасному інформаційному середовищі. Різке зростання 

обсягів інформаційних повідомлень викликає потребу задоволення запитів 

користувачів через створення та розвиток пошукових систем. 

У ході виконання роботи було розглянуто та охарактеризовано пошукові 

системи за характеристиками; проаналізовано пошукові системи: Google, Yahoo!, 

Ask.com, Bing та запропоновано дії щодо покращення роботи пошукових систем. 

Ключові слова: інформаційні потоки, документ, текстова інформація, пошукові 

системи, технології. 
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СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 

Анотація 

        

Ткаченко Артем, учень 11 класу Білоцерківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій Білоцерківської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Зеленська Наталія Іванівна, учитель інформатики 

Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

 
 

СТВОРЕННЯ МУЛЬТФІЛЬМУ «МАГІЧНІ КВАДРАТИ» У ПРОГРАМІ SYNFIG STUDIO 

 

Дослідницьку роботу присвячено створенню власного мультиплікаційного 

фільму з використанням можливостей комп'ютерної програми Synfig Studio.  

Досліджено основні аспекти та питання створення комп’ютерної анімації. 

Проаналізовано літературні дослідження, в яких розглядаються різні аспекти 

анімації, зокрема розробка персонажа, його рухів, власне анімація, діалоги, а також 

технічні особливості, такі як синхронізація камери та звуку. З’ясовано, що Synfig 

Studio – програма з відкритим вихідним кодом, чудово підходить для створення 

мультфільмів 2D кінематографічної якості, що дозволяє працювати як з векторними, 

так і із растровими зображеннями. Розкрито специфіку створення навчального 

мультфільму в програмі Synfig Studio. 

Анімована математика - це дуже гарний і привабливий формат, який допоможе 

популяризувати математику. Мультфільм «Магічні квадрати» можна 

використовувати для навчання та актуалізації інтересу учнів до математики.  

Ключові слова: навчальний мультфільм, магічні квадрати, комп’ютерна 

анімація, Synfig Studio, 2D-анімація. 
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СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 
 

          

                                           Анотація 

 

Дружиніна Олександра, вихованка Васильківської міської станції 

юних натуралістів Васильківської міської ради Обухівського 

району, учениця 8 класу Васильківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 2 Васильківської міської ради Обухівського 

району Київської області 

 

Науковий керівник: Слободянюк Наталія Олександрівна, керівник гуртка 

Васильківської міської станції юних натуралістів Васильківської міської ради 

Обухівського району Київської області 

 

 
СТВОРЕННЯ 3D-МОДЕЛІ ВОДНО-СОЛЬОВОГО РОЗЧИНУ МАКРОМОЛЕКУЛИ БІЛКА 

В ПРОГРАМІ VMD 

 

Білки необхідні для правильного та злагодженого функціонування організмів, 

в тому числі і організму людини. Білки мають дуже нестабільну структуру, вони 

дуже чутливі до зовнішніх умов: температура, рівень кислотності, концентрація солі 

та інших домішок. Кожен білок має свої особливості у вивченні фізичних 

властивостей, особливі умови зберігання та транспортування, збереження 

активності амінокислотних груп. Важливо розуміти як правильно транспортувати 

білки для подальшого їх використання, вивчення умов їх зберігання активним і 

цілісним. Одним з шляхів збереження білка в цілісному стані є використання 

сольових розчинів.  

Дослідити питання збереження справжнього білка активним у реальному 

житті немає можливості, тому вирішено створити модель сольового розчину з 

макромолекулами білка за допомогою спеціальної програми – Visual Molecular 

Dynamics (VMD). VMD - це комп’ютерна програма для моделювання молекул, їх 

візуалізації. Функціонал і можливості цієї програми є досить широкими.  

Комп’ютерне моделювання молекул ґрунтується на теоретичних, 

обчислювальних, математичних методах, що використовуються для графічного 

представлення поведінки молекул і молекулярних систем.  

Мета роботи: за допомогою програмного забезпечення Visual Molecular 

Dynamics створити модель соляного розчину макромолекули. У якості 
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макромолекули у даній роботі взято молекулу білка-стабілізатора транспортера 

заліза кишкової палички. Створити інструкції з використання програми Visual 

Molecular Dynamics для користувачів-початківців. 

Об’єкт дослідження: білок-стабілізатор транспортера заліза кишкової 

палички. 

Предмет дослідження: ЗD модель водно-сольового розчину макромолекули у 

програмі Visual Molecular Dynamics. 

Ключові слова: білки, водно-сольовий розчин, ЗD моделювання, візуалізація, 

програма Visual Molecular Dynamics.  

 

 
СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 

 

         

                              Анотація 

 

Векла Андрій, учень 10 класу Германівської гімназії Обухівської 

міської ради Обухівського району Київської області 

 

           

Науковий керівник: Трофименко Діна Миколаївна, директор Германівської 

гімназії Обухівської міської ради Обухівського району Київської області 

 

 
СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЗОРОВО-МОТОРНОЇ 

КООРДИНАЦІЇ ДОШКІЛЬНЯТ 

 
Освіта XXІ століття спрямована на формування людини нового типу, 

готової жити в інформаційному суспільстві, розв’язувати нестандартні ситуації, 

реагувати на стрімкий технічний прогрес. Відтак, нові завдання стоять і перед 

дошкіллям. Знайти засоби для розвитку сучасних дітей не важко. Потрібно лише 

говорити з малятами  мовою, яка  найбільш  їм зрозуміла,  на яку діти найкраще 

відгукуються – мовою гри, фантазії, уяви, а ще – мовою сучасних  гаджетів. 

Актуальність: Комп'ютерні ігри розвивають у дитини швидкість 

реакції, пам'ять й увагу. Щоб грати в комп'ютерну гру, маляті необхідні 

посидючість, спритність [1]. За допомогою таких ігор дійсно розвивається логічне 

мислення, дрібна моторика рук, зорово-моторна координація. Виконуючи веселі 

ігрові завдання, дитина вчиться аналітично мислити в нестандартній ситуації, 

класифікувати та узагальнювати поняття, прагнути до поставленої мети. Крім 



 

87 

 

того, діти, які легко орієнтуються в комп'ютері, найчастіше почувають себе і в 

житті більш упевнено. Вони легше адаптуються до різних ситуацій. 

Предмет дослідження: Комп'ютерна гра, це набір інструкцій у вигляді слів, 

цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, 

придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію з метою розваг, 

навчання чи тренування користувачів (гравців) [3]. JavaScript — це мова 

програмування, що дозволяє вам створювати живі, динамічні веб-сторінки. 

Кожного разу, коли веб-сторінка робить більше, ніж просто відображає статичну 

інформацію для перегляду, відображає своєчасне оновлення вмісту або 

інтерактивні карти або анімовану 2D / 3D-графіку, або прокручує відео в 

медіапрогравачі, і таке інше — ви можете бути впевнені, що це робота JavaScript 

[5]. 

         Мета дослідження: опрацювати основи мови JavaScript та почати втілювати 

в життя мрію стати у майбутньому веб-програмістом, так як ця робота мені 

подобається і це хороший вибір кар'єри. 

         Результатом дослідження є створення комп"ютерної  гри  для  розвитку  

зорово-моторної координації дошкільнят, використовуючи засоби мови JavaScript. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://developer.mozilla.org/uk/docs/Glossary/JavaScript
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СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 

         

                                            Анотація 

 Бутов Даниіл, учень 11 класу Бориспільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Бориспільської міської ради 

Бориспільського району Київської області 

 

 

          

Науковий керівник: Мартинюк Ганна Василівна, учитель математики та 

інформатики Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Бориспільської міської ради Бориспільського району Київської області 

 
КОМП`ЮТЕРНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧ З ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА 

МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ В СДМ GEOGEBRA 

 

У дослідницькій роботі розглядаються проблематика застосування 

педагогічних програмних засобів у процесі навчання математики. Демонструються 

особливості розв’язання ймовірнісно-статистичних задач шкільного курсу за 

допомогою СДМ GeoGebra. 

Проаналізована методична та наукова література з теми дослідження, яка дала 

можливість краще визначити основні етапи вивчення розділу «Теорії ймовірностей 

та математичної статистики» у традиційному курсі навчання математики. 

Уточнено основні вимоги до знань, умінь та навичок, якими повинні володіти 

учні в умовах обов’язкового вивчення розділу. 

Систематизовано основні ймовірнісно-статистичні поняття, методи 

розв’язання задач. 

Проведено експериментальну перевірку ефективності використання системи 

динамічної математики GeoGebra при розв’язанні статистичних задач. 

Ключові слова: програма динамічної математики, статистична задача, 

GeoGebra, ІКТ. 
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СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 

 

Анотація 

Шпильова Анна, учениця 8 класу Путрівського опорного 

закладу освіти – освітнього центру Глевахівської селищної 

ради Фастівського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Капустянчик Вікторія Євгенівна, учитель інформатики 

Путрівського опорного закладу освіти – освітнього центру Глевахівської селищної 

ради Фастівського району Київської області 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ДОВЖИНИ ІМПУЛЬСУ В СУЧАСНІЙ ЦИФРОВІЙ ФОТОГРАФІЇ 

 

Унікальність даного проекту полягає в тому, що він дає розуміння таких 

складних понять, як довжина імпульсу електричного розряду в сучасних 

освітлювальних приладах, дає можливість детально розібратись в нюансах складних 

технічних характеристик, а найголовніше - це на практиці отримати неймовірний 

результат.  

Предмет дослідження – це опанування роботи зі складними імпульсними 

освітлювальними приладами для отримання результату, який дозволить заморозити 

динамічну сцену. 

 Мета даного проекту – це популяризація складної студійної фотографії, яка 

дасть змогу реалізувати свої творчі задуми або навіть опанувати сучасну професію 

рекламного фотографа, дослідити та зробити заморожений знімок динамічного руху. 

Результатом дослідження є оволодіння технікою студійної фотографії, 

пов’язаної з використанням короткого імпульсу та створення неймовірної світлини з 

ефектом замороження. 

Завдання: для реалізації даної роботи ми розбираємось з теоретичною 

частиною, підбираємо необхідне обладнання з необхідними технічними 

характеристиками, використовуємо прилад з довжиною імпульсу 1/9500 с та за 

допомогою певного лайфхаку реалізуємо практичну роботу із замороження 

динамічної сцени.  

            Опис провідної ідеї: в даній науковій роботі чітко розкрита тема 

температури кольору, а також поняття електричного розряду. Цілком повно 

визначено особливості визначення довжини імпульсу. Складність цього процесу 
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полягає в тому, що на даний момент майже не існує ніяких посібників або 

матеріалів, які б дали змогу опанувати в повній мірі цей досить складний розділ 

сучасної студійної фотографії. 

            Цікаві новаторські ідеї: запропонований спосіб для ідеальної практичної 

реалізації проекту. 

            Перспектива подальшого впровадження: набутий практичний досвід 

застосовувати для створення знімків з необхідною довжиною імпульсу. 

Використання схем, діаграм, макетів, малюнків: в презентації використані схеми, 

малюнки. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

 

 

Анотація 

 

        Драгуняк Богдана, учениця 8 класу Переяславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Переяславської 

міської ради Бориспільського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Бован Андрій Васильович, учитель математики та фізики 

Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Переяславської 

міської ради Бориспільського району Київської області 

 
 

МАТЕМАТИЧНІ ГОЛОВОЛОМКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ 

 

           В дослідницькій роботі розглянуті різноманітні математичні головоломки та 

інтелектуальні ігри, а також продемонстровано їхню користь.  

Проаналізовано історію виникнення головоломок та застосування їх в житті. 

Опрацьовані різні джерела інформації, які демонструють актуальність, поширеність  

та легкість математичних головоломок.       

Досліджено основні методи розв’язання головоломок, їх види, та застосування 

в мистецтві та соціальних мережах. Детально розглянуті задачі з паличками їхні 

вікові обмеження, правила, логічність, та нестандартність вирішення. 

          Також підібрана збірка запитань в форматі “Що Де? Коли?”. Цікаві запитання  

даного формату присвячені математичній тематиці, відповісти на які можна без 

спеціальної математичної підготовки, що хоча б частково дозволяє розвінчати міф 

про те, що математика - наука для «обраних», та дозволяє популяризувати 

математику.  

                                                                                                                        

       Ключові слова: Головоломки, інтелектуальні ігри, «Що? Де? Коли?», 

математика, задачі. 
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА       

 

                                       Анотація 

Щербак Анастасія, учениця 9 класу Саварського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дитячий садок» імені А.М. Люльки Богуславської міської ради 

Обухівського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Соломка Лідія Анатоліївна, вчитель математики Саварського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий 

садок» імені А.М. Люльки Богуславської міської ради Обухівського району 

Київської області 
 

 

ГЕОМЕТРІЯ МИХАЙЛА ПИЛИПОВИЧА КРАВЧУКА 

 

        Я кілька років є екскурсоводом музею історії села Саварка, тож доля Кравчука 

М.П. мене завжди цікавила. 

        В цьому році виповнюється 128 років з дня народження і 100 років відтоді, як 

М.П. Кравчук приїздив в село Саварку Богуславського району, де працював з 1919 

по 1921 рік. В той час тут була 4 - класна земська школа.  

        За два роки роботи в Саварці Кравчуком була проведена грандіозна праця – 

розбудова освіти в селі. Була створена семирічна трудова школа, в якій Кравчук 

викладав математику, а також був директором школи.  

Для семирічки Михайло Пилипович Кравчук склав власний підручник з 

геометрії, текст був рукописний, зберігався в бібліотеці Чалого Д. Є. і зник, коли 

його репресували. І ось в листопаді 2005 року було знайдено  сенсаційний раритет – 

рукописний підручник з геометрії. Цей підручник було знайдено під час роботи над 

поповненням експозиції Кравчукової світлиці нашого музею.  

Гортаючи підручник, я зацікавилась його незвичайною мовою – забутою 

математичною термінологією і вирішила дослідити значення цих термінів, а також 

розв’язуванням нетрадиційних задач з рукопису. 

 Наукова новизна мого дослідження полягає в тому, що, не  користуючись 

термінологічними словниками, я самостійно розібралась в тлумаченні математичних 

понять, означень. 

Ключові слова: Кравчук М. П., рукописний підручник з геометрії, 

математична термінологія, нетрадиційні задачі 
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 
 

 

Анотація 

            

Рудківський Руслан, учень 9 класу Сквирського 

академічного ліцею Сквирської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Заруднюк Таїса Григорівна, учитель математики 

Сквирського академічного ліцею Сквирської міської ради Білоцерківського 

району 
 

 

ТЕОРЕМА ПІКА І ЇЇ ПРАТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

 

Проєкт присвячено дослідженню практичного застосування теореми Піка. 

Теорема Піка у шкільній програмі з геометрії не вивчається, хоча є 

необхідним чинником для спрощення обчислень при знаходженні площ 

багатокутників.  

Запропоноване з багатьох варіантів доведення теореми переконує у 

важливому практичному значенні формули Піка. 

Доведення теореми Піка розкрило зв’язок формули з поняттями: цілочисельна 

решітка, примітивний трикутник, розбиття многокутника на трикутники, 

тріангуляція многокутника. 

У проєкті на прикладах показано, що застосування формули Піка в завданнях 

пов’язане головним чином не лише з підрахунком площі заданих многокутників, а з 

різноманітними складними задачами і теоремами на папері в клітинку. 

Ключові слова: формула Піка, цілочисельна решітка, примітивний 

трикутник, тріангуляція многокутника. 
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

 

Анотація 

 

          Мартінсен Ізабель Жозефіна, учениця 11 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 

Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

  

Науковий керівник: Думкіна Ольга Миколаївна, учитель математики 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської міської 

ради Білоцерківського району Київської області 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ВЕКТОРІВ У АЛГЕБРІ 

 

          Актуальність та доцільність обраної теми. Поняття вектора є одним з 

фундаментальних понять шкільного курсу геометрії. Застосування векторного 

методу використовується при розв’язанні планіметричних та стереометричних 

задач. Для того, щоб мати змогу застосовувати вище названий метод, необхідно 

спочатку навчитися переводити дані і умови задачі з мови алгебри на мову векторів. 

Тому поглиблене вивчення цього методу є корисним та актуальним. 

         Об’єкт дослідження: метод векторів у алгебрі 

          Предмет дослідження: розв’язування завдань алгебри за допомогою векторів.  

         Метою роботи є застосування векторного методу до розв’язування задач 

алгебри.  

          Дана робота пропонує векторний метод для вирішення ряду завдань алгебри: 

цілого класу рівнянь, систем рівнянь, доведення нерівностей та тотожностей. 

Використання векторів істотно спрощує розв’язання завдань у порівнянні з 

розв’язками, виконаними традиційним шляхом, а в деяких випадках є єдиним 

способом їх вирішення. Приклади, наведені автором, показують тісний зв'язок 

алгебри і геометрії та сприяють кращому розумінню ролі векторів у математиці.        

          Застосування векторного метода розв’язання алгебраїчних завдань можна 

віднести до неформальної математики, в якій абсолютна першість належить не 

пам’яті, а мисленню.  

  Ключові слова: розв’язання, вектор, модуль, рівняння, нерівність, тотожність, 

доведення, система. 
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СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

 

                                           Анотація 

 

 Каунін Кирило, учень 11 класу Бориспільського навчально-

виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради Бориспільського району 

Київської області 

 

  

Науковий керівник: Шолудько Олена Володимирівна, учитель математики 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха Бориспільської 

міської ради Бориспільського району Київської області 

 

 

ВЛАСТИВОСТІ N-ВИМІРНИХ ПРОСТОРІВ 

 

Мета цієї роботи - дослідити та якомога більше зрозуміти багатовимірні 

простори. Поштовхом до створення цієї наукової роботи стала моя зацікавленість у 

темі та її загадковість, бажання пізнати неможливе, схильність до технічних наук та 

творів наукової фантастики. 

Проаналізовано поняття простору та розмірності, взаємозв’язок між 

просторами, загальний принцип збільшення розмірності простору. 

Досліджено простори натуральної, від’ємної та дробової розмірності, 

закономірності між ними, доведено авторські твердження щодо n-вимірних 

просторів. 

Зображено та проаналізовано різноманітні фігури чотиривимірного простору, 

їх побудову та числові закономірності, які залежать від простору. 

Проаналізовано значення цієї теми у прикладній математиці, фізиці та інших 

науках. Багатовимірність вже використовується в статистиці, інформатиці та 

прикладній математиці. Перспективи розвитку цієї теми є досить 

непередбачуваними: від статистичних розрахунків до справжнього штучного 

інтелекту або створення декількох різних шляхів по прямій. 

Ключові слова: простір, розмірність, вимір, множина, різноманіття, 

геометричні фігур. 
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СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

 

Анотація 

 

Мойса Анастасія, учениця 10 класу Білоцерківської 

спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ 

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

ради Білоцерківського району Київської області 

 

          

Науковий керівник: Кирдей Ірина Дмитріївна, учитель математики 

Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 

ім. М.О. Кириленка Білоцерківської  міської ради Білоцерківського району 

 
ФОРМУЛА БАЙЄСА В ЗАДАЧАХ СУЧАСНОСТІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу практичної цінності формули Байєса 

для розв’язання прикладних задач, що постають перед інформаційним суспільством. 

Актуальність обраної теми полягає у виключній прикладній цінності 

рівняння Байєса для обчислення ймовірності настання подій. Рівняння Байєса більш 

ніж три століття використовують у медицині і біотехнологіях, філософії та 

психології. На сучасному етапі це рівняння допомагає обчислити ефективність 

економічних теорій. Закладений в основу боротьби зі спамом механізм на основі 

методу Байєса дозволяє контролювати електронне листування та фільтрувати спам 

все більш ефективно. 

Об’єкт дослідження: рівняння Байєса та вплив на його результат апріорних та 

апостеріорних ймовірностей. 

Предмет дослідження: оцінка ймовірності настання певної події в задачах 

медицини, метеорології, комп’ютерних науках, психології тощо.  

Мета роботи: дослідити сфери прикладного застосування рівняння Байєса, 

продемонструвати ефективність методу під час розв’язування авторських задач. 

Ключові слова: теорія ймовірностей, подія, гіпотеза, апріорна та апостеріорна 

ймовірності, діагностика захворювань, псевдопозитивний і псевдонегативний 

показники, прогнозування погоди, виявлення спаму, «Байєсівський підхід». 
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СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

 

Анотація 

           

Гайдай Анна, учениця 9 класу Комунального закладу Київської 

обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» Київської області 

            

 

 

 

Науковий керівник: Грегуль Олександра Володимирівна, учитель математики та 

інформатики Комунального закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-

інтернат» Київської області 

 

 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИТРАТ БЮДЖЕТУ СЕРЕДНЬОСТАТИСТИЧНОЇ СІМ’Ї ТА 

РОЗРАХУНОК МОЖЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧИТИ МАЙБУТНІЙ ПАСИВНИЙ ДОХІД 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу витрат і доходів середньостатистичної 

української сім’ї та розрахунку можливості забезпечити майбутній пасивний дохід. 

У ході роботи було побудовано діаграму витрат та заощаджень 

середньостатистичної змодельованої сім′ї та розглянуто різні варіанти пасивного 

доходу. Знайдено найбільш альтернативні серед них.  

Визначено за допомогою формули складних відсотків та формул програми 

Excel, який дохід ці способи принесуть. Спрогнозовано витрати та заощадження і 

розглянуто можливості реалізації їх в майбутньому пасивному доході. 

Досліджено та проаналізовано сімейний дохід за допомогою методу 

математичного моделювання та використано інформаційні технології при 

розв'язанні поставлених задач. 

Доведено, що середньостатистична сім′я може відкладати гроші для майбутньої 

пенсії. 

Ключові слова: бюджет, математична модель, середньостатистична сім’я, 

сімейний дохід, пасивний дохід. 
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СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

      

Анотація 

Поліщук Вікторія, учениця 10 класу Богуславського ліцею 

№2 Богуславської міської ради Обухівського району 

Київської області 

      

 

Науковий керівник: Киричок Наталія Петрівна, учитель математики 

Богуславського ліцею №2 Богуславської міської ради Обухівського району 

Київської області 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ТА 

ОБГРУНТУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Дослідницьку роботу присвячено теоретико-прикладним аспектам 

використання методів математичної статистики в економіці, а саме для 

обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення результативності 

господарської діяльності підприємств. 

На основі систематизації наукових джерел, присвячених математичній 

статистиці, статистиці, прикладній математиці узагальнено чинники, що 

обумовлюють розвиток математичної статистики з точки зору науки, яка вивчає 

різні суспільні процеси та явища з кількісної та якісної сторін. Проаналізовано 

основні етапи розвитку статистики та її взаємодію з іншими дисциплінами. 

З'ясовано суть описової статистики та зміст понять, які являють собою міри 

центральної тенденції. 

Акцентовано увагу на основне завдання математичної статистики, яким є 

встановлення та пояснення взаємозв'язків і відмінностей у розвитку соціально-

економічних явищ. В контексті зазначеного завдання вивчено суть та роль 

кореляційно-регресійного аналізу. 

З огляду на визначену мету даної дослідницької роботи здійснено діагностику 

ринку хмелю в Україні та встановлено тенденції його розвитку, обґрунтовано 

перспективність галузі хмелярства для зростання вітчизняної економіки в цілому. 

На основі репрезентативної вибірки підприємств, використовуючи методи 

кореляційно-регресійного аналізу, проведено відповідні розрахунки, що дало 

можливість узагальнити висновки щодо впливу факторних ознак на результуючий 

показник, а саме показник прибутковості підприємств, які займаються 

вирощуванням хмелю. 



 

99 

 

Ключові слова: математична статистика, кореляція, кореляційно-регресійний 

аналіз, рівняння регресії, кореляційне поле, коефіцієнт регресії. 

 

 

 

 
 

СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

 

 

Анотація 
 

 Розуменко Каріна, учениця 11 класу Гейсиської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ставищенської 

селищної ради Білоцерківського району Київської області 

 

      

Науковий керівник: Розуменко Іванна Іванівна, учитель математики Гейсиської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ставищенської селищної ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

ЗОЛОТИЙ ПЕРЕРІЗ І ЙОГО РОЛЬ В ОТОЧУЮЧОМУ СВІТІ 

 

 

У дослідницькій роботі проведено огляд історії виникнення золотого перерізу, 

з'ясовано його математичну суть та роль у сучасному житті. 

Із давніх-давен люди намагалися пізнати світ через пошук гармонії і 

досконалості. У зв'язку з цим виникає інтерес до золотого перерізу, який відіграв у 

розвитку людської культури не меншу роль, ніж число π, яке лежить в основі 

тригонометрії. Оцінюючи роль золотого перерізу в розвитку давньогрецької 

культури, геніальний російський філософ Олексій Лосєв якось сказав: «З погляду 

Платона, та і взагалі з погляду всієї античної космології, світ є якесь пропорційне 

ціле, таке, що підкоряється закону гармонійного поділу – золотого перерізу». 

    Моя робота присвячена золотій пропорціїї як прояву гармонії навколишнього 

світу. 

 Ключові слова: «золотий переріз», числа Фібоначчі, «золоті фігури», «золотий 

трикутник», «золотий прямокутник», «золота спіраль», краса, гармонія, 

«Божественна пропорція». 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

 

СЕКЦІЯ:  ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 

 

 

Анотація 
 

         Хруль Олександра, учениця 11 класу 

Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з 

поглибленим вивченням слов'янських мов 

Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

 

Науковий керівник:  Андрущенко Григорій Федосійович, учитель фізики 

Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим 

вивченням слов'янських мов Білоцерківської міської ради Білоцерківського 

району Київської області 

 

 
РОЗРАХУНОК ТЕПЛОВТРАТ БУДИНКУ ТА ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР ІЗОЛЮЮЧИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 

 

     Поряд з екологічними проблемами все відчутнішою для людства стає загроза 

енергетичної кризи. У межах національної проблеми із забезпечення екологічної 

безпеки та регулювання енергозбереження суттєва увага приділяється 

впровадженню еколого-економічних інновацій у житловому будівництві. 

    Актуальність нашого дослідження полягає у висвітленні проблем і факторів, 

пов'язаних з енергозбереженням у будинках. Тому в даній роботі увага приділена 

найістотнішим проблемам при виборі енергозберігаючих технологій у будівництві, 

упровадження ефективних термоізолюючих матеріалів, дано порівняльну 

характеристику теплофізичних властивостей різних термоматеріалів, а також 

висвітлено питання оптимального вибору теплоізоляційних матеріалів у житловому 

будівництві.  

    Метою роботи було зібрати й систематизувати дослідницькі матеріали вітчизня-

них науково-дослідних інститутів й установ, провідних компаній у галузі ви-

робництва та використання ізолюючих матеріалів, дослідити причини теплових 

втрат у будівництві та охарактеризувати використання різних теплоізолюючих 

матеріалів за різними теплофізичними ознаками. 
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Об'єкт дослідження: упровадження енергозберігаючих технологій у будівництво.  

Предметом дослідження є тепловий опір огороджуючих конструкцій та 

оптимальний вибір термоізолюючих матеріалів. 

  Реалізація мети конкретизується на рівні основних завдань дослідження: 

1) встановити вплив огороджуючих конструкцій на величину та вибір інно  

ваційного обладнання для тепловитрат та теплозабезпечення будинку; 

2) показати основні способи утеплення житлових будинків та охарактеризувати 

види ізолюючих матеріалів; 

3) дослідити переваги та недоліки різних термоматеріалів; 

4) навести приклади методології розрахунків огороджуючих конструкцій. 

На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що зменшенння витрат 

енергоресурсів можливо за рахунок запровадження новітніх технологій модернізації 

систем теплопостачання та термореновації будівель шляхом, підвищення 

теплоізоляційної здібності огороджувальних конструкцій будівель, а також те, що 

правильний, оптимальний вибір ізолюючих матеріалів являється запорукою 

довговічності споруд. В кліматичних умовах України, які передбачають значні 

перепади температур і високу вологість найбільш довговічним матеріалом, що 

практично не має обмежень,  піноскло. 

Практичне призначення дослідження полягає в тому, що висновки та рекомендації, 

які викладено в роботі, можуть застосовуватися при плануванні та будівництві 

житла, нових шкільних приміщень, а також для покращення енергозберігаючої 

обстановки народному господарстві. 

Обсяг і структура роботи. 

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків, у яких висвітлено еколого-економічні аспекти запровадження ресур-

созберігаючих технологій у будівництво, способи теплоізоляції будинків та види 

термоізолюючих матеріалів, запропоновано порівняльну характеристику 

теплофізичних властивостей ізолюючих матеріалі 

У додатках використано шістнадцять таблиць, графіків, рисунків. У списку викорис-

таних джерел інформації зазначено 10 назв наукової та науко-популярної літе-

ратури, та  6 інтернет-ресурсів. Обсяг роботи 37 сторінок. 
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СЕКЦІЯ:  ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 

 

 

 

                                          Анотація  

 

Борсук Ліза, вихованка Миронівського центру дитячої та 

юнацької творчості Миронівської міської ради, учениця 9 

класу Центральненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Миронівської міської ради Обухівського району Київської  

області 
 

           

Науковий керівник:  Мирошніченко Юрій Борисович, керівник астрономічного 

гуртка Миронівського центру дитячої та юнацької творчості Миронівської міської 

ради Обухівського району Київської  області, кандидат педагогічних наук 

 
 

НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ  ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЇЇ РОЗМІРІВ 

          

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню та аналізу будови Сонячної 

системи з наукової точки зору та знайомством з сучасними космічними місіями. 

Проведено практичну діяльность зі збирання останніх наукових даних провідних 

інститутів, обсерваторій та наукових робіт. 

      Досліджено основні сучасні аспекти світобудови та результати досліджень 

найцікавіших космічних місій. Досліджено сучасні наукові дані щодо зародження 

Сонячної системи за даними вивчення великомасштабної структури Всесвіту та її 

елементів.      
      Проаналізовано останні наукові дані провідних інститутів, обсерваторій та 

наукових робіт щодо розмірів Сонячної системи. Здійснено аналіз сучасних 

наукових даних щодо зародження Сонячної системи за даними вивчення 

великомасштабної структури Всесвіту та її елементів. 

      Практичне значення роботи визначається вивченням великої кількості наукових 

даних космічних місій через мережу Інтернет щодо теоретичного та практичного 

дослідження Сонячної системи. Спостереження космічного простору вже 

виконуються (NASA Space Interferometer Mission) та плануються нові в 

найближчому десятиріччі. 

      Отримані в роботі наукові дані і статистичні залежності можуть бути 

використані для подальшого теоретичного дослідження Сонячної системи та під час 

проведення уроків фізики, астрономії та природознавства. 
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Ключові слова: Сонячна система, космічна місія, космічний апарат, науково-

дослідна лабораторія, автоматична станція, планети, супутники. 
 

 

СЕКЦІЯ:  ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 

 

 

 

          

Анотація 

 

Крепець Вікторія, учениця 9 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу 

Новоолександрівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Згурівської селищної ради 

Броварського району Київської області 
 

           

Науковий керівник:  Руденко Оксана Володимирівна, вчитель фізики та 

математики Опорного загальноосвітнього навчального закладу 

Новоолександрівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа           

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Згурівської селищної ради 

Броварського району Київської області 

 
 

ШУМ - ПІДСТУПНИЙ ВОРОГ 

 

            Сьогодні шум – один з найважливіших чинників шкідливого впливу на 

навколишнє середовище, людину і небезпечний не менше, ніж забруднення 

атмосфери та гідросфери. Шум унікальний як забруднювач. Шум знижує якість 

життя, завдаючи значної шкоди здоров'ю. 

          Дана робота присвячена вивченню шуму і впливу його на організм людини. 

  У роботі проаналізовано зв'язок між рівнем шумового забруднення та 

самопочуттям людей, досліджено джерела акустичних забруднень навколишнього 

середовища, їх вплив на організм людини, досліджено рівень шумового 

забруднення на території села Нова Олександрівка Згурівської селищної ради. 

Дані дослідження можуть бути використані для проведення профілактично-

просвітньої роботи серед населення, підвищення рівня обізнаності різних верств 

населення з "шумовими" проблемами, а отже, підвищення самосвідомості кожного в 

профілактичному ставленні до власного здоров'я. 

         Ключові слова: шум, шумове забруднення, акустичне  забруднення, джерело 

шуму. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

 
 

Анотація 

 

        Федоренко Надія, учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи ІІІ ступенів № 18 

Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Беженар Антоніна Анатоліївна, вчитель фізики 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської міської 

ради Білоцерківського району Київської області, кандидат фізико-математичних 

наук 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РАДІОАКТИВНОГО РОЗПАДУ 

 

Дослідницьку роботу присвячено моделюванню процесу радіоактивного 

розпаду та встановленню його закономірностей, вплив певних характеристик ядер 

на цю закономірність.  

Явище радіоактивності має суттєвий вплив на людину, адже радіоактивне 

випромінювання небезпечне, хоча людина не може його відчути, бо воно не має ні 

запаху, ні смаку, тільки негативний вплив на здоров’я. Але галузь атомної 

енергетики розвивається, на сьогодні людство не може без цього. До того ж деяка 

кількість радіоактивних елементів постійно присутня в навколишньому середовищі, 

тому варто знати, що таке радіоактивність та розуміти всі процеси, що відбуваються 

при радіоактивному розпаді. Саме це обумовлює актуальність роботи.  

Змодельовано процес радіоактивного розпаду та встановлено експоненціальну 

залежність кількості ядер, що не розпалися, від часу.  

Показано, що маса та розміри радіоактивного ядра відіграють роль, а саме 

впливають на значення сталої розпаду, а відповідно на час життя радіоактивних 

ядер та періоду напіврозпаду. Встановлено, що чим більша маса та розміри ядер, 

тим менша стала розпаду. Доведено, що на процес радіоактивного розпаду впливає 

неоднорідність ядер. Унаочнено процес радіоактивного розпаду шляхом 

фотофіксації експерименту, що полегшує сприйняття та розуміння даного процесу. 

Ключові слова: радіоактивний розпад, моделювання, радіоактивність, атомне 

ядро, радіоактивні ядра, період напіврозпаду. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

          

Анотація 

Заруднюк Арсеній, учень 9 класу Сквирського академічного 

ліцею Сквирської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

 

 

 

Науковий керівник: Гетьман Ірина Володимирівна, вчитель фізики Сквирського 

академічного ліцею Сквирської міської ради Білоцерківського району Київської 

області 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ НАМАГНІЧЕНОСТІ В РІЗНИХ ТИПАХ 

ФЕРОМАГНЕТИКІВ 

 

Проєкт присвячено дослідженню процесу намагнічування феромагнетиків та 

оцінці залишкової намагніченості в різних типах феромагнітних матеріалів. 

Проаналізовано методи дослідження магнітних полів, магнітні властивості та 

сфери застосування магнітних матеріалів. 

Експериментально досдіджено взаємодію магнітного поля з 

магнітожорсткими та магнітом’якими матеріалами.  

Оцінку збереження намагніченості магнітожорсткими феромагнетиками 

досліджено на прикладі сталевої смужки, а магнітом’якими – на прикладі смужки з 

пермалою. 

Встановлено, що залишкова намагніченість феромагнітних матеріалів є 

різною. Магнітожорсткі матеріали після припинення дії зовнішнього магнітного 

поля залишаються намагніченими довгий час, а м’якомагнітні – легко 

намагнічуються, проте й швидко розмагнічуються. 

Ключові слова: Магнітне поле, діамагнетики, парамагнетики, феромагнетики, 

залишкова намагніченість, магнітом’які та магнітожорсткі феромагнетики. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 
 

 

Анотація 

 

         Шкута Ірина, учениця 8 класу Трипільського ліцею 

Української міської ради Обухівського району Київської 

області 

 

         

Науковий керівник: Шкута Галина Вікторівна, вчитель фізики, астрономії, 

математики, інформатики Трипільського ліцею Української міської ради 

Обухівського району  

 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ФОЛЬГИ В ПОБУТІ З 

МЕТОЮ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

         Мета дослідження полягає в підвищенні енергоефективності у побуті з метою 

економії фінансових витрат сім’ї, що є мотивацією здійснення енергозбереження на 

планеті: економить витрати джерел електроенергії та частково вирішує проблему 

глобального потепління. 

        Актуальність роботи полягає в тому, що дозволяє впровадити один із способів 

енергоефективності в побуті. 

        Основні завдання дослідження полягають у вивченні можливих результатів  

енергоефективності, ознайомленні з: енергозберігаючими технологіями, видами 

енергозберігаючих матеріалів, способами підвищення енергоефективності у 

комунальній сфері, способами енергозбереження в побуті, вивченні  властивостей та 

галузі застосування алюмінієвої фольги, проведенні експерименту, щодо 

використання фольги з метою енергозбереження в побуті під час приготування їжі.     

        Сім’я із 5 чоловік, яка сплачує за місяць користування природним газом для 

приготування їжі 495,76грн. при застосуванні фольги під час використання 

емальованої каструлі  економить 38,67 грн, під час використання каструлі із чорною 

поверхнею економить 84,28 грн. За рік економія становить від 464,04 грн. до 

1011,36грн. 

        Висновок: Не знаючи законів фізики наші предки готували їжу в горщиках з 

темною або чорною зовнішньою поверхнею, що крім економії ще й прискорювало 

процес приготування їжі. Найбільш ефективно використовувати посуд з чорною 

поверхнею. 

        Ключові слова: енергоефективність, енергоконсервація, енергозбереження, 

енергоресурси, фольга, економія. 
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СЕКЦІЯ: АСТРОНОМІЯ ТА АСТРОФІЗИКА 

 

 

            

 

                                               Анотація 
 

Мамикін Родіон, учень 10 класу Броварської спеціалізованої 

школи I-III ступенів №7 Броварської міської ради 

Броварського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Давидян Яна Аркадіївна, учитель хімії Броварської 

спеціалізованої школи I-III ступенів №7 Броварської міської ради Броварського 

району Київської області 

 
 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ СОНЦЯ НА 

ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 

 

Дана робота присвячена вивченню впливу електромагнітного випромінювання 

Сонця на організм людини. В науковій роботі приділяється особлива увага 

внутрішній будові та джерелам енергії Сонця, його хімічному складу, активності та 

сонячним циклам. 

Робота викладена на 27 сторінках та складається із трьох розділів. 

В розділі I викладені характеристики та хімічний склад Сонця, описано 

еволюцію Сонця як зорі та викладена інформація про сонячну активність та сонячні 

цикли. 

В розділі II наукової роботи розповідається про біохімічний вплив сонячного 

випромінювання на організм людини. А також викладено інформацію про те, як 

важливо для організму людини своєчасно і в повній мірі отримувати вітамін D. 

В розділі III наукової роботи автор приділяє особливу увагу та описує загальну 

характеристику різновидів тканин за хімічним складом та проводить 

експериментальні дослідження здатності різних видів тканин до відбивання фотонів 

видимого світла. 

        Робота учня 10 класу Мамикіна Родіона Владиславовича, яка представлена на 

конкурс робіт МАН України актуальна, містить цікаві дані, які потрібно 

поширювати і використовувати у подальшій дуже необхідній роботі. 
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СЕКЦІЯ: АСТРОНОМІЯ ТА АСТРОФІЗИКА 

 

             

 

Анотація 
 

Аврамич Дмитро, учень 10 класу Великокаратульської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Переяславської 

міської ради  Бориспільського району Київської області 
 

 

Науковий керівник: Федоренко Юрій Андрійович, вчитель астрономії 

Великокаратульської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Переяславської міської 

ради  Бориспільського району Київської області 
 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЕОМАГНІТНИХ БУР НА ЗДОРОВЯ ЖИТЕЛІВ 

ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ 

 

 

Встановлено, що сплески сонячної активності, які проявляються у збільшенні 

числового значення геомагнітного індексу, лінійно впливають на загострення 

хвороб системи кровообігу, зокрема, викликають інфаркти та інсульти, 

гіпертонічний криз та приступи стенокардії.  

Визначено, що негативному впливу магнітних бур схильні не менше 30%  

населення Переяславщини. При цьому момент початку стресової реакції може 

зрушуватися щодо початку бурі на різні терміни. Багато людей починають реагувати 

на магнітні бурі не під час них, а за 1-2 дня до них, тобто в момент спалахів на 

самому Сонці. 

Визначено, що реакція на магнітну бурю суто індивідуальна. В одних людей 

вона зовсім не проявляється, в інших проявляється дуже чітко й болісно. Зазвичай 

така реакція має загальні та специфічні прояви. До загальних належать підвищена 

втомлюваність, зниження працездатності, головний біль, запаморочення, 

дратівливість, погіршення настрою, загальна слабкість, сонливість, відчуття 

тривоги. 

Встановлено, що організм здорової людини має потенціал, щоб протидіяти 

впливу магнітних бур.  

Запропоновано – не блокувати цей потенціал неправильним способом життя. 

Для цього треба раціонально харчуватися, не палити, не вживати алкогольних 

напоїв та робити фізичні вправи. 

Ключові слова: геомагнітне збурення, магнітна буря, вплив магнітної бурі, 

організм, здоров’я людини. 
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СЕКЦІЯ: АЕРОФІЗИКА ТА КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Анотація 

 

 

Веклюк Лаврентій, учень 10 класу Великокаратульської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Переяславської 

міської ради  Бориспільського району Київської області 

 

 

Науковий керівник:  Федоренко Юрій Андрійович, вчитель астрономії 

Великокаратульської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Переяславської міської 

ради  Бориспільського району Київської області 
 

 
МОНІТОРИНГ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ 

 

 

Розглянуто способи використання систем дистанційного зондування Землі з 

космосу при розв’язанні різноманітних природоресурсних задач.  

Проаналізовано стан використання технологій дистанційного зондування 

Землі в інтересах агропромислового комплексу України. 

 Висвітлено  призначення дистанційних методів зондування при моніторингу 

природних ресурсів, їх потенційні переваги та ефективність.  

Розглянуто проблеми і перспективи застосування супутникових даних для 

вирішення завдань сільськогосподарського виробництва України. 

Визначено, що спектрометричним методом дистанційного зондування можна 

успішно визначати ґрунтову вологість, кількість гумусу в ґрунті, розпізнавати і 

оцінювати рослинний покрив, оцінювати ступінь засміченості 

сільськогосподарських культур і їх ураженість різними хворобами, визначати 

зараженість рослин важкими металами і нітратами, розпізнавати і контролювати 

ерозійні процеси, контролювати стан сільськогосподарських земель.  

Створено каталог методів діагностики земної поверхні за допомогою ДЗЗ. 

Ключові слова: аерокосмічні методи, моніторинг, ДЗЗ — дистанційне 

зондування Землі, обробка космічних знімків, ГІС-технології, землекористування, 

космічні знімки. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  

 

Анотація 

 

         Коваль Артем, учень 9 класу Комунального закладу 

Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району 

Київської області «Рокитнянський ліцей-Мала академія наук» 

 

 

              Науковий керівник:  Липовенко Юлія Іванівна, учитель економіки Комунального 

закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області 

«Рокитнянський ліцей-Мала академія наук» 

 

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу основ трансформації сфер суспільства 

під впливом діджиталізації. 

Досліджено основні аспекти та питання визначення понять діджиталізації та 

цифрової трансформації. Розкрито вплив комп’ютеризації на розвиток суспільства,  

виокремленні основні мікро- та макроекономічні чинники діджиталізації.  

Зазначені сфери та основні елементи трансформації. Зазначено, що цифрова 

економіка є результатом 4 етапу глобалізації – цифрової трансформації, яка полягає 

в принциповій зміні структури світової економіки на основі її глобальної 

віртуалізації. 

Проаналізовані  дані оцінок експертів та рейтинги країн Європи, щодо 

ефективності впровадження цифрових технологій та компаній - лідерів 

діджиталізації. Зроблені висновки щодо стабільності інноваційного розвитку країн 

та ситуації в Україні. 

Зібрано та опрацьовано дані впровадження державного проєкту «Дія», як 

основи розвитку ідеї «Держава у смартфоні». Зазначені його цілі та шляхи 

реалізації. Вказано на основні переваги та недоліки чотирьох сервісів даного 

проєкту. На прикладі новітніх продуктів ПрАТ «Київстар», яке є лідером телеком 

ринку, показаний зв'язок страхового ринку, банківської системи та мобільного 

зв’язку.  

Проаналізовані цифрові зміни та основні проблеми у банківській сфері, сферах 

страхування, агробізнесу, освіти та медицини. На основі статистичних даних, 
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проведене дослідження основних перспектив розвитку сфер діджиталізації, з 

урахуванням умов Пандемії 2020 року.   

Побудовані діаграми діджиталізації в медицині, з урахуванням 

найпопулярніших категорій цифрових технологій сфери охорони здоров'я у світі.  

Ключові слова: діджиталізація, цифрова трансформація, комп’ютеризація, 

індекс інновацій, моніторинг, економіка, маркетинг, бізнес, агробізнес, банківська 

сфера, рейтинг, державний проект, пріорітети, перспектива. 

 

 

СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

          

Анотація 

 

Мелешко Ірина, учениця 10 класу Ставищенського навчально-

виховного комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів – педагогічний ліцей» Ставищенської селищної ради 

Білоцерківського району Київської області 

      

Науковий керівник: Карпенко Наталія Олексіївна, учитель економіки 

Ставищенського навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів – педагогічний ліцей» Ставищенської селищної ради Білоцерківського 

району Київської області 

 

СУТЬ ТА ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІЖНОГО СЕГМЕНТУ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу чинників, які вплинули на появу 

безробіття в Україні. 

Розглянуто види працездатного населення та безробіття. Досліджено основні 

причини виникнення безробіття серед молодого покоління та способи їх подолання. 

Виділено основні помилки, що призводять до неправильного вибору професії.  Дано 

поради щодо того, як потрібно обрати та опанувати професію. 

Досліджено стан безробіття в Ставищенському районі за 2019 та 2020 роки. 

Проаналізовано вступ випускників нашої школи з точки зору вибору професії. 

Також проведено дослідження серед учнів одинадцятих класів, яке показало на що 

вони опираються під час вибору професії. 
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Ключові слова: безробіття, види безробіття, повна зайнятість, вибір професії, 

чинники вибору професії, негативні наслідки безробіття, проблеми 

працевлаштування молоді. 

 

 

СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

 

                                                 Анотація 
 

Савицька Марія, учениця 10 класу Забірської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Боярської міської ради Фастівського району 

Київської області 
 

 

Науковий керівник:  Жайворонок Лідія Володимирівна, кандидат економічних 

наук, учитель економіки Забірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Боярської міської ради Фастівського району Київської області 

 

 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ «ОЗЕЛЕНЕННЯ» ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРА НА 

ПРИКЛАДІ С. ЗАБІР’Я, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу впровадження "зеленої" енергетики 

в енергосистему с. Забір’я Київської області. Дослідження  зумовлене вичерпністю й 

дефіцитом ресурсів традиційної енергетики, й необхідністю зменшення 

екологічного навантаження на природні системи. 

В роботі розкрито «Зелену» енергетику як поняття. Визначено альтернативні 

джерела енергії, розкрито роль енергетичного сектору в сприянні переходу до 

«зеленої економіки».  

Досліджено основні засади державної політики у сфері альтернативних 

джерел енергії. Проаналізовано Стан ринку енергетики України, енергетичний 

потенціал відновлюваних джерел енергії в Україні, проведено аналіз частки 

відновлювальних джерел енергії в енергосистемі села Забір’я Київської області. 

Автором визначено можливості «озеленення» енергетичного сектору села 

Забір’я Київської області та виокремлено джерела залучення інвестицій для 

підвищення енергоефективності села. Надано пропозиції щодо підвищення 

енергоефективності  Забірської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Ключові слова: «зелена» енергетика, енергетичний сектор, відновлювальні 

джерела енергії, енергоефективність, енергетичний потенціал. 
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СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

 
Анотація 

 
      Добрянський Денис, учень 11 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська 

гімназія – школа І ступеня» Білоцерківської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

      

 

Науковий керівник:  Москаленко Василь Анатолійович, учитель економіки 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Перша Білоцерківська гімназія 

– школа І ступеня» Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області, відмінник освіти України 

 

 
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 

насамперед характеризується обсягом внутрішніх заощаджень. Тимчасово вільні 

грошові кошти громадян слугують головним джерелом інвестиційних ресурсів у 

збільшенні суспільного капіталу держави, тому проблема скорочення обсягів 

організованих заощаджень домогосподарств є неймовірно важливою, водночас 

пріоритетною у вивченні темою. 

У межах дослідження нами було проаналізовано структуру та динаміку 

інвестицій в Україні, окреслено домінуючі напрями реалізації інвестиційного 

потенціалу заощаджень населення задля повного та комплексного розуміння 

сучасного стану реалізації інвестиційного потенціалу заощаджень населення на 

теренах України. Одним із ключових елементів проєкту можна вважати 

ідентифікацію чинників стримування процесу трансформації заощаджень населення 

в інвестиції. Саме тому нами було запропоновано систематизовану низку заходів, 

необхідних для прискорення процесу реалізації інвестиційного потенціалу 

заощаджень населення в Україні. 

Ключові слова: Економіка, економічний розвиток, заощадження населення, 

інвестиційний потенціал, інвестиційна діяльність, інвестиції. 
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СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

 

                                            Анотація 

 

Даниленко Богдан, учень 11 класу Іванківського районного 

ліцею Іванківської селищної громади Вишгородського 

району, вихованець гуртка Іванківського центру дитячої та 

юнацької творчості 

 

 

 Науковий керівник: Димарчук Тетяна Вікторівна, вчитель економіки та географії 

Іванківського районного ліцею Іванківської селищної громади Вишгородського 

району, керівник гуртка Іванківського центру дитячої та юнацької творчості 

Іванківської селищної громади Вишгородського району  

 

 
ПЕРСПЕКТИВИ ПОГЛИБЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

УКРАЇНИ ТА ЄС 

Дослідницьку роботу присвячено теоретичному обґрунтуванню та виробленню 

 практичних пропозицій, спрямованих на поглиблення зовнішньої торгівлі між 

Україною та Європейським Союзом. Проаналізовано відомі причини виникнення та 

головні умови розвитку сучасної міжнародної торгівлі. 

Проаналізовано статистичні дані з офіційних сайтів Держстатистики, 

Національного банку України про зовнішню торгівлю товарами та послугами, про 

обсяги інвестицій в економіку країни іноземних компаній та інвестиції, які 

вкладають українські компанії і інші країни, обсяги експорту/імпорту та ін. Зроблено 

порівняльний аналіз таких показників за декілька років та представлено у 

графічному вигляді. 

Розроблено конкретні рекомендації для розвитку позитивної динаміки для 

торгівельного співробітництва України та Європейського Союзу, які включають в  

себе і розвиток теоретичної бази і практичного втілення в життя. 

Ключові слова: міжнародна торгівля, зовнішньоторгівельні операції, експорт, 

імпорт, конкурентоспроможність, співробітництво України та ЄС. 
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СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

 

Анотація 

 

        Якименко Марія, учениця 9 класу Опорного закладу 

освіти Миронівського академічного ліцею №3 Миронівської 

міської ради Обухівського району Київської області 

 

        

 

 

 Науковий керівник:  Шепітко Наталія Петрівна, учитель географії, керівник 

гуртка Опорного закладу освіти Миронівського академічного ліцею №3 

Миронівської міської ради Обухівського району Київської області 

 

 
ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу демографічної кризи в Україні та її 

впливу на економіку. У роботі проаналізовано основні демографічні показники та  

статистичні дані за останні роки, що підтвердили наявність і поглиблення в Україні 

демографічної кризи.  

За результатами проведеного дослідження з’ясовано: як демографічні чинники 

впливають на дефіцит трудових ресурсів, що в свою чергу створює загрозу  

економічній стабільності держави. Негативна тенденція природного приросту не 

найкращим чином впливає на відтворення трудового потенціалу, а це в 

майбутньому призведе до нестачі трудових ресурсів, зниження продуктивності 

праці, збільшення витрат на утримання людей похилого віку, депопуляції населення, 

які тягнуть за собою зниження національного доходу, втрату економічної 

незалежності. 

Ключові слова: демографічна криза, природній приріст, економічна безпека, 

трудовий потенціал. 
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СЕКЦІЯ: ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ  

 

 

Анотація 

 

        Можарівська Каріна, вихованка Сквирського центру 

дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради, 

учениця 10 класу Сквирського академічного ліцею Сквирської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

Науковий керівник:  Ліснічук Оксана Андріївна, доцент кафедри фінансів імені 

Л.Л.Тарангул Університету державної фіскальної служби України, кандидат 

економічних наук, доцент, керівник гуртка Сквирського центру дитячої та юнацької 

творчості Сквирської міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ МАЛОГО  

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено формуванню фінансової стабільності малого 

підприємництва в Україні. 

Сформовано і проаналізовано основні положення діяльності та розвитку 

малого підприємництва, надано рекомендації по удосконаленню управлінської 

діяльності у сфері фінансового забезпечення. Проведений аналіз та оцінка 

показників фінансової діяльності малого підприємництва дозволить покращити 

функціонування підприємництва та підвищити рівень їх фінансових ресурсів. 

Проведено моніторинг наукових праць вчених та проаналізовано наукову 

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

інтерпретацію отриманих даних. 

Проаналізовано фінансовий стан малого підприємництва в сучасному 

середовищі ринкової економіки, оцінено його тенденцій розвитку та шляхи 

покращення фінансового забезпечення діяльності малого підприємництва з метою 

забезпечення його фінансової стабільності. 

Ключові слова: малий бізнес, мале підприємництво, фінансова стабільність, 

фінансовий стан підприємств. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 

 

СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

 

Анотація        

Григор Дарина, учениця 10 класу Ліцею «Білоцерківський 

колегіум» Білоцерківської міської ради Білоцерківського 

району Київської області 

 

 

 

 

Науковий керівник: Лясота Василь Петрович, доктор ветеринарних наук 

Білоцерківського національного аграрного університету, професор 

 

ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ М’ЯСА КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ ЗА РЕАЛІЗАЦІЇ 

НА АГРОПРОМИСЛОВИХ РИНКАХ 

У ході роботи над проєктом було проведено оцінку безпечності та якості м'яса 

курчат-бройлерів різних підприємств України: ТОВ «Наша ряба», Миронівський 

м'ясоперобний завод "Легко" Київська область, ТОВ «Чебатурочка» Харківська 

область за реалізації на агропромислових ринках.  

Вивчено органолептичні показники м’яса курчат-бройлерів; проведено фізико-

хімічні дослідження м’яса курчат-бройлерів; встановлено вміст МАФАнМ, 

патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів; проведено бактеріоскопію 

мазків-відбитків із м’яса птиці за підрахунком кількості мікроорганізмів на 1 

середнє поле зору; виявлено відносну біологічну цінність та токсико-біологічну 

оцінку м’яса курчат-бройлерів; розроблено експресні методики встановлення 

ступеня свіжості м'яса за числом Неслера та жиру птиці за використання 

нейтрального червоного та розроблено науково-практичні рекомендації для 

виробництва. 

Ключові слова: безпечність, якість, м’ясо курчат-бройлерів, показники м’яса, 

методики встановлення ступеня свіжості м'яса, науково-практичні рекомендації. 

 

 
 

 

 



 

118 

 

СЕКЦІЯ:  БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

 

 

Анотація 

Колєснікова Сніжана, учениця 10 класу Великокаратульської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Переславської міської ради  

Бориспільського району Київської області 

 

Науковий керівник: Федоренко Юрій Андрійович, учитель економіки 

Великокаратульської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Переславської міської 

ради Бориспільського району Київської області 

 

ВПЛИВ БІОРИТМІВ НА РІВЕНЬ УСПІШНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

Метою дослідження є визначення ступеня впливу біоритмів людини на  

старшокласників для покращення успішності навчально-виховного процесу.  

Охарактеризовано біологічні ритми, їх функціональне значення для організму 

людини. Визначено, що біологічні ритми безпосередньо впливають на фізичну 

працездатність організму та опосередковано і на успішність старшокласника, 

забезпечують її хвилеподібний характер.  

Акцентовано на тому, що людський організм підпорядковується ритмам, 

закладеним самою природою, і ці ритми впливають на всі процеси, що відбуваються 

в організмі, то облік цих ритмів і шанобливе ставлення до них – це основа 

людського здоров’я.  

Виявлено, що для дітей старшого шкільного віку важливо не тільки 

раціонально використовувати внутрішні ритми організму, але і знайти шляхи 

управління ними.  

Визначено, що  проблема вивчення біоритмів людини далека від остаточного 

рішення. Те, що зроблено в цій галузі, вселяє великі надії. Організм дітей старшого 

шкільного віку налаштований на певні природні біологічні ритми і тривалі 

відхилення від цих ритмів породжує стрес, а це не може не позначитися на здоров’ї 

старшокласника та його працездатності. 

Рекомендовано постійно враховувати та дотримуватись своїх природних 

ритмів (річного, місячного, добового) – бо це запорука збереження здоров’я і 

високої працездатності організму.  

Ключові слова: біологічні ритми, біологічний годинник, хронобіологія, 

хронотип, хроноритм, циклічні коливання, біологічний час. 
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СЕКЦІЯ:  БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

 

 

    

                                                  Анотація 

 

                   Автор: Дударєва Анастасія, учениця 10 класу  
Білоцерківської  гімназії № 2 Білоцерківської міської ради  

Білоцерківського району Київської області 
 

     

 

Науковий керівник:  Дударєва Оксана Володимирівна, учитель фізичної культури  

Білоцерківської гімназії № 2 Білоцерківської міської ради Білоцерківського району  

Київської області 

 
      ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ НАСТІЛЬНИМ ТЕНІСОМ НА РОЗВИТОК 

              КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню та аналізу впливу рухової 

активності на рівень розвитку координаційних здібностей школярів з порушенням 

зору. 

Актуальність дослідження пов’язана зі значним зниженням рівня рухової 

активності українських школярів на фоні збільшення кількості очних патологій, 

наявність яких утруднює формування рухових вмінь, уповільнює розвиток 

координаційних здібностей і як наслідок – погіршує якість життя таких дітей, 

обмежує їх можливості у виборі професії. 

Об’єктом дослідження є рухова активність як метод формування 

координаційних здібностей дітей шкільного віку. 

Предмет дослідження: настільний теніс як засіб розвитку координаційних 

здібностей школярів, які мають порушення зору. 

Метою дослідження є проведення аналізу взаємозв’язку між руховою 

активністю під час занять настільним тенісом та рівнем розвитку окремих 

координаційних здібностей дітей з короткозорістю. 

У відповідності з поставленою метою визначені основні завдання дослідження: 

 - дослідити механізм кореляції нервової системи та рухової активності людини 

на основі аналізу науково-методичної літератури;  

- проаналізувати особливості розвитку координаційних здібностей у дітей 

шкільного віку з порушенням зору 
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- провести порівняльний аналіз рівня розвитку координаційних здібностей у 

дітей у 2-х досліджуваних групах;  

- оцінити вплив занять настільним тенісом на рівень розвитку координаційних 

здібностей дітей з порушенням зору. 

           Ключові слова: рухова активність, координаційні здібності, порушення зору, 

настільний теніс, метод педагогічного тестування, порівняльний аналіз. 
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СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

Сіменик Дарина, учениця 8 класу Бородянського спеціалізованого 

закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів № 1 з 

поглибленим вивченням окремих предметів Бучанського району 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Огороднік Ніна Володимирівна, вчитель біології 

Бородянського спеціалізованого закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів  

№ 1 з поглибленим вивченням окремих предметів Бучанського району Київської 

області 

 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ ЛІВОГО БЕРЕГА РІЧКИ 

ЗДВИЖ У МЕЖАХ СЕЛИЩА БОРОДЯНКА 

 

             Дослідницьку роботу присвячено визначенню видового складу наземних 

молюсків на лівому березі річки Здвиж, яка протікає в околицях селища Бородянка.  

        Мета роботи: встановити видовий склад місцевих наземних черевоногих 

молюсків. 

        Оскільки молюски зазвичай є невід’ємною частиною прибережних 

біогеоценозів, то знання про їхнє різноманіття та вплив на них антропогенних 

факторів може суттєво змінити культуру поведінки людини у природі, а також 

спонукати бережне ставлення до видового різноманіття.  

Досліджено 8 ділянок та виявлено 5 видів черевоногих молюсків: Цепея 

австрійська, Равлик чагарниковий, Бурштинівка звичайна, Равлик великий 

звичайний та Слизняк великий звичайний.  

         За статистичними підрахунками на 8 досліджуваних ділянках загальною 

площею 32 кв.м було знайдено 761 особин 5 видів слимаків. Із них 319 особин виду 

Цепея австрійська, 296 особин виду Равлик чагарниковий, 79 особин виду  

Бурштинівка звичайна, 38 особин виду Равлик великий звичайний та 29 особин виду  

Слизняк великий звичайний. Середня щільність слимаків становить 23 особини на 1 

кв.м.  

Ключові слова: молюски, м’якуни, равлики, слимаки, слизняки, черепашки, 

загальна характеристика, методи дослідження, вид. 
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СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ 

 

 

 

Анотація 

 

Діхтієвська Анна, учениця 9 класу Славутицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Славутицької міської 

ради Вишгородського району Київської області 

 
 

Науковий керівник: Галуза Наталія Олександрівна, учитель географії 

Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Славутицької міської ради 

Вишгородського району Київської області 

 

              АНІЗАКІДИ В ОСЕЛЕДЦІ СЛАБОСОЛЕНОМУ - МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 

 

Здорове серце, світлий розум та гарний настрій залежить від споживання 

морської риби, оселедець слабо солений не є винятком. Важко знайти іншу рибу, яка 

б могла похвалитися такою величезною кількістю корисних властивостей, як 

оселедець. У Швеції навіть ходить приказка: «Оселедець - на столі, лікар –в 

стороні». Але у цій «великій діжці меду» є «маленька ложка дьогтю» - це 

паразити. Дослідницька робота присвячена темі Анізакід, які є в оселедці 

слабосоленому.  

У ході дослідження даної проблеми було розглянуто великий обсяг матеріалу з 

різних джерел інформації, проведено соціологічне опитування серед жителів міста 

Славутич, вивчено особливості життєвого циклу анізакід, харчову цінність та 

користь від вживання оселедця, важливість правильного вибору свіжої рибної 

продукції, дотримання правил приготування та обробки морської продукції. 

Небезпека заразитися гельмінтами, поїдаючи звичайний слабосолоний 

оселедець, цілком реальна. Тому при виборі такої риби слід особливу увагу 

приділяти її якості. Якщо вам здалося, що продукт не першої свіжості, то краще 

його не брати. Якщо ж зараження все ж сталося, то слід негайно звернутися до 

найдосвідченішого фахівця. На щастя, від зараження рибними паразитами 

захиститися легко. 
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СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ 

     

                                   Анотація 

 

 Майорко Дарина, вихованка Сквирського центру дитячої  

та юнацької творчості Сквирської міської ради, учениця 9  

класу Сквирського академічного ліцею Сквирської міської  

ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник:  Гудзенко Наталія Василівна, керівник гуртка Сквирського  

центру дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради Білоцерківського  

району Київської області 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ВІДТВОРЕННЯ СТЕРЛЯДІ ACIPENSER RUTHENUS L, 1758 

                       У ВЕРХНІЙ ЧАСТИНІ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 

 

 

      Актуальність обраної теми.  

      Підвищення біопродукційного потенціалу водойм комплексного і особливо 

рибогосподарського призначення, порушення структури гідро біоценозів, масова 

загибель риби, поява в них рідкісних, зникаючих і зниження червонокнижних 

видів є наслідком впливу на водні екосистеми як людського фактора, так і 

негативного впливу природних, і особливо антропогенних факторів водного 

середовища. Саме з огляду на це, виникає нагальна потреба у прийнятті 

термінових і рішучих заходів, спрямованих на охорону, відтворення, збереження і 

раціональне використання гідробіоресурсів України. Підхід з відтворення 

гідробіоресурсів базується на поєднанні законодавства України з директивами 

Євросоюзу та міжнародними екологічними нормами.  

     Саме тому, актуальність роботи полягає в дослідженні гідрохімічних 

показників та природної кормової бази Канівського водосховища з послідуючим 

вселенням осетрових риб.  

     Метою нашої роботи є вивчення природної кормової бази верхньої частини 

Канівського водосховища та розрахунок потреби вселення осетрових. 

Для досягнення поставленої мети ми виконували наступні завдання: 
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1. Провести моніторинг гідрохімічних показників Канівського водосховища, та 

фізико-географічної характеристика Канівського водосховища; 

2. Дослідити кормову базу Канівського водосховища з урахуванням живлення 

осетрових риб; 

3. розробити рекомендації щодо вікових груп та кількість стерляді для вселення у 

верхній частині Канівського водосховища, стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaeus, 

1758).  

       Було використано такі методи дослідження:  

– теоретичні (аналіз наукової літератури, узагальнення теоретичних та емпіричних 

даних, порівняльно-описовий, кількісний та якісний аналіз отриманих даних); 

      Об’єкт дослідження: кормова база верхньої частини Канівського 

водосховища, осетрові – стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758). 

      Предмет дослідження: відтворення червонокнижних видів риб. 

      Новизною є розробка рекомендацій доцільності зариблення стерляддю 

верхньої частини Канівського водосховища з урахуванням гідрохімічних 

показників та кормової бази досліджуваної гідроекосистеми. 
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СЕКЦІЯ:БОТАНІКА 

 

Анотація 

 

Панфілова Анастасія, учениця 10 класу Дорогинського 

закладу загальної середньої освіти I-III ступенів 

Томашівської сільської ради Фастівського району Київської 

області 

 

 

Науковий керівник:  Стукал Ніна Іванівна, учитель біології Дорогинського закладу 

загальної середньої освіти I-III ступенів Томашівської сільської ради Фастівського 

району Київської області 

 

АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЕВНИХ ІНТРОДУЦЕНТІВ В ДОРОГИНСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ ДЛЯ 

РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТЕЖИНИ 

У роботі досліджено стан деревних інтродуцентів, їх збереженість і 

акліматизацію, проведені порівняння їх біометричних показників з таксаційним 

описом, проаналізовано фітосанітарний стан та вивчені репродуктивні властивості: 

обстежено насіння і сіянці.  

Розкрито екологічний ризик, який  полягає у тому, що в унікальних за складом 

деревостанах деревні інтродуценти внаслідок різних рубок можуть найближчим 

часом  випасти зі складу лісової культури даного лісу.  Саме тому дослідження 

таких насаджень є досить актуальним, адже розроблені обґрунтовані рекомендації 

дадуть змогу зберегти і покращити стан дерев-інтродуцентів. 

 Розроблено проект екологічної стежини  з інтерактивними вправами, як 

ефективний засіб формування екологічної культури населення,  спрямований на 

збереження і оздоровлення дерев-інтродуцентів у лісництві.  

 Ключові слова: інтродуценти, біометричні параметри, фітосанітарний стан, 

насінне потомство, пробні площадки, екологічна стежка 
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СЕКЦІЯ: БОТАНІКА 

 

Анотація 

          

  Мележик Анна, учениця 8 класу Бородянського  

академічного Ліцею Бородянської селищної ради  

Бучанського району Київської області 

 

 

 

 

Науковий керівник:  Мележик Ольга Вікторівна, керівник гуртка Бородянського  

академічного Ліцею Бородянської селищної ради Бучанського району Київської  

області, кандидат біологічних наук 

 

ПОПУЛЯЦІНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОРИЦВІТУ ВЕСНЯНОГО (ADONIS VERNALIS L.) 

 

    Дослідницьку роботу присвячено вивченню популяції горицвіту весняного, 

виду, що занесений до Червоної книги України та перебуває під міжнародною 

охороною, у новому місцезростанні в урочищі Нароке Полтавської області. 

Здійснено загальний моніторинг популяції горицвіту весняного протягом 

2019-2020 рр., який показав місцезростання виду з досить високим показником 

життєвості. 

Досліджено щільність популяції, яка характеризується як помірна для даного 

виду та коливається в межах 1-5 особин на  1 м
2
. 

Проаналізовано вікову структуру популяції, що дозволяє оцінити її стан як 

нормальний, оскільки переважаючими є генеративні рослини (77,3-85,7%) та в 

місцезростанні наявні чіткі ознаки насіннєвого відтворення.  

Результати дослідження вказують на стабільне існування популяції горицвіту 

весняного, її самопідтримання та відповідність умов місцезростання для існування 

червонокнижного виду.  

    Важливими є подальші моніторингові дослідження території з метою 

створення природоохоронної зони відповідного рівня (ботанічний заказник) або ж 

оцінки території як перспективної для збереження генофонду горицвіту весняного у 

природному стані чи вирощування лікарської рослинної сировини цінного виду. 

Ключові слова: біорізноманіття, екологія, довкілля, горицвіт весняний, 

популяція. 
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СЕКЦІЯ: БОТАНІКА 

 

Анотація 

Гамузинський Василь, учень 10 класу Новосілківського 

академічного ліцею «Ерудит» Чабанівської селищної ради 

Фастівського району Київської області, вихованець 

Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва 
 

 

Науковий керівник: Москалець Валентин Віталійович, керівник гуртка 

Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області 
 

 

ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ РУДЕРАЛЬНОЇ 

РОСЛИННОСТІ СЕЛІБЕТНИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

 В науковій роботі автором надана класифікація рудеральної рослинності, 

розкриті аспекти їх біолого-екологічних властивостей. Детально описані умови, 

місце та матеріали і методи досліджень. В основній частині охарактеризовані 

морфологічні ознаки рослин-полинозоутворювачів та описано розроблений 

календар їх цвітіння в умовах сільбищної екосистеми Новосілок. 

Мета наукової роботи – надати екологічні особливості та морфологічні 

ознаки рудеральної рослинності селітебних територій (на прикладі с. Новосілки). 

Завдання дослідження передбачали: виявлення рослин-полинозоутворювачів, які 

входять в групу рудеральних фітоценозів; надання морфологічних характеристик, 

біологічних та екологічних особливостей рослин-полинозоутворювачів; формування 

календаря осіннього цвітіння рудеральної флори в умовах сільбищної екосистеми. 

Об’єкт дослідження: рудеральні рослини полинозоутворювачі.  

Предмет дослідження: особливості рудеральних фітоценозів і календар їх 

цвітіння в осінній період. Методи досліджень: маршрутний; спостереження; 

аналізу; екосистемного підходу; математично-статистичний. 

Висновки наукової роботи: на прикладі екосистеми с. Новосілки виявлено 

рослини-полинозоутворювачі, які становлять екологічні ризики для населення в 

осінній період. За результатами фенологічних спостережень і морфологічного 

аналізу надана характеристика рудеральній рослинності, висвітлено їх біологічні та 

екологічні особливості та складено календар цвітіння протягом осіннього періоду. 

Сформульовано пропозиції населенню, схильного до полинозів. 

Ключові слова: рослини-полинозоутворювачі, рудеральна рослинність, 

екологічні особливості, морфологічні ознаки. 
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СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

 

                                        Анотація 

Грицай Вікторія, учениця 10 класу Переяславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Переяславської 

міської ради Бориспільського району Київської області 

 

 

Науковий керівник:  Губар Тетяна Михайлівна, учитель біології Переяславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Переяславської міської ради 

Бориспільського району Київської області 

 
 

МОНІТОРИНГ СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ, 

ВПЛИВ РІЗНИХ ФАКТОРІВ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА 

 

 Дослідницьку роботу присвячено розвитку серцево-судинних захворювань у 

дітей  шкільного віку. 

Досліджено стан серцево-судинної системи школярів Переяславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2. У роботі охарактеризовано різні методи 

дослідження серцево-судинної системи, що дає змогу краще зрозуміти наслідки 

факторів впливу на стан організму. 

Проаналізовано наукові джерела та літературу, як вітчизняних, так і зарубіжних 

вчених з питань захворювань серцево-судинної системи, з’ясовано їх причини. 

Розкрито вплив різних факторів: гіпокінезія, паління, алкоголь, маса тіла, грип, 

артеріальний тиск, психоемоційні чинники на організм людини. Описано методи 

діагностики стану здоров’я учнів за даними виявлених факторів ризику. Розроблено 

рекомендації щодо їх профілактики у дітей шкільного віку. 

Ключові слова: здоров’я, школяр, серцево-судинна система, фактори ризику, 

артеріальний тиск.  

 

 

 

 

 

 

 



 

129 

 

СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

Анотація 

 

Кравчук Дарія, учениця 11 класу Комунального закладу 

«Тетіївський навчально-виховний комплекс «Гімназія 

загальноосвітня школа I-III ступенів» Тетіївської міської 

ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Псуй Юлія Валеріївна, вчитель хімії Комунального 

закладу «Тетіївський навчально-виховний комплекс «Гімназія загальноосвітня 

школа I-III ступенів» Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської 

області 

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ НА ГОСТРОТУ ЗОРУ ДІТЕЙ 

 

       Дослідницьку роботу присвячено аналізу впливу мобільних телефонів на 

гостроту зору дітей.  

       Досліджено основні аспекти погіршення гостроти зору у дітей різних вікових 

груп, що пов’язано із використанням мобільних телефонів. Доведено та 

експериментально підтверджено погіршення ситуації із дитячим зором при 

використані мобільних телефонів. 

       Проаналізовано методики досліджень гостроти зору, в яких розглядаються 

певні аспекти вивчення даної теми в галузі медицини, виявляються та 

оцінюються проблемні завдання під час проведення дослідницької роботи.  

       Досліджено значення визначення та з’ясування стану погіршення гостроти 

зору у дітей різних вікових груп, спричинених надмірним використанням 

мобільних телефонів. 

        Ключові слова: офтальмологія, гострота зору, міопія, короткозорість, 

номофобія.  
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СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

Анотація 

 

Силява Ангеліна,  учениця 10 класу Опорного навчального 

закладу Іванківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 Іванківської селищної ради Вишгородського району 

Київської області 

  

 

 

Науковий керівник: Левченко Тамара Вікторівна, вчитель хімії та біології 

Опорного навчального закладу Іванківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 Іванківської селищної ради Вишгородського району Київської області 

 

  
ВПЛИВ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню питань про вплив косметичних 

засобів на організм людини. Проаналізовано компоненти косметичних засобів, 

написи на етикетках і виявлено саме ті компоненти, які шкідливі і навіть небезпечні 

для людини. Досліджено роботу косметолога. 

  Проаналізовано теоретичну інформацію про склад косметичних засобів, види 

косметичних засобів, захворювання, які можуть бути спричинені неправильним 

використанням косметичних засобів або використанням неякісної косметики. 

Розкрито, які саме  небезпечні речовини містяться у складі косметичних засобів. 

Проведено міні - лекції для підлітків та дорослих з метою донесення до них 

інформації про небезепечні речовини в складі косметики. Розроблено пам’ятку по 

догляду за шкірою обличчя. 

 Ключові слова: косметика, косметолог, косметичні засоби, небезпечні речовини, 

натуральна косметика, захворювання. 
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СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

Анотація 

Алєксєєва Олександра, учениця 9 класу Академічного 

ліцею №4 Обухівської міської ради Обухівського району 

Київської області 

 

  

 

Науковий керівник:  Онопрієнко Валентина Петрівна, вчитель хімії та біології 

Академічного ліцею №4  Обухівської міської ради Обухівського району Київської 

області 

 
АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ 

БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ЧАЮ ДЛЯ ОРГАНІВ 

ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

 

Бурхливий розвиток фармацевтичної  і хімічної промисловості зараз пропонує 

нам широкий спектр лікарських препаратів синтетичного походження і існує думка, 

що чим складніший склад лікарського препарату, тим краще він лікує. 

Альтернативою синтетичним лікарським препаратам виступають препарати на 

природній рослинній основі, тобто на основі лікарських рослин. Перевага 

рослинних ліків перед синтетичними полягає у тому, що вони є малотоксичними й 

при тривалому використанні не дають суттєвих побічних явищ, а їх хімічний склад 

близький до організму людини.  Використання природних запасів деяких лікарських 

рослин зросло у зв'язку з погіршенням епідеміологічної  ситуації, як у світі в цілому, 

так і на Україні зокрема. Зріс попит на препарати, які стимулюють імунну систему 

людини та для лікування органів дихання. Тому актуальність нашої роботи 

очевидна.  

Мета роботи: проаналізувати хімічний склад лікарських рослин та створити 

лікувально-оздоровчий чай для органів дихальної системи. 

Завдання дослідження: 

1. Провести аналіз літературних джерел з питання хімічного складу лікарських 

рослин та розкрити сутність понять: «лікарські рослини», «первинні та 

вторинні метаболіти». 

2. Виявити особливості хімічного складу лікарських рослин взагалі та у рослин з 

лікувальним впливом на дихальну систему. 
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3. Висвітлити будову дихальної системи та причин, що приводять до порушення 

її роботи. 

4. Виявити серед відомих лікарських рослин та нових рослини, що чинять 

лікувальну дію на органи дихання. 

5. Створити лікувально-профілактичний фіто збір з рослин, що будуть чинити 

оздоровчий вплив на дихальну систему людини. 

Провівши аналіз літературних джерел з питання хімічного складу лікарських 

рослин я довела, що органічні речовини, які утворюються в рослині або виділяються 

нею внаслідок обміну речовин, називають метаболітами. Ці речовини поділяють на  

речовини первинного синтезу (первинні метаболіти) і речовини вторинного синтезу 

(вторинні метаболіти). Первинні метаболіти – це білки (рослинні ферменти, 

лектини, тощо), ліпіди, жироподібні речовини, вуглеводи та органічні кислоти. 

Вторинні метаболіти: терпеноїди, фенольні сполуки, алкалоїди. 

Лікарські рослини містять багато різних за складом та властивостями 

біологічно активних речовин: вуглеводи, глікозиди, феноли, флавоноїди, 

терпеноїди, мінеральні речовини, фітонциди, рослинні гормони, білки, ферменти, 

вітаміни. 

До речовин, які мають лікувально–профілактичну дію на дихальну систему 

належать:  слизи, вуглеводи, органічні кислоти, феноли, дубильні речовини зокрема 

катехіни. 

Причинами виникнення захворювань дихальної системи є: переохолодження 

організму, віруси та бактерії. 

До нашого чаю ввійшли рослини, які часто використовуються для лікування 

захворювань дихальної системи зокрема: малина звичайна, конюшина лучна та 

дивина густоквіткова. 

На основі створеного збору були виготовлені льодяники, які з задоволенням 

споживали діти. 

  Ключові слова: алкалоїди; біологічно активних речовин; дивина 

густоквіткова; захворювання дихальної системи; конюшина лучна; лікарські 

рослини; ліки; лікувально-оздоровчий чай; лікувально–профілактичну дію; 

льодяники; малина звичайна; малотоксичність; метаболіти; терпеноїди; фенольні 

сполуки. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

Анотація 

Лебеденко Ангеліна, учениця 10 класу Комунального закладу 

«Тетіївський освітній центр-опорний заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №3» Тетіївської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Власенко Оксана Миколаївна, учитель хімії та біології 

Комунального закладу «Тетіївський освітній центр-опорний заклад загальної 

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

Київської області 

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ВПЛИВУ ЦІЛЮЩОЇ ВОДИ НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМО 

ВЗЯТОГО ДЖЕРЕЛА 

 

В даній роботі ми досліджували споживчі якості води із джерела, яке 

знаходиться поблизу села Високе. Вода із досліджуваного джерела використовується 

місцевим населенням як питна. Це джерело є популярним і у людей із навколишніх 

сіл та м. Тетієва, оскільки має давню історію. За переказами місцевих мешканців, 

вода тут особлива і має цілющі властивості. 

Актуальність роботи полягає в тому, що в умовах погіршення загального 

екологічного стану, вивчення нетрадиційних джерел водопостачання має все більше 

значення, оскільки вони є альтернативою для споживачів. 

Нашим завданням було всебічно дослідити споживчі якості води та встановити 

причинно-наслідкові зв’язки між фактичними параметрами та цілющими 

властивостями, що приписує місцеве населення воді із даного джерела. 

Дослідження включало використання наявних результатів гідрохімічного 

аналізу та власні експерименти за методикою біотестування на рослинних 

організмах і безхребетних.  

Нами було встановлено, що вода із джерела поблизу с. Високе має відмінні 

смакові властивості і збалансований хімічний склад. 

Мікроелементи, що містяться у воді, а саме хлориди, цинк та фтор у наявних 

кількостях, (що у 2-3 рази нижче ГДК) лише оптимізують її мінеральний склад і 

спричиняють м’яке насичення організму необхідними йонами.  
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Комплексне дослідження за методикою біотестування дало також позитивний 

результат впливу на живі біологічні об’єкти: приріст коренів і пагона цибулі 

звичайної та плодючості у дафнії у порівнянні із контрольним зразком (вода із 

міського водогону). 

Цілющий вплив, про який часто кажуть мешканці села, може бути викликаний 

як синергічним  ефектом додаткового мікроелементного складу, який не був 

виявлений за стандартною методикою, так і ефектом плацебо. 

Отже, воду із даного джерела ми можемо рекомендувати до вживання без 

обмежень, як така, що відповідає всім нормам питної води. 

Ключові слова: джерело, споживчі якості води, біологічні об’єкти, 

біотестування, плацебо. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

АНОТАЦІЯ 

Вертій Владислава, учениця 10 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:  Давиденко Тетяна Юріївна, учитель біології Ірпінської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з вивченням 

іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради 

Київської області 

 
 

НЕБЕЗПЕЧНІ МЕШКАНЦІ НАШИХ СМАРТФОНІВ: БАКТЕРІЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНІ 

ЗАХОДИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено виявленню штамів мікроорганізмів на 

поверхнях девайсів і експериментальному аналізу дії дезінфекторів на потенційних 

збудників захворювань людини з метою профілактики негативного впливу на 

організм людини. 

        Опрацьовано та узагальнено результати експериментальних досліджень 

Всесвітньої організації з охорони здоров’я та дослідження науковців світу на 

предмет наявності бактерій на поверхні смартфонів. Визначено штами, які 

найчастіше зустрічаються на девайсах, та проаналізовано їх негативний вплив на 

здоров’я людини. 

       Проведено опитування та здійснено статистичний аналіз отриманих даних 

стосовно частоти використання дезінфікуючих засобів для очищення поверхні 

смартфонів від хвороботворних агентів. 

      Здійснено лабораторне дослідження наявності хвороботворних чинників на 

поверхні планшету та антибактеріальний вплив дезінфекторів на різні штами 

мікроорганізмів. 

       Проаналізовано ефективність впливу дезінфекторів на окремі мікроорганізми та 

виявлено найбільш ефективні за хімічним складом. 

      Надано рекомендації щодо використання дезінфекуючих засобів з метою 

профілактики потрапляння до організму людини хвороботворних агентів. 

Ключові слова: бактерії, патогенні мікроорганізми, дезінфекція, профілактика, 

гігієна 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

Анотація 

Хижняк Анастасія, вихованка Васильківської міської станції 

юних натуралістів Васильківської міської ради Обухівського 

району, учениця 8 класу Васильківського академічного ліцею 

«Престиж» Васильківської міської ради Обухівського району 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Шапаренко Ольга Олексіївна, керівник гуртка Васильківської 

міської станції юних натуралістів Васильківської міської ради Обухівського району 

Київської області 

 

РОЛЬ БІОФАКТОРІВ У ЗМІЦНЕННІ ІМУНІТЕТУ ПІДЛІТКІВ 

 

Актуальність роботи.  Як свідчить світова статистика, здоров’я людей 

залежить від медицини лише на 10%. І це зовсім не тому, що медицина недосконала 

і не в змозі допомогти, або у вас не вистачає засобів, щоб за допомогою медицини 

позбутися своїх захворювань. Все набагато простіше – ваше здоров’я залежить від 

вас на 90%.  

Отже, стан здоров’я людини в найбільшій мірі залежить від неї самої. Але чи 

всі вміють піклуватися про здоров’я, чи знають, які чинники впливають на 

погіршення стану здоров’я, а що допомагає зберегти міцне здоров’я? Підлітковий 

вік - це найважливіший етап, коли закладається фундамент для дорослого життя, яке 

може стати здоровим чи ні. Збереження здоров'я підлітка - це процес нелегкий, що 

вимагає уваги. Не останнє місце тут відводиться міцному імунітету. На зміцнення 

імунітету впливає правильне і якісне харчування, яке включає продукти, багаті на 

вітаміни, мінерали, макро- і мікроелементи, які ще називають біофакторами. Їжа 

сучасного підлітка включає в себе «антипоживну їжу» і містить недостатню 

кількість фруктів і овочів, які є основним джерелом надходження цих елементів. 

Саме тому вирішили вивчити питання збереження здоров’я підлітків і темою 

роботи взяли «Роль біофакторів у зміцненні імунітету підлітків». 

     Мета. Дослідити значення біофакторів як джерела вітамінів, макро- і 

мікроелементів, необхідних для зміцнення імунітету та своєчасної профілактики 

хвороб підлітків, викликаних впливом різних негативних чинників. 

Завданням роботи було проаналізувати фактори, які впливають на здоров’я 

підлітків; за допомогою анкети дізнатися про рівень обізнаності підлітків про 

правильність харчування та ведення здорового способу життя; охарактеризувати 
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біофактори, необхідні для зміцнення імунітету підлітків; дослідити позитивний 

вплив біофакторів  на здоров’я підлітків. 

Ключові слова: імунітет, біофактори, вітаміни С, D3, макро-, мікроелементи. 
 

 

 
СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

Анотація 

Мазур Денис, учень 9 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Білоцерківської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Путілова Людмила Олексіївна, учитель біології 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Білоцерківської міської 

ради Білоцерківського району Київської області 

 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОТРЕБ ТА ПОЖИВНОЇ    

            ЦІННОСТІ ХАРЧОВИХ РАЦІОНІВ УЧНІВ ЗА РІЗНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ 

 

         Дослідницьку роботу присвячено визначенню і порівнянню загальних добових 

енергетичних витрат, розрахуванню індивідуальної потреби організму в енергії та 

поживних речовинах за різних форм навчання. 

         Зафіксовано добову хронограму фізичної активності підлітка за умов 

стаціонарного та дистанційного навчання. Визначено індивідуальні добові 

енерговитрати та їх різниця за різних форм навчального процесу. Виявлено 

негативний вплив знижених енергетичних витрат на антропометричні показники 

організму школяра. 

         Проаналізовано щоденний індивідуальний харчовий раціон підлітка. 

Проведена корекція переліку харчових продуктів з урахуванням енергетичних 

витрат за умов дистанційного навчання та вікових особливостей  школяра.  

         Ключові слова: енергетичні витрати, основний обмін, добова хронограма, 

калорійність, коефіцієнт фізичної активності.  
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

Сороченко Матвій, учень 10 класу Бориспільського 

академічного ліцею Бориспільської міської ради 

Бориспільського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Доценко Валентина Олександрівна, учитель біології 

Бориспільського академічного ліцею Бориспільської міської ради Бориспільського 

району Київської області 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОЗДОРОВЧОГО БІГУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 

Актуальність дослідження полягає у аналізі впливу бігу, як оздоровчого 

засобу на загальний фізичний стан школярів. Адже рухова активність відіграє 

велику роль у формуванні людини в фізичному і моральному плані. Вивчення рівню 

здоров’я людини - це одна з найактуальніших проблем сьогодення. Біг є одним із 

способів пересування людини. Він не лише розвиває ноги, а ще й укріплює м’язи 

спини, що дає більш стійку ходу і поставу. І ми вирішили дослідити більш детально, 

що відбувається з людиною під час оздоровчого бігу.  

Мета роботи полягає у дослідженні впливу занять оздоровчим бігом на 

фізичний стан підлітків. Відповідно до поставленої мети були визначені завдання 

дослідження: встановити позитивний і негативний вплив оздоровчого бігу на стан 

здоров’я організму людини; дослідити вплив оздоровчого бігу на фізичні параметри 

організму підлітків; дослідити рівень рухової активності учнів 5-11 класів 

Бориспільского академічного ліцею. 

Групою учнів, кількістю 30 чоловік було проведено експериментальне 

дослідження впливу оздоровчого бігу на організм підлітків, зокрема  зміни фізичних 

параметрів: пульсу, артеріального тиску, рівню цукру, ваги та насичення крові 

киснем протягом 3-х місяців. На основі обґрунтування базових теорій, концепцій та 

за результатами дослідно-експериментальної роботи встановлено позитивний вплив 

оздоровчого бігу на опорно-рухову, серцево-судину, дихальну та нервову систему 

(внд) підлітків. Ключові слова: оздоровчий біг, фізичні параметри, підліток,  

здоров’я, рухова активність 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

   

 

                                     Анотація 

 

            Мудренок  Дарина,   учениця  11  класу  Іванківського   

районного ліцею Іванківської селищної  ради  Вишгородського  

району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Старовойт Ольга Василівна, учитель біології, практичний  

психолог Іванківського районного ліцею Іванківської селищної ради Вишгород- 

ського району 

 

 
                             ВЛАСНЕ «Я» У ПІДЛІТКІВ, ЗАЛЕЖНИХ ВІД БАТЬКІВ 

 

 

        Дослідницьку роботу присвячено аналізу підліткової залежності від батьків та 

аналізу розвитку  «Власного Я» у системі батьківського виховання. Інтерес до 

дослідження міжособистісних сімейних відносин пов’язаний  з тим, що роль, яку 

відіграє сімя, є основною в процесі формування і розвитку особистості, а значить 

сьогодення і майбутнього суспільства в цілому. 

        Батьки – це ті люди, які мають формувати в дитині особистість, виховуючи її 

за певними принципами, які їм притаманні. Розвиток здорової особистості напряму 

залежить від правильного виховання і належного батьківського ставлення до 

дитини-підлітка. 

         Досліджено основні аспекти виникнення та формування підліткової 

залежності. На основі проведених статистичних досліджень виявили, що три з п’яти 

сімей зіштовхуються з явищем залежності постійно. Сімейні відносини, поведінка та 

позиція є важливими факторами впливу на дорослішання підлітка. У порівнянні з 

іншими інститутами соціалізації у сім’ї є свої особливості. Перш за все, сімейні 

взаємини підлітка мають свою історію, накопичений досвід спілкування, 

батьківських впливів, іноді помилок і прорахунків, скоєних батьками на колишніх 

етапах виховання. Сім’я є різновіковою групою, в якій підліток набуває досвід 

спілкування і взаємодії  з людьми різних поколінь, різної статі. Вплив сім’ї на 

підлітка охоплює всі сторони його особистості (афективну, когнітивну, 

поведінкову), триває практично безперервно (з народження і протягом усього життя, 

в будь-який час року, доби і т.д.). І відчувається навіть тоді, коли дитина-підліток 

знаходиться за межами будинку. Обґрунтовано, що психологічна залежність 
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підлітків від батьків представляє особливу форму міжособистісних відносин, в 

основі якої лежить сильне прагнення до емоційної близькості, підтримки і захисту з 

боку батьків і знижена здатність до самостійної поведінки. Різні види залежності 

людини завжди надають негативний вплив на розвиток її особистості, оскільки 

залежність – це втрата свободи прийняття рішень в тій чи іншій сфері діяльності або 

в житті взагалі. 

           Ключові слова: я-концепція, батьки, дитина, особистість, виховання, сімейні 

взаємозв’язки, «Власне Я», розвиток особистості, залежність, соціалізація, 

адаптація. 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

 

                                          Анотація 

 

 

Івашко Альбіна, учениця 9 класу Миронівського 

академічного ліцею імені Т.Г. Шевченка Миронівської 

міської ради Обухівського району 

 

 

Науковий керівник: Хоменко Катерина Василівна, практичний психолог 

Миронівського академічного ліцею імені Т.Г. Шевченка Миронівської міської 

ради Обухівського району 

 

 
ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ В УЧНІВСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ ТА ЗАСОБИ ЇХ 

РОЗВ'ЯЗАННЯ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу особливостей конфліктів в 

учнівському колективі з подальшим вивченням засобів їх розв’язання. 

Проаналізовано психологічну літературу щодо поняття конфлікту, його 

класифікацій, видів. Розкрито психологічні особливості учнівського колективу. 

Визначено фактори, які впливають на виникнення суперечок в класі.  

Підібрано надійні та валідні методики для дослідження обраної теми. 

Застосовано підібрані методики на учнях підліткового віку. Проаналізовано та 

інтерпретовано результати методик. Повідомлено результати дослідження учням. 

Підібрано тренінгові вправи та ігри з формування сприятливого психологічного 

клімату в учнівському колективі. 

Ключові слова: конфлікт, учнівський колектив, конфліктність, суперництво, 

співробітництво, компроміс, уникання, пристосування, психологічний клімат 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

Бондаренко Анастасія,  учениця 11 класу Лютізького закладу 

загальної середньої освіти I - III ступенів Петрівської сільської 

ради Вишгородського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Павлюк Іван Васильович, практичний психолог Лютізького 

закладу загальної середньої освіти I - III ступенів Петрівської сільської ради 

Вишгородського району Київської області 

 

 
ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ НА ПОВЕДІНКУ ПІДЛІТКІВ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

Науково-дослідницька робота присвячена дослідженню причин виникнення і 

перебігу конфліктів між учнями підліткового віку, визначення рівня тривожності та 

його впливу на їх поведінку в конфліктних ситуаціях.  

Оскільки тривожність найчастіше пов'язана зі стилем поведінки, робота 

дозволяє виявити особливості поведінки підлітків у конфліктних ситуаціях в 

залежності від їх рівня тривожності. 

У психологічній літературі значна частина досліджень спрямована на визначення 

кореляційних залежностей між тривожністю і різними особливостями особистості 

підлітків. Проте питання взаємозв’язку тривожності зі стилем поведінки в 

конфліктних ситуаціях досліджене недостатньо. Вивчення, своєчасна діагностика і 

особливо корекція рівня тривожності допоможе уникнути труднощів, пов’язаних із 

спілкуванням та становленням особистості учнів підліткового віку. Результати даної 

роботи можуть використовуватися для зниження рівня тривожності підлітків та 

обмеження дії чинників, що її зумовлюють формування у них установки на 

безконфліктний контакт з оточуючими, усунення чинників, що зумовлюють 

конфліктну поведінку.  

Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. 

Науково-дослідницька робота містить 25 сторінок (без додатків), 28 джерел, 

5 таблиць, 6 додатків. 

Ключові слова: експеримент, ідентифікація, конфліктна ситуація, кореляційний 

аналіз, надійність, репрезентативність, рефлексія, рівень домагань, тривожність. 
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

 

Анотація 

 

Золотарьов Владислав, учень 9 класу Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Броварської міської 

ради Броварського району 

 

 

 

Науковий керівник: Романченко Тетяна Олексіївна, учитель біології, екології і 

хімії Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Броварської міської 

ради Броварського району 

 
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу органолептичних властивостей 

питної води в м. Бровари та аналізу фізико-хімічних показників питної води в 

м.Бровари.  

Досліджено основні аспекти та питання питної води з водорозподільної 

мережі та бюветів м.Бровари, що споживається підлітками протягом дня.  

Для проведення досліджень були відібрані зразки: 

№1 - з водопроводу ЗОШ №3 І-ІІІ ст. (вул.Благодатна 80). 

№2 - з фільтру, встановленого в ЗОШ №3 І-ІІІ ст. (вул.Благодатна 80). 

№3 - з бювету в парку «Приозерний» (вул.Михайла Мельника). 

Проаналізовано, що питна вода є важливою для нашого організму, бо в 

середньому він складається на 65% з води. Тож споживання чистої питної води є 

дуже важливим, але не все так гарно, як здається, бо недостатньо очищена вода 

може містити дуже багато небезпечних домі шків, таких як ртуть, миш’як, алюміній, 

хлор, нітрити та нітрати, які можуть викликати хронічні захворювання. 

Залізо є надзвичайно важливим елементом в організмі людини і тварин, але 

його надлишок дуже шкідливий для здоров’я. За тривалого надходження заліза в 

організм відбувається перенасичення печінки колоїдами оксиду заліза, які руйнують 

клітини та викликають ракові захворювання. Хлор - це найбільш поширена 

речовина, яка використовується на водоочисних станціях для знебарвлення і 

знезаражування водопровідної води. Гранично допустима концентрація хлору у 

воді, призначеній для пиття та приготування їжі, встановлена на рівні 0,3 мг/л. Але 

навіть при вказаній концентрації хлор, викликає подразнення слизових оболонок 

рота, глотки і стравоходу. При хронічному впливі хлорована вода провокує 

виникнення алергічних реакцій, бронхіальної астми, і призводить до підвищення 

вмісту холестерину у крові. 
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Досліджено місце та значення санстанцій, шкіл, дитячих садків та  

використання ними питної води без домішок. Методи, описані в роботі сприяють 

вибору найбільш ефективних аналізів  щодо використання питної води в залежності 

від економічних, екологічних, технологічних умов. 

Проаналізовано в лабораторних умовах питну воду з водорозподільної мережі 

та бюветів м.Бровари, що споживається підлітками протягом дня.  

№1 - з Водопроводу ЗОШ №3 І-ІІІст. (вул.Благодатна 80). 

№2 - з фільтру, встановленого в ЗОШ №3 І-ІІІст. (вул.Благодатна 80). 

№3 - з бювету в парку «Приозерний» (вул.Михайла Мельника).
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

Анотація 

Коваль Влада, учениця 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Дмитренко Людмила Анатоліївна, учитель хімії та біології 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха Бориспільської 

міської ради Київської області 

 

 

ВИЯВЛЕННЯ ФЕНОЛУ В ЕКСТРАКТІ ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ 

 

Наукова робота присвячена дослідженню хімічного складу зеленого чаю та 

його впливу на організм. 

Було досліджено історію відкриття та синтезу фенолу, а також його практичне 

застосування в медицині.  

Описано будову, фізичні й хімічні властивості фенолу та обґрунтована його 

антисептична дія. Також були наведені якісні реакції на фенол. Одна з них 

використовувалася під час експериментальної частини роботи. 

Доведено та обґрунтовано фармакологічну дію чаю шляхом дослідження його 

хімічного складу та аналізу позитивного впливу його складових на організм.   

Відбувся експеримент, що доводить наявність фенолу в зеленому чаї та його 

вміст в чорному чаї в меншій кількості.   

Було проведено два досліди: в першому брав участь свіжозварений чай, а в 

другому – чай, заварений повторно. Результати експерименту були порівняні з 

пробіркою-контролем, яка містила осаджений фенол у пігулці «Парацетамолу».  

Зроблено висновки, в яких доведено, що з кожним заварюванням вміст фенолу 

в чаї  зменшується, відповідно і послаблюються його лікувальні властивості.  

Ключові слова: фенол, чай, фармакологічні властивості, медицина, природний 

антисептик, хімічний склад. 
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

 

 

Анотація 

Бондар Анна, учениця 11 класу Кучаківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Івана Сулими Бориспільської міської 

ради Бориспільського району Київської області 

 

Науковий керівник: Божко Тетяна Сергіївна, учитель хімії Кучаківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Івана Сулими Бориспільської міської 

ради Бориспільського району Київської області 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ДЕЯКИМ САНІТАРНО-ХІМІЧНИМ ПОКАЗНИКАМ 

БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ СІЛ КУЧАКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу питної води сіл Кучаківської 

сільської ради. 

Мешканці Кучаківської сільської ради були опитані на предмет питної води, 

що вони споживають, а також скарг стосовно її якості. Результати опитування 

проаналізовані та слугують підставою для кількісного визначення складу питної 

води в цих селах. 

Досліджено такі санітарно-хімічні показники безпечності і якості питної води: 

рН, жорсткість, концентрація йонів кальцію, хлору, амонію, вміст загального заліза, 

перманганатна окиснюваність. Для дослідження брали проби води з таких сіл 

Кучаківської сільської ради: Кучаків, Артемівка, Сулимівка. 

В результаті аналізу отриманих даних і на основі вивчення теоретичного матеріалу 

зроблений висновок стосовно безпечності споживання людиною води такої якості. 

Запропоновані способи вирішення проблеми забрудненості питної води. 

Ключові слова: питна вода, загальна жорсткість, свердловина, фізико-хімічні 

показники. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

Никоненко Денис, учень 11 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» Київської 

області 

 

Науковий керівник: Наумова Юлія Миколаївна, учитель хімії Комунального 

закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» Київської області 

 

 
КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено комплексній екологічній оцінці якості води 

на території Фастівського району Київської області. 

Досліджено якість джерел підземної, підґрунтової та поверхневої води, а 

також джерела централізованого водопостачання у Фастівському районі, які 

знаходяться в подібних еколого-кліматичних умовах та не мають видимого впливу 

для антропогенного забруднення. 

Проведено комплексну оцінку якості води досліджених джерел за 

гідрохімічними показниками та методами біотестування, які порівняно між собою, 

що дозволило оптимізувати вибір джерел водопостачання за їхньою безпечністю. 

Проаналізовано гідрохімічні показники якості води, сезонну та середньорічну 

динаміку цих показників та оцінку якості джерел методами біотестування. 

Встановлено, що на основі проведеної комплексної оцінки, єдине джерело, яке 

можна рекомендувати у якості джерела водопостачання – є криниця в селі Веприк 

(вул. Дружби, 5). 

Ключові слова: біотестування, комплексна оцінка, динаміка, джерела 

водопостачання, гідрохімічні показники 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

Анотація 

Руденко Вероніка, вихованка Комунального закладу Київської  

обласної  ради «Центр творчості  дітей та  юнацтва  Київщини»,  

учениця  9  класу Білоцерківської загальноосвітньої школи І–ІІІ  

ступенів № 17 Білоцерківської міської ради Білоцерківського  

району Київської області 

 

   Науковий керівник: Грабовська Тетяна Олександрівна, доцент, кандидат  

сільськогосподарських наук, керівник гуртка Комунального закладу Київської 

обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 

 

АГРОЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТІВ СОЇ ЗА ОРГАНІЧНОЇ ТА 

ТРАДИЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

В роботі наведено результати досліджень з вивчення агроекологічних 

характеристик сучасних сортів сої. Дослідження ініційовані австрійською компанією 

Дунайська Соя. Сорти аналізували за структурою врожаю та врожайністю. Серед 

факторів, які мали вплив на зазначені показники, були інокуляція (інокульовані та не 

інокульовані насіння), а також технологія (органічна та традиційна). 

Встановлено, що за органічної технології найбільша кількість бобів на рослині 

була у сорту Беттіна (15,3 та 15,2 боби на рослину). За традиційною технологією сорт 

Амадеа виділявся найбільшою кількістю бобів на рослині – 16,2 та 15,8 шт. із 

застосуванням інокуляції та без (відповідно). 

Підраховано, що кількість насінин у бобі рослин сої за органічної технології із 

застосуванням інокуляції коливалась у сортів від 2,03 до 2,15 шт. За традиційної 

технології із застосуванням інокуляції кількість насінин у бобі рослин сої була 

найбільша – залежно від сорту 2,07-2,25 шт.  

Було досліджено, що сорти Амадеа (6,98 г), Ментор (6,12 г), Навігатор (6,09 г) 

мали найбільшу масу насінин за органічної технології. За традиційної технології маса 

насінин була найбільшою у сорту Амадеа (7,24 г).  

Виявлено, що найбільшу врожайність мали сорти Абеліна та Навігатор за 

традиційною технологією з використанням інокуляції, урожай становив 2,20 та 2,07 

т/га відповідно. Інші сорти за традиційного вирощування давали врожайність 1,71-

1,79 т/га. Сорт Ментор мав найменші значення. 

Доведено, що за органічного вирощування із застосуванням інокуляції 

виділялись сорти Абеліна, Навігатор та Командор, урожайність яких становила 1,78, 

1,75 та 1,72 т/га. Якщо вирощувати сорти без пестицидів та інокуляції, то найвищий 
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урожай будуть давати сорти Командор (1,71 т/га), Абеліна (1,69 т/га), Амадеа (1,66 

т/га) та Беттіна (1,64 т/га). 

Визначено, що інокульовані сорти мають більшу врожайність. За органічною та 

традиційною технологією рекомендовано вирощувати сорти Абеліна та Навігатор. За 

відсутності інокуляції – сорти Командор, Амадеа та Абеліна у органічному 

виробництві та сорти Абеліна, Навігатор та Амадеа у традиційному виробництві. 

Ключові слова: соя, врожайність, органічне виробництво, структура врожаю, 

сорт. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

                                                Анотація 

 

  Нечипоренко Катерина, вихованка Переяславського 

будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

Переяславської міської ради Бориспільського району 

Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Дзюбенко Олена Володимирівна, керівник гуртка 

Переяславського будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

Переяславської міської ради Бориспільського району, доцент 

 

 
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ УКРАЇНИ 

ВИКИДАМИ АВТОТРАНСПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ М. ПЕРЕЯСЛАВ)» 

 

 Дослідницька робота присвячена забрудненню атмосферного повітря, 

оскільки за ступенем хімічної небезпечності для живих організмів посідає перше 

місце.   

 Мета досліджень – аналіз рівня і динаміки забруднення атмосферного повітря 

викидами автотранспорту та визначення відносної чистоти атмосферного повітря на 

дослідних ділянках міста Переяслав Київської області. 

         Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: дослідити 

стан атмосферного повітря на території України; визначити рівні забруднення 

атмосферного повітря від автомобільного транспорту у місті Переяслав; визначити 

концентрацію СО (ІІ) на ділянках в м. Переяслав та показник відносної чистоти 

атмосферного повітря в м. Переяслав Київської області методом ліхеноіндикації.  

Доведено, що рух автотранспорту в місті Переяслав є досить інтенсивний  на 

дослідних ділянках №1 та №2, кількість одиниць на цих ділянках за добу сягає до 

20000 одиниць, що вказує на високу інтенсивність руху. Концентрація СО (ІІ) на  

ділянках перевищена у 10 разів. Встановлено, що ВЧАП на ділянках, які мають 

сильне забруднення, які розташовані на №1 та №2. Середнє забруднення 

фіксувалося на ділянках №3 та №4, лише на одній ділянці №5 відмічено незначне 

забруднення. 

Ключові слова: транспорт, атмосферного повітря, забруднення, викидами 

автотранспорту. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

 

                                            Анотація 

       

          Кучинська Діана, учениця 10 класу Опорного  закладу  

      освіти «Новозаліський заклад загальної середньої освіти 

      І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної  освіти»  Бородянської  

      селищної ради Бучанського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Костюченко Софія Павлівна, учитель хімії та біології 

Опорного закладу освіти Новозаліського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів - заклад дошкільної освіти Бородянської селищної ради Бучанського 

району Київської області 

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ АЗС НА СТАН НАВКОЛИШНЬОГО 

ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА С. БЕРЕСТЯНКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТУ 

«СТЕРИЛЬНІСТЬ ПИЛКУ ІНДИКАТОРНИХ РОСЛИН 

 

       Дослідницька робота присвячена вивченню рівня екологічної безпеки території 

села Берестянка Київської області на основі тесту «Стерильність пилку 

індикаторних рослин». 

      Проведено екологічну оцінку атмосферного повітря в зоні дії малої АЗС. 

Морфологічні показники стану пилкових зерен індикаторних рослин, ступінь їх 

стерильності є інформативними фітоіндикаційними показниками. Доведено 

негативний вплив аерополютантів АЗС на стан атмосферного повітря та навколишнє 

природне середовище с. Берестянка. 

      Проаналізовано літературні джерела з питань фітоіндикації, впливу роботи АЗС 

на довкілля, нормативні документи, що регулюють роботи об'єктів такого типу.  

     Встановлено порушення норм забудови АЗС та запропоновано заходи щодо 

зменшення тиску діяльності автозаправної станції на навколишнє природне 

середовище. 

     Ключові поняття і терміни: фітоіндикація, біоіндикатори, стерильні та фертильні 

пилкові зерна, полютанти. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

 

                                      Анотація 

Вязовцева Наталія, учениця 9 класу Наливайківської гімназії 

Макарівської селишної ради Бучанського району Київської 

області 
 

 

Науковий керівник: Чубукова Валентина Миколаївна, учитель біології 

Наливайківської гімназії Макарівської селишної ради Бучанського району Київської 

області 

 
 
ОЦІНКА СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У ЗОНІ ВПЛИВУ НАЛИВАЙКІВСЬКОГО 

СМІТТЄЗВАЛИЩА ЗАСОБАМИ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ 

 

 

Дослідницька робота присвячена дослідженню стану повітря у зоні впливу 

Наливайківського сміттєзвалища засобами ліхеноіндикації.  

Основою організації досліджень став метод лінійної ординації – від джерела 

забруднення у напрямку незабрудненого району – природоохоронної зони 

Цезарівського заказника.  

Досліджено шість локацій уздовж осі, де провели оцінювання проективного 

покриття, видову різноманітність та параметри стану ліхенофлори.  

У результаті обстеження зроблено висновки про те, що вплив ПТПВ на ліхенофлору 

досить відчутний, тому що біля сміттєзвалища (до 500м) показники видового складу 

і проективного покриття найнижчі, відповідають «зоні дуже забрудненого повітря». 

Село Наливайківка (2000м) має видовий склад лишайників і ступінь проективного 

покриття дерев лишайниками нижчі середнього і знаходяться у «неблагополучній 

зоні». Зони околиць с.Ніжиловичі, Ніжиловицької гімназії та Цезарівського 

заказника (6500 м, 8000 м та 10000 м) виявили найкращі показники за кількісними 

показниками, якістю таломів лишайника і видовою різноманітністю, що 

відповідають зонам «чистого» і «дуже чистого повітря». 

 

Ключові слова: ліхенофлора, ліхеноіндикація, проективне покриття, видовий склад, 

зони забруднення. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 
 

 

Анотація 

 

Тетерук Максим, вихованець гуртка Вишнівського центру 

творчості дітей та юнацтва, учень 10 класу Новосілківського 

академічного ліцею «Ерудит» Чабанівської селищної ради 

Фастівського району Київської області 
  

 

 

Науковий керівник: Москалець Валентин Віталійович, керівник гуртка 

Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ ЗА ОРГАНОЛЕПТИЧНИМИ І 

МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

 

Екологічний стан водопровідної води вимагає кращого. І дослідження її стану 

завжди буде актуальним. Тому об’єкт нашої роботи: водопровідна вода різних 

установ с. Новосілки Києво-Святошинського району. Предмет роботи: 

органолептичі і мікробіологічні показники води водопровідної. Мета роботи: 

провести оцінку водопровідної води за органолептичними і мікробіологічними 

показниками різних закладів с. Новосілки Києво-Святошинського р-ну Київської 

обл. Для досягнення поставленої мети виконували такі завдання: дослідити 

органолептичні показники водопровідної води різних закладів; провести 

мікробіологічні посіви води для виявлення в ній кількості різних еколого-трофічних 

та таксономічних груп мікроорганізмів; порівняти органолептичні показники та 

кількісні значення мікроорганізмів води з відповідними діючими державними 

стандартами та нормативами; надати екологічну оцінку водопровідної води різних 

апропонувати шляхи покращення якості води на прикладі с. Новосілки 

Київської обл.). Висновки: Показано, що в цілому, за органолептичними 

показниками водопровідна вода с. Новосілки відповідає ГОСТу 3351-74. Вода 

питна, зокрема, не має неприємного смаку, присмаку чи запаху. Проте, починаючи з 

осінньо-зимового періоду, у зв’язку з коранавірусною епідемією в країні, нами 

відзначені деякі перевищення за органолептичними показниками, спричинених 

підвищеним рівнем хлорування води (зразки відібрані в Інституті садівництва 
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НААН мають дещо перевищені нормативні показники прояву смаку, присмаку і 

запаху хлорування і відповідають трьом балам). Кип’ятіння відразу відібраних 

зразків води визначало присутність слабкого, ледь наявного запаху хлорування, що 

в загальному не викликало негативного відгуку про воду (відповідало 1-2-ом балам). 

Але найвищу органолептичну оцінку мали зразки води після кип’ятіння 

відстоюваних проб впродовж 24-ох годин (смак був практично відсутнім). 

Водопровідна вода населеного пункту с. Новосілки Києво-Святошинського р-ну за 

мікробіологічними показниками цілком відповідає вимогам Державних санітарних 

норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 

людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), що свідчить по повну безпеку питної води за 

санітарно-мікробіологічними показниками (ЗМЧ 20-50 КУО/см
3
 води), відсутність 

бактерій групи кишкової палички, щодо мікроміцетів нами виявлені лише поодинокі 

їх колонії (0,3-0,7 КУО/см
3
 води) кількість яких, нажаль, поки що не 

регламентується.  

Ключові слова: водопровідна вода, органолептичні, мікробіологічні 

показники, оцінка. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

Анотація 

Думан Аліна, вихованка Переяславського будинку художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді, учениця 10 класу 

Переяславської гімназії Переяславської міської ради 

Бориспільського району Київської області 

 

    Науковий керівник: Дзюбенко Олена Володимирівна, доцент,керівник гуртка 

Переяславського будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

Переяславської міської ради Бориспільського району Київської області 

 

 
ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ РІЧКИ АЛЬТА ТА РІЧКИ ТРУБІЖ ЗА ІНДЕКСОМ 

ФІТОІНДИКАЦІЇ В МЕЖАХ МІСТА ПЕРЕЯСЛАВ 

 

 

Дослідницька робота присвячена екологічним проблемам водних екосистем, 

оскільки на сучасний екологічний стан більшості річок України значною мірою 

вплинуло антропогенне навантаження. Одним із найактуальніших напрямів у 

сучасних біологічних дослідженнях є метод вивчення водних макрофітів, як 

об’єктів-індикаторів стану водного середовища. 

Мета дослідження – визначити макрофіти річки Альта та річки Трубіж в межах 

міста Переяслав та трофічний статус досліджуваних водойм.  

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання:  дослідити 

причини виникнення деградації та техногенного навантаження на екосистеми малих 

та середніх річок України; розкрити особливості методів біоіндикації водних 

екосистем та визначити місце фітоіндикації в системі оцінки стану водного 

середовища; дослідити видовий склад макрофітів на досліджуваних ділянках р. 

Альта та р. Трубіж в межах міста Переяслав; визначити індекс значимості 

макрофітного індексу для дослідник ділянок на р. Трубіж. Доведено, що всі дослідні 

ділянки р. Альта,  мають евтрофний статус, при цьому трофічний статус р. Трубіж  

належить до мезотрофного, що характеризує якість води із середнім рівнем 

первинної продукції та помірним вмістом елементів мінерального живлення. 

Ключові слова: Макрофіти, вільноплаваючі, вкорінені, річка, Трубіж, Альта, 

трофність, біоіндикатори. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 
 

 

 

Анотація 

 

Іванов Андрій, учень 9 класу Новосілківського 

академічного ліцею «Ерудит» Чабанівської селищної 

ради Фастівського району Київської області, вихованець 

«Еколого-біологічного» гуртка Вишнівського центру 

творчості дітей та юнацтва 

 

Науковий керівник: Москалець Тетяна Захарівна, керівник гуртка Вишнівського 

центру творчості дітей та юнацтва Вишневої міської ради Бучанської міської ради 

Київської області 

 
 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВОДОЙМ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ НОВОСІЛКИ І ЧАБАНИ ЗА 

ФІЗИЧНИМИ І БІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

 

 
Об’єкт досліджень: природна і штучна водойми с. Новосілки та смт Чабани 

Києво-Святошинського району.  

Предмет досліджень: види-індикатори, фізичні і мікробіологічні показники 

ставкової і озерної води, екологічна оцінка стану водойм.  

Мета роботи: провести екологічну оцінку води природної і штучної водойм 

населених пунктів Новосілки та Чабани Києво-Святошинського району Київської 

області за фізичними і біологічними показниками.  

Завдання:  дослідити фізичні показники води озера с. Новосілки та ставу смт 

Чабани;  провести мікробіологічні посіви води для визначення її загального 

мікробного числа та санітарно-показових мікроорганізмів;  провести визначення 

фітотоксичності води природної і штучної водойм; надати екологічну оцінку стану 

водойм за рівнем трофності за індикаторними видами рослин-макрофітів.  

Висновок. В результаті досліджень проведено екологічну оцінку стану 

природної та штучної водойм населених пуктів с. Новосілки і смт Чабани за рівнем 

трофності, фітотоксичності, а також фізичними і біологічними показниками води. В 

роботі показано, що за інтенсивністю запаху вода досліджуваних водойм мала 

виражений мулистий та болотно-трав’янистий запах і відповідала 4-ом балам. 

Показник прозорості води озера с. Новосілки є допустимим для водойм, проте, 

ставкова вода відповідає задовільному стану (її прозорість менше 20 см), що 
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потребує заходів з очищення води. Рівень фітотоксичності ставкової води смт 

Чабани становить за шкалою Кабірова 33%, а Новосілківського озера дещо меншим 

– 30%. За загальним мікробним числом вода ставка смт Чабани дещо поступається 

воді озера с. Новосілки. У ставковій воді виявлені бактерії групи кишкової палички, 

що свідчить про наявне фекальне забруднення. 

Ключові слова: водойми населених пунктів Новосілки і Чабани, екологічна 

оцінка, фізичні і біологічні показниками. 

 

 

 
СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 
 

Анотація 

 

Паламарчук Костянтин, учень 9 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 17 Білоцерківської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 
 

 

Науковий керівник: Семененко Людмила Земфірівна, учитель біології 

Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 17 Білоцерківської міської 

ради Білоцерківського району Київської області 

 
 

ВИКОРИСТАННЯ БІОГУМУСУ В ОРГАНІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЯК ЧИННИК 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

В роботі наведено результати досліджень з підживлення рослин у органічному 

виробництві безпечним та ефективним засобом – біогумусом. В роботі представлені 

дві суміші, на основі яких виготовлявся біогумус. Вивчено реакцію рослин на 

підживлення цими розчинами. Встановлено, що кількість хлорофілу а в рослинах 

варіанту Дослід 1 дорівнювала контрольному показнику і становила 1,19 мг/г сирої 

маси, у варіанті Дослід 2 – 1,21 мг/г сирої маси. Хлорофіл b у Досліді 1 був у 

кількості 1,69, у Досліді 2 – 1,71 мг/г сирої маси, у контрольних рослинах – 1,68 мг/г 

сирої маси. Сумарна кількість хлорофілів у середньому була вища у рослинах 

Досліду 2 (2,91 мг/г сирої маси, в інших варіантах – 2,87 мг/г сирої маси). 

Також проаналізовано елементи структури врожаю. Показано, що кількість 

бобів на рослині контрольному варіанті була від 4 до 12 шт., у Досліді 1 – від 7 до 15 
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шт., у Досліді 2 – від 8 до 17 шт. Кількість насінин у бобі у контрольному варіанті 

була 2,07 шт., у Досліді 1 – 2,07 шт., у Досліді 2 – 2,13 шт. Маса насінин з рослин, 

які оброблялися розчином біогумусу Д 1 становила 3,89 г, Д 2 – 4,67 г, контрольні – 

3,33 г.  

Обрахована врожайність сої: після внесення біогумусу вона перевищувала 

контроль на 0,25 та 0,59 кг з ділянки та становила 5,26 та 5,60 кг (відповідно, Д 1 та 

Д 2), що для Д 1 – 11,56 ц/га та для Д 2 – 12,30 ц/га. 

Рекомендовано в органічному землеробстві підвищувати врожайність та 

стійкість сої за рахунок внесення біогумусу із суміші курячий послід (50%), відходи 

з деревини (вільха) (25%), кормова крейда (2%), залишки кави та чаю (гуща) (3%), 

яблуко та яблучна вичавка (20%).  

Ключові слова: соя, біогумус, органічне землеробство, екологічна безпека, 

хлорофіл, врожайність. 

 

 

 
 

СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Анотація 

 

Багінський Любомир, учень 11 класу Комунального закладу 

«Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 

Володарської селищної ради Білоцерківського району 

Київської області 
 

 

 

Науковий керівник: Шинкарук Галина Станіславівна, вчитель біології 

Комунального закладу «Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 

 Володарської селищної ради Білоцерківського району, відмінник освіти України 
 

ЕПІФІТНІ ЛИШАЙНИКИ ЯК ТЕСТ-ОБЄКТ В ЕКОЛОГІЧНОМУ МОНІТОРИНГУ 

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА ТЕРИТОРІЇ СИЛИЩА ВОЛОДАРКА 

Нині актуальною є проблема постійного моніторингу екологічного стану 

повітря. 

Одним з видів такого моніторингу є ліхеноіндикація (біоіндикація за 

допомогою лишайників, надзвичайно чутливих до чистоти атмосфери). 
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В нашій роботі викладено результати ліхеноіндикаційної оцінки повітряного 

середовища на території селища Володарка із використанням індексів чистоти 

повітря ІЧП - індекс видового різноманіття та класичний індекс чистоти повітря ДЕ 

Слувера та Ле Бланка - ІЧП 2. 

В ході роботи досліджено проективне покриття лишайників на 12 ділянках, 

проведено 60 вимірювань. 

Порівняно кількість видів на досліджуваних територіях. Виявлено, що на 

ділянках, розташованих біля головних автомобільних шляхів та промислових 

підприємств є представники тільки 5-6 видів родів Parmelia, Xantoria, що дуже стійкі 

до дії забруднення. На ділянках, що не піддані такому значному забрудненню 

описано 18 видів. Найчастіше зустрічаються Xantoria parietina, Phlyctis ahelia, 

Parmelia pulverulenta. 

Встановлено, що існують суттєві відмінності в реакції виду лишайників на 

забруднення та відмінності між комплексами «місце зростання лишайника- 

положення джерела забруднення». 

Результати дослідження, проведеного у 2020 р. на території парку 

«Центральний» продемонстрували збільшенням транспортного потоку на прилеглих 

до парку автомагістралях. 

За допомогою індексу ІЧП2 нами визначені ізотоксичні ліхеноіндикаційні 

зони селища Володарка: середньозабруднена, слабкозабруднена, незабруднена. 

Ключові слова: ліхеноіндикація, індикаторні вразливі види лишайників, 

проективне покриття, індекс чистоти повітря, ізотоксичні ліхеноіндикаційні зони. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Анотація 

          Семенченко Діана, учениця 11 класу Ситняківського 

навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дитячий садок» Макарівської селищної ради 

Бучанського району Київської області 

Науковий керівник: Горбунова Ірина Семенівна, вчитель географії та біології 

Ситняківського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дитячий садок» Макарівської селищної ради Бучанського району Київської 

області 

 
ПОШИРЕННЯ ЗОЛОТУШНИКА КАНАДСЬКОГО (SOLIDAGO CANADENSIS) НА 

ТЕРИТОРІЇ СЕЛА СИТНЯКИ 

Дослідницька робота присвячена аналізу видового складу інвазійних рослин 

села Ситняки та дослідження проростання золотушника канадського на території 

населеного пункту. 

Під час дослідження було вивчено фенологію золотушника канадського, 

визначено певні критерії оцінки стану засмічення території району дослідження. 

Проведеними дослідженнями встановлено, що найбільші осередки 

золотушника канадського в селі розміщені у заплаві річки Здвиж. Виявлено невеликі 

скупчення рослини на узбіччі міжнародної траси Київ — Чоп та біля будинків, у 

яких ніхто не проживає. Мінімальна кількість рослин зустрічається в сільському 

фруктовому саду. Поодинокі рослини знайдені на територіях садиб, на клумбах. 

Адвентизація флори прогресивно розвивається, суттєво впливає на довкілля та 

має негативні наслідки:  

- засмічення генофонду споріднених аборигенних видів через гібридизацію з 

адвентивними; 

- зміни трофічних ланцюгів. 

Ключові слова: адвентизація флори, інвазійні види, аборигенні види, 

золотушник канадський. 
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СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

Анотація 

 

Гуменюк Анастасія, учениця 9 класу Академічного ліцею №4 

Обухівської міської ради Обухівського району Київської 

області 

 
 

 

Науковий керівник: Онопрієнко Валентина Петрівна, учитель хімії Академічного 

ліцею №4 Обухівської міської ради Обухівського району Київської області 

 

 

АНАЛІЗ ПРЯМОГО ТА НЕПРЯМОГО ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ З РІЗНИМИ ФІЗИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НА РІСТ І 

РОЗВИТОК РОСЛИН РОДИНИ БОБОВІ (PHASEOLUS VULGARIS) ТА АЙСТРОВІ 

(HELIANTHUS L) 

 

Несприятливі погодні умови останніх років: засолення грунту, високі і низькі 

температури, посуха і нестача вологи є основними причинами зниження 

продуктивності сільськогосподарських рослин. Серії дослідів довели, що 

електромагнітне випромінювання може істотно допомогти у вирощуванні 

сільськогосподарських культур, а тому наша тема є актуальною і продиктована 

реаліями сучасності. 

Метою нашої роботи було продемонструвати на прикладах вплив 

електромагнітних полів з різними характеристиками на ріст і розвиток рослин 

родин: Бобові (Phaseolus vulgaris) – квасоля та Айстрові (Helianthus L) –соняшник.  

Завдання дослідження:  

1. Провести аналіз наукових джерел з питань росту і розвитку рослин під дією 

електромагнітного випромінювання, які мають різну фізичну характеристику; 

2. Охарактеризувати види електромагнітних випромінювань; 

3. Розглянути та використати методики біоіндикації та біотестування за 

ростовим фактором використавши, як тест організми рослини родин Бобові 

(квасоля звичайна) (Phaseolus vulgaris) та Айстрові (соняшник звичайний); 
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4. Дослідити прямий, постійний вплив мобільного телефона на схожість насіння 

квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris); 

5. Оцінити прямий та непрямий вплив електромагнітного випромінювання на 

ріст і розвиток вегетативних органів квасолі(Phaseolus vulgaris); 

6. Провести польові дослідження росту стебла та формування суцвіття у 

соняшника під постійним впливом високовольтних ліній електропередач. 

7. На основі отриманих результатів: зробити висновок про наслідки дії 

електромагнітного випромінювання з різними характеристиками на ріст і 

розвиток рослин;  про те яке випромінювання є шкідливішим для рослин та чи 

отримаємо ми вищий врожай соняшників з ділянки, що розміщена під ЛЕП. 

Дослідивши прямий, і постійний вплив радіохвиль з частотою приблизно 1800 

МГц, тобто з довжиною хвилі близько 17 см (випромінювання мобільного телефону) 

ми побачили, що це випромінювання має цитотоксичний вплив на меристемні 

клітини, адже усі дослідні рослини не проросли на відміну від контрольних. 

Провівши дослідження швидкості проростання соняшнику, що ріс під 

провисаючими високовольтними лініями електропередач, ми зробили висновок, що 

їх дія на  схожість насіння рослини є нейтральною. 

Дослідження діаметрів суцвіть соняшника показало, що таке випромінювання 

не впливає на їх формування, а значить не буде впливати і на величину урожаю. 

Достовірність результатів склала 99,9% за критерієм Стюдента. 

Отже, наші дослідження показали, що дециметровий діапазон радіохвиль 

чинить цитотоксичний вплив і є найшкідливішим із досліджених нами. Цей діапазон 

не можна використовувати для вирощування рослин. 

Ключові слова: айстрові (Helianthus L.); бобові (Phaseolus vulgaris); 

біоіндикація; біотестування;  високовольтні лінії електропередач;  дециметрові 

хвилі; довжина хвилі; електромагнітне випромінювання; меристемні клітини; 

цитотоксичний вплив. 
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СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

 

                                         Анотація 

 

Баченко Альона, учениця 9 класу Богуславського навчально-

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

Богуславської міської ради Обухівського району Київської 

області  

 
 

Науковий керівник: Ковченко Валентина Вікторівна, учитель біології 

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

Богуславської міської ради Обухівського району Київської області 

 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЕЛОПАТИЧНОГО ВПЛИВУ ЗОЛОТУШНИКА КАНАДСЬКОГО НА 

ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ЯЧМЕНЮ ТА ПШЕНИЦІ 

На сьогодні поширення такої рослини як золотушник канадський становить 

загрозу для місцевого біорізноманіття за рахунок домінування його як адвентивного 

та інвазійного виду. Саме тому вивчення алелопатичних властивостей золотушника 

канадського та розробки способів контролю його розповсюдження є актуальним. 

Адже алелопатичні властивості – це властивості рослин, грибів, мікроорганізмів 

виділяти органічні сполуки, які пригнічують проростання, ріст, розвиток інших 

організмів.  

 Метою дослідження було вивчити і дослідити вплив насіння і водних витяжок 

з вегетативних органів золотушника канадського на проростання, ріст і розвиток 

ячменю і пшениці. Предметом дослідження стали морфологічні зміни, кількісні 

показники проростання сільськогосподарських культур під алелопатичною дією 

насіння та водних екстрактів вегетативних органів золотушника канадського.   

За результатами дослідження зроблено такі загальні висновки: насіння 

золотушника негативно впливає на проростання ячменю: виявили значне 

пригнічення розвитку стебел та кореневої системи культури ячменю; дослідження 

алелопатичного впливу водних витяжок з сушених листків та кореневища 

золотушника показало, що значно більший негативний алелопатичний вплив на 

проростання і розвиток пшениці має листя рослини, засушене кореневище мало 

незначний вплив на пшеницю. 
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Ключові слова: золотушник канадський, адвентивний вид, інвазійний вид, 

алелопатія, інгібітори, ячмінь, пшениця. 
 

 

СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

Анотація 

 

Чабан Максим, учень 9 класу Боярського академічного ліцею 

«Престиж» Боярської міської ради Фастівського району 

Київської області 
 
 

 

 

Науковий керівник: Турчин Валентина Олександрівна, учитель хімії Боярського 

академічного ліцею «Престиж» Боярської міської ради Фастівського району 

Київської області 
 

 
МІКРОЗЕЛЕНЬ. УМОВИ ВИРОЩУВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ДОГЛЯДУ 

 

Актуальність дослідження пов'язана з тим, що для України мікрозелень — 

нова кулінарна тенденція останніх років, тоді як у світі, зокрема в США свіжі 

паростки овочевих і пряних рослин під назвою microgreens включили до свого 

раціону вже кілька десятиріч. Мікрозелень так сподобалася споживачам, що з 

домашнього вирощування на підвіконнях швидко розвинувся новий напрям 

органічного овочівництва, прибуткового бізнесу. 

Основною метою роботи є дослідження оптимальних умов вирощування 

мікрозелені на підвіконні. 

Основними завданнями дослідження є: 

1) встановити оптимальне рН води для поливу паростків мікрозелені, 

2) дослідити вплив пероксиду водню на збереження здорової мікрофлори 

середовища, 

3) дослідити вплив температури, 

4) порівняти швидкість проростання різних рослин, 

5) оцінити корисність мікрозелені, 

6) порівняти швидкість проростання насіння в грунті і на лляному килимку, 

7) дослідити вплив добрива GROW NPK на проростання та розвиток мікрозелені. 

У результаті дослідження запропоновано використовувати для поливу 

мікрозелені воду зі слабо кислою реакцією (рН 5,5) та перед посівом замочувати 
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насіння рослин в 0,05% розчині пероксиду водню, оптимальна температура 

проростання 20°С, використовувати лляні килимки замість грунту.  

У ході виконання роботи зроблено висновки: 

1. Мікрозелень – технологія майбутнього і її варто розвивати і пропагувати серед 

населення України. 

2. Оптимальними умовами для вирощування мікрозелені є температура 20°С, 

кислотність середовища рН 5,5, концентрація пероксиду водню 0,05%, наявність 

добрив Grow Kit. 

3. Насіння овочевих культур значно краще проростає, якщо використовувати лляний 

килимок замість грунту чи інших субстратів. 

4. Використання добрив Grow Kit прискорює проростання насіння мікрозелені та 

сприяє вигонці. Але без добрив теж досягається висока врожайність. 

5. Використання 0,05% розчину пероксиду водню при вирощуванні насіння 

соняшника та інших овочевих культур перешкоджає розмноженню шкідливої 

мікрофлори. 

6. Оцінено смакові та здоров'язберігаючі якості мікрозелені, поставлено задачі для 

подальшого дослідження. 

Практичне значення дослідження: отримані дані можна використовувати при 

вирощуванні мікрозелені в домашніх умовах та в приватному підприємництві. 

Ключові слова: мікрозелень, здорове зарчування, умови вирощування, рН, 

температурний режим 

 

 

 
СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

 

Анотація 

 

Томашевська Аріна, вихованка Комунального закладу 

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини», учениця 10 класу Білоцерківської спеціалізованої 

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

Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області 

 

Науковий керівник: Грабовський Микола Борисович, керівник гуртка 
Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини», доктор сільськогосподарських наук, доцент 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

БІОГАЗУ 

 

В роботі наведено результати досліджень з вивчення впливу рівня 

мінерального живлення на формування продуктивності та розрахунковий вихід 

біогазу у гібридів кукурудзи. Проаналізовано результати наукових робіт 

вітчизняних та зарубіжних дослідників з питань впливу основних елементів 

технології вирощування кукурудзи на формування врожайності зеленої маси та 

виходу біогазу. 

Встановлено особливості формування показників фотосинтетичної 

діяльності, елементів структури врожаю і виходу біогазу у гібридів кукурудзи 

залежно від варіантів удобрення. Застосування мінеральних добрив у дозі N100P80K80 

сприяє формуванню найбільшої площі листкової поверхні впродовж всього періоду 

вегетації, збільшуючи цей показник на 45-56% порівняно із варіантом застосування 

без добрив. 

Накопичення сухої речовини протягом періоду вегетації під впливом добрив 

проходить нерівномірно. Максимум спостерігається у період викидання волоті – 

цвітіння і складає від  6,7 до 9,0 т/га у контролі та з 8,5 до 12,5 т/га у варіанті 

N60P40K40. Застосування дози добрив N100P80K80 забезпечувало отримання від 10,0 до 

13,8 т/га сухої маси кукурудзи на силос, що в середньому на 50% більше ніж на 

контролі.  

Доведено, що внесення мінеральних добрив у дозі N100P80K80 дозволяє 

отримати урожайність зеленої та сухої маси кукурудзи у ранньостиглого гібриду 

Товтрянський 188 СВ – 38,1 і 10,0 т/га, середньораннього Білозірський 295 СВ – 40,6 

і 10,9 т/га, середньостиглого Моніка 350 МВ – 46,4 і 13,2 т/га і середньопізнього 

Бистриця 400 МВ – 48,2 і 13,8 т/га. 

Виявлено, що найвищий розрахунковий вихід біогазу отримано у гібридів 

Моніка 350 МВ і Бистриця 400 МВ – 5,74–8,74 і 6,07–9,41 тис.м
3
/га, що більше ніж у 

Товтрянський 188 СВ і Білозірський 295 СВ на 5,9–40,7 %. 

Ключові слова: кукурудза, дози добрив, біогаз, метан, врожайність зеленої 

маси, збір сухої речовини. 
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СЕКЦІЯ: ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ 

 

 

Анотація 

Томашевська Аріна, учениця 10 класу Білоцерківської 

спеціалізованої природничо-математичної школи I-III 

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

ради Білоцерківського району Київської області 

 
 

 

Науковий керівник: Бачківський Володимир Михайлович, учитель біології 

Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи I-III ступенів №16 

ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Білоцерківського району Київської 

області 

 
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПРОБІОТИКІВ У ПТАХІВНИЦТВІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню впливу пробіотиків у 

птахівництві, їхній вплив на яйценосність, якісні показники яєць, та підвищенню 

стійкісті до впливів масових захворювань птиці, а також на приріст живої маси птиці.  

Останніми роками для інтенсивного вирощування птиці як м’ясної, так і 

яєчної порід стали активно застосовувати пробіотичні препарати, що сприяють 

зниженню ризиків масових захворювань, стимулюють резистентність і реактивність 

організму, справляють позитивний вплив на фізіологічні, біохімічні та імунні реакції 

організму. 

В роботі проведено аналіз літературних даних за темою дослідницької 

роботи, експериментальні дослідження й її написання. Для написання роботи 

дослідниця використала значну кількість сучасної наукової літератури, провела її 

аналіз. 

Експериментально встановила позитивну дію дослідженої добавки на 

яйценосність курей-несучок, не відмічено негативного впливу на біохімічні 

показники крові, якість яєчної продукції, що сприяє підвищенню яйценосності курей-

несучок та рентабельності виробництва яєць.  
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Ключові слова: пробіотики, птиця, курей-несучок, захворювань. 

 

 

 
СЕКЦІЯ: ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ 

 

Анотація 

 

Гіптенко Софія, вихованка Комунального закладу Київської 

обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». 

учениця 10 класу Ліцею «Білоцерківський колегіум» 

Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 
 

 

 

 

 

Науковий керівник: Лясота Василь Петрович, доктор ветеринарних наук, 

професор, керівник гуртка Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини» 

 

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА МАСЛА СОЛОДКОВЕРШКОВОГО ТА МЕТОДИ 

ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО ФАЛЬСИФІКАЦІЇ 

 

У ході роботи над проєктом було проведено оцінку безпечності та якості 

масла солодковершкового різних молокопереробних підприємств України: ТОВ 

«Люстдорф»; ТОВ «Фуд девелопмент», Вінницька область; ТДВ «Яготинський 

маслозавод»; ПП «СІМОЛ», Київська область; ДП «Старокостянтинівський 

молочний завод», Хмельницька область за реалізації на агропромислових ринках. 

Вивчено органолептичні показники масла; проведено фізико-хімічні 

дослідження масла солодковершкового; вивчено мікробіологічні показники масла 

солодковершкового; визначено фальсифікацію масла солодковершкового на 

наявність домішку рослинних олій; розроблено експресний метод визначення 

фальсифікації масла солодковершкового за використання розчину резорцину в 

бензолі з масовою часткою 5,0% та концентрованої хлорводневої кислоти та 

розроблено науково-практичні рекомендації для виробництва. 

Ключові слова: безпечність, якість, масло солодковершкове, показники масла, 

фальсифікація, санітарно-гігієнічна оцінка. 
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СЕКЦІЯ: ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ 

 

Анотація 

 

Бондаренко Надія, вихованка гуртка Комунального закладу 

«Володарський центр творчості дитячої та юнацької 

творчості» Володарської селищної ради, учениця 11 класу 

Комунального закладу «Володарська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.П. Мельника Володарської селищної 

ради Білоцерківського району 

 

Науковий керівник: Гордієнко Ольга Степанівна, керівник гуртка Комунального 

закладу «Володарський центр творчості дитячої та юнацької творчості» 

Володарської селищної ради, учитель біології Комунального закладу «Володарська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. В.П. Мельника Володарської селищної 

ради Білоцерківського району 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМАТОЛОГО-БІОХІМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ТА АКТИВНОСТІ 

ЕНЗИМІВ КРОВІ КУРЕЙ-НЕСУЧОК ТА ВПЛИВУ ЩІЛЬНОСТІ ПОСАДКИ 

Птахівництво є одним з найпопулярніших і найперспективніших галузей 

тваринництва. 

Актуальність дослідження: Дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених 

показують, що створення оптимальних умов утримання курей в умовах 

промислового виробництва дозволить отримувати якісну продукцію. Одним з 

важливих елементів виробництва яєць є щільність утримання несучок та її вплив на 

біохімічні, гематологічні показники крові, а також активність ензимів. 

Метою роботи було вивчення впливу щільності посадки курей в умовах 

промислового утримання на особливості формування гематолого-біохімічний 

профіль та активність ензимів крові курей несучок кросу Хай-Лайн W-36 

Об’єкт дослідження: кури-несучки кросу Хай-Лайн W-36. Вік 52 тижні. 

Предмет дослідження: біохімія, гематологія та активність ензимів крові 

курей несучок кросу Хай-Лайн W-36 
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За результатами дослідження показників загального та хімічного аналізів 

крові можемо зробити висновки. 

Щільність посадки курей несучок в умовах промислового утримання впливає 

на гематологічний та біохімічний профілі їх крові. 

Встановлено, що утримання курей-несучок у клітках з різною щільністю 

посадки, а саме за європейськими нормами (700-750 см2/гол) і українськими 

нормами (400-450 см2/гол) впливає на гематолого-біохімічний статус та активність 

ензимів крові. Показники крові визначають метаболічні процеси в організмі, які 

впливають на продуктивність курей-несучок та якість їх продукції. 
 

 

СЕКЦІЯ: ЛІСОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

Лісняк Каріна, учениця 10 класу Комунального закладу 

Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району 

Київської області «Рокитнянський ліцей – МАН» 

 

Науковий керівник: Лисиця Тетяна Олександрівна, вчитель географії 

Комунального закладу Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району 

Київської області «Рокитнянський ліцей – МАН» 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ІНТРОДУКЦІЇ ДЕРЕВНИХ ПОРІД ПРИДАТНИХ ДЛЯ 

 ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ НА 

ТЕРИТОРІЇ РОКИТНЯНЩИНИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу наукової літератури з вибраного 

напрямку, а також дослідженню стану інтродукції деревних порід придатних для 

лісорозведення в умовах кліматичних змін лісостепової зони на території 

Рокитнянщини. 

Досліджено наукову літературу з вибраного напрямку та теоритичних основ 

інтродукції деревних порід, також досліджено особливості природньо-кліматичних 

умов Київської області та аналіз кліматичних змін на території України.  

Оцінено вплив кліматичних змін на деревостан лісостепової зони та підбір 

посухостійких та швидкоростучих інтродуцентів, що придатні для лісорозведення. 
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Здійснено еколого-біологічну характеристику Gleditsia triacanthos (безколючкова 

форма) та Paulownia (Clone in Vitro 112®) та оцінено 

перспективність розведення досліджуваних видів в лісостеповій 

зоні. 

Ключові слова: наукова література, інтродукція, 

інтродуценти, лісорозведення, характеристика, перспективність. 

 

 

СЕКЦІЯ: СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА 

 

Анотація 

Пожилих Вікторія, вихованка Комунального закладу «Володарський центр дитячої та юнацької 

творчості», учениця 10 класу Комунального закладу «Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 ім. В.П. Мельника Володарської селищної ради Білоцерківського району Київської 

області 

 

Науковий керівник: Буханевич Людмила Миколаївна, керівник гуртка 

Комунального закладу «Володарський центр дитячої та юнацької творчості». 

учитель біології Комунального закладу «Володарська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 ім. В.П. Мельника Володарської селищної ради Білоцерківського 

району Київської області 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ГЕНОТИПУ НА ПЛЕМІННУ ЦІННІСТЬ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 

 

Мета молочного скотарства, як і будь-якого бізнесу, - отримання 

максимального прибутку за найменших витрат. Такий результат можливий лише за 

умови вмілого управління всіма без вийнятку процесами молочного виробництва і, 

зокрема, правильним підбором плідників. 

Мета дослідження - виявлення залежності прояву ознак продуктивності  від 

генотипу тварин у різних ліній бугаїв голштинської породи. 

Завдання дослідження: 

 аналіз молочної продуктивності дочок бугаїв-плідників голштинської 

породи трьох ліній за основними показниками: молочність, молочний жир, вміст 

жиру, молочний білок і вміст білку; 

 аналіз молочної продуктивності дочок батьків бугаїв-плідників 

голштинської породи цих ліній за тими ж  показниками: 

 встановити величину коефіцієнта успадковуваності за кожною ознакою; 



 

172 

 

 визначити, яка лінія голштинів є найбільш бажаною для покращення 

продуктивності української чорно-рябої молочної породи. 

Аналіз коефіцієнта успадковуваності дає підстави стверджувати, що генотип 

бугаїв-плідників є важливим фактором добору плідників для поліпшення показників 

продуктивності племінного стада. 

Ключові слова: генотип, племінна цінність, голштинська порода, бугаї-

плідники, успадковуваність ознак, показники продуктивності, селекційно-племінний
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СЕКЦІЯ: СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА 

 

 

Анотація      

 Єрко Вікторія, учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Білоцерківської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 
 

Науковий керівник: Сабадин Валентина Яківна, кандидат 

сільськогосподарських наук, керівник гуртка Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6 Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

ІМУНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ДО СЕПТОРІОЗУ 

ЛИСТЯ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ НА ІМУНІТЕТ 

Дослідницький проєкт присвячено аналізу селекції на імунітет, як одного 

із методів, що може вирішити проблему стійкості пшениці озимої до септріозу 

листя. Для створення стійких сортів пшениці озимої необхідно мати вихідний 

матеріал, стійкий щодо хвороб. 

Проаналізовано методологічну базу дослідження на основі науково-

критичних джерел вітчизняних і зарубіжних науковців та матеріалів на інтернет 

ресурсах. Проведено пошук ефективних джерел стійкості пшениці озимої до 

збудників септоріозу листя. 

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:  

 ознайомитись з науковою літературою;  

 визначити найбільш поширені збудники септоріозу листя; 

 виділити джерела стійкості пшениці озимої для селекції на імунітет;  

 підтвердити польову стійкість у лабораторних умовах; 

 виділити кращі сорти як джерела стійкості щодо збудників септоріозу 

листя для подальшого використання у селекції на імунітет. 

У результаті досліджень встановлено, що в умовах дослідного поля 

зустрічалися два види збудників септоріозу листя: Septoria tritici та 

Stagonospora nodorum. Виділено кращі сорти для селекції пшениці озимої, як 

джерела стійкості щодо збудників септоріозу листя та рекомендовано 
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використовувати їх у селекції. До таких сортів належать: Колоніа, Тобак, Бумер, 

Естафета миронівська, Легенда білоцерківська і Царівна. 

Ключові слова: пшениця озима, стійкість, збудники септоріозу листя, 

Septoria tritici, Stagonospora nodorum, джерела стійкості. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація         

 

Йонаш Вікторія, вихованка Миронівського центру дитячої 

та юнацької творчості,  учениця 11 класу Опорного 

закладу освіти «Карапишівський академічний ліцей - 

центр позашкільної освіти» Миронівської міської ради 

Обухівського району Київської області 

Науковий керівник: Троценко Валентина Василівна, учитель української мови 

та літератури Опорного закладу освіти  «Карапишівський академічний ліцей - 

центр позашкільної освіти», керівник гуртка Миронівського центру дитячої та 

юнацької творчості Миронівської міської ради Обухівського району Київської 

області 

 
ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ В ІНТИМНІЙ ЛІРИЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ 

КОЛЬОРІВ ТА ОБРАЗІВ КВІТІВ (НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЙ, ПРИСВЯЧЕНИХ 

С.МЕРЖИНСЬКОМУ)». 

 

Робота складається із 2 розділів, другий із яких містить 2 підрозділи. 

Список літератури нараховує 13 джерел. Робота розміщена на 29 сторінках. 

Мета роботи:  виокремлення та дослідження функціонування кольору та 

образів квітів інтимної лірики Лесі Українки як прийому вираження емоцій. 

Об’єкт дослідження: інтимна лірика Лесі Українки, присвячена 

С.Мержинському. 

Предмет: кольороназви та образи квітів у вираженні емоцій. 

Методи дослідження: біографічний, міфологічний, рецептивний, 

психоаналітичний, цілеспрямованого спостереження, виокремлення кольороназв 

та образів квітів, аналізу, узагальнення. 

У науковій роботі  проаналізовано та узагальнено ознаки колористики та 

образів квітів як прийому вираження емоцій у любовній ліриці Лесі Українки, 

присвяченій С. Мержинському.   
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Ключові слова: колористика,  кольороназви, лексико-семантичне поле 

кольоративів, навантаження кольору, інтимна лірика, квіти-символи, емоції, 

почуття, символіка кольору квітів, художній прийом. 

 

 

 
СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Сосновська Анастасія, учениця 9 класу Фастівського 

академічного ліцею №2 Фастівської міської ради 

Фастівського району Київської області 

 
 

 

Науковий керівник: Александрович Тетяна Анатоліївна, учитель української 

мови та літератури Фастівського академічного ліцею №2 Фастівської міської 

ради Фастівського району Київської області 

 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ЕКРАНІЗАЦІЇ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ У ФОРМАТІ ЗНО 

 

Щоб підготувати людину духовно 

 до самостійного життя,  

треба ввести її у світ книг. 

                           В. Сухомлинський 

Для вступу 2021 року лише на спеціальності з підвищеними вимогами до 

гуманітарних знань абітурієнти мають скласти тест ЗНО з української мови і 

літератури. Оскільки значно зростає потреба швидкого перегляду змісту творів 

літератури ЗНО через нетерпимість учнів до читання, є ризик хибного 

сприйняття літературного твору шляхом перегляду фільму, знятого за його 

мотивами; відповідно відбувається спотворення вивчення курсу літератури. Як 

результат – низька якість складання іспиту. 

Якість підготовки випускників до іспитів є запорукою вступу до омріяного 

вузу, що надасть можливість реалізувати власні життєві та загальнодержавні 

цілі, адаптуватися в соціумі, тому тема роботи є досить актуальною [10].  
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Мета дослідження - порівняти літературні твори та їх екранізації, 

розробити рекомендації для абітурієнтів щодо використання кіноадаптацій під 

час підготовки до ЗНО з української літератури. 

У процесі досягнення мети були поставлені та вирішені певні завдання:  

- проведено анкетування серед випускників щодо вибору способу вивчення 

творів української літератури та розглянуто особливості вступу до вузів за 

результатами ЗНО з української мови та літератури; 

-  вивчено зміст програми ЗНО з української літератури та досліджено зразки 

тестів ЗНО останніх років;  

- досліджено історію взаємовпливів літератури й кіно й визначено види 

екранізації творів, що розглядаються в даній роботі; 

- проаналізовано суттєві відмінності між змістом творів літератури та їх 

екранізацією, розроблено рекомендації щодо підготовки до іспиту за допомогою 

перегляду кіноверсій творів української літератури;.  

- створено каталог фільмів відповідно до списку літератури ЗНО. 

У результаті проведеного дослідження з’ясовано суттєві відмінності між 

змістом літературного твору та його екранізації, визначено рівні відповідності  

художнього оформлення, характеристики образів, дотримання сюжетних ліній, 

проблематики та ідейного змісту творів, визначено орієнтовний ступінь 

ідентичності екранізації художніх творів.  

Зроблено висновок, що підготовку до іспиту з літератури рекомендовано 

здійснювати, перечитуючи художні тексти, а перегляд фільмів не є ефективним. 

Розроблені пропозиції щодо вибору контенту з екранізацій.   

  Практичне значення роботи. Матеріали даної роботи можуть бути 

використані під час підготовки до ЗНО, на підсумкових уроках української 

літератури з використанням медіаматеріалів у різних класах, а також усіма, хто 

цікавиться українською екранізацією.  

Твори української літератури, кінофільм, екранізація, відповідність, 

програма ЗНО, порівняльний аналіз, відмінності. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Анотація 

 

          Рудницька Ірина, вихованка Переяславського будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, учениця 10 

класу Переяславської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 4 Переяславської міської ради Бориспільського 

району Київської області 

 

Науковий керівник: Ткаченко Лариса Василівна, керівник гуртка 

Переяславського будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

Переяславської міської ради Бориспільського району Київської області 

 

   ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ЧИТАННЯ 

 

Дослідницька робота присвячена вивченню історії розвитку української 

літератури для дітей як складника національного письменства. Вона існувала і 

розвивалася для малечі та підлітків, була поезією високого мистецького рівня і 

потужного виховного потенціалу. Важливим чинником її розвитку була творча 

спадщина Олександра Олеся, який був різнобічно обдарованою натурою, 

активним громадським діячем, мав власних дітей, опікувався вихованням 

української дитини, зберіг світ дитинства у собі.  

Досліджено твори Олександра Олеся для дітей, які посідають значне місце 

у спадку автора і становлять неоціненний скарб для майбутніх поколінь. 

Олександр Олесь у своїх творах застосував знання вікової психології малого 

читача, адресував твори, що стали об’єктом дослідження, переважно читачеві 

дошкільного і молодшого шкільного віку. 

Проаналізовано пейзажні та патріотичні мотиви творчості О.Олеся для 

дитячого читання. Проблема гармонізації взаємин людини і природи 

вирішується в аналізованій поезії через спонукання малого читача спостерігати 

природу, любити її.  

Нами доведено, що твори Олександра Олеся для дітей посідають значуще 

місце у спадку автора і становлять осібну, оригінальну сторінку його доробку.  

Ключові слова: поезія для дітей, виховний концепт, індивідуальна 

поетика, ключові образи. 
 



 

179 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

         

Анотація 
 

Калитюк Анастасія, учениця 11 класу Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Броварської міської ради Броварського району 

Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Вечканова Галина Олександрівна, учитель української 

мови та літератури Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Броварської міської ради Броварського району Київської області 

 

 

ІДЕЙНО-СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ ПУБЛІЦИСТИКИ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ 

 

 

     Предмет дослідження: дана робота присвячена дослідженню публіцистики 

Олени Теліги, з’ясуванню ключових проблем, окреслених письменницею у 

публіцистичних статтях, визначенню чинників, які сформували світоглядну 

парадигму мисткині. 

     Актуальність роботи полягає в тому, що вона доповнює уявлення про Олену 

Телігу як письменницю, систематизує літературно-критичні статті про творчість 

поетеси, презентує її як талановитого публіциста. 

     Мета: з’ясувати етапи духовного й громадянського зростання Олени Теліги, 

дослідити публіцистичну спадщину письменниці, довести, що твори мисткині є 

проекцією її світосприйняття.  

     У результаті виконаної роботи було доведено, що Олена Теліга – цілком 

самостійний талант зі своєю системою духовних цінностей і переконань. 

Становлення її особистості відбувалося у час визвольних змагань українців за 

свою державність. Статті письменниці позначені нагальністю проблем і містять 

конкретні пропозиції щодо їх вирішення. У цілому творча спадщина Олени 

Теліги підпорядкована єдиній меті: формувати новий тип українця. 

     Ключові слова: Україна, українець, герой, чин, духовність. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Деренко Анна, учениця 11 класу навчально-виховного 

комплексу «Вишгородська районна гімназія «Інтелект» - 

загальноосвітня школа I ступеня» Вишгородської міської 

ради Вишгородського району Київської області 
 

 

Науковий керівник: Бондарчук Людмила Борисівна, учитель української мови 

та літератури навчально-виховного комплексу «Вишгородська районнагімназія 

«Інтелект» - загальноосвітня школа I ступеня» Вишгородської міської ради 

Вишгородського району Київської області 
 

 
ІМПРЕСІОНІСТИЧНІ МОТИВИ В РАННІЙ ПОЕЗІЙ  ПАВЛА ТИЧИНИ, ЕСТЕТИЧНА 

БЛИЗЬКІСТЬ ЙОГО ТВОРЧОСТІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІМПРЕСІОНІЗМУ 

ПЕРШОЇ  ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

У роботі розглянуто ранню поезію Павла Тичини в розрізі 

імпресіоністичних мотивів у його творчості, виникнення течії імпресіонізму у 

світовому мистецтві та здійснено компаративний аналіз ранньої лірики поета та 

представників світового імпресіонізму: Клода Дебюссі, Ван Гога, Клода Моне та 

Моріса Равеля; досліджено реалізацію одного і того самого прийому в різних 

видах мистецтва. 

У наш час раціоналізму та практицизму, коли люди майже розучилися 

бачити прекрасне навколо себе, читати книги, слухати поезію, милуватися 

живописом, живе слово українського генія має особливу вагу,  – адже  людина 

живе не лише хлібом єдиним, потрібно розвивати душу, творити самим та 

цінувати творіння інших, знати своє коріння та кращі надбання свого народу, 

набутки світової культури. 

Даний матеріал може використовуватися вчителями української 

літератури під час підготовки та проведення уроків за творчістю П. Г. Тичини та 

стане в нагоді учням, які цікавляться його поезією та творчістю митців-

імпресіоністів, студентам для написання рефератів, курсових робіт. 

 

Ключові слова: музика, слово, мовотворчість, поетична творчість, кларнетизм, 

акварельність, поліфонія, імпресіонізм, синестезія 



 

181 

 

СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА  ЛІТЕРАТУРА 

 
 

                                            Анотація 

 

 

Гродзь Марк, учень 11 класу Білоцерківської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 6 Білоцерківської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Якушко Лариса Іллінічна, учитель зарубіжної літератури 

Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Білоцерківської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

 
ХУДОЖНЯ РЕЦЕПЦІЯ ПРОТЕСТНИХ ТА АНТИВОЄННИХ МОТИВІВ 

КОНТРКУЛЬТУРНОГО РУХУ В  ПОЕЗІЯХ БОБА ДІЛАНА 

 

Дослідницький проєкт присвячено аналізу протестної лірики як однієї з 

магістральних ліній у творчості відомого письменника. На прикладі ліричних 

творів митця досліджено особливості його естетико-філософського бачення 

явища війни.  

Досліджено два аспекти розкриття теми війни у вірші «Майстри війни», 

найбільш важливі для Ділана: війна як збройне винищення людей і війна 

світоглядів всередині соціуму. Розкрито специфіку поезії «Лиш вітер тобі 

відповість» через аналіз символічних образів та розгорнутих метафор. 

Акцентовано увагу також на інтелектуальній рецепції війни, представленій у 

творах. 

         Проаналізовано дослідження, в яких розглядаються особливості художньої 

рецепції як літературознавчого поняття та особливості втілення протестних 

мотивів у поезії бітників та рок- музиці США 50-60 років ХХ століття. 

     Ключові слова: Боб Ділан, лірика, війна, протест, рецепція. 
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СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА  ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

Вишневецька Анна, учениця 10 класу Славутицького 

ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Рак Ганна Олексіївна, учитель зарубіжної літератури 

Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району 

Київської області 

 
 

МОРАЛЬНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ НА ВІЙНІ У ТВОРАХ 

ПИСЬМЕННИКІВ-КЛАСИКІВ 

 

Тема війни в художній літературі не просто розкриває трагічні події, які 

трапилися в житті людей, вона кожного змушує переглянути колишні цінності, 

заставляє шукати власне місце в новій реальності, бо цей світ перетворився на 

ворожий та агресивний. Досвід людства у війні, закарбований у творах 

письменників-класиків, має допомогти суспільству побачити справжнє обличчя 

цих жахливих подій, що точаться і сьогодні, та застерегти його від можливих 

фатальних катастроф в майбутньому. 

 Цей дослідницький проєкт складається зі вступу, чотирьох розділів: 

четвертий розділ має два підрозділи, висновки, список використаних джерел та 

додатки. У вступі обґрунтовано актуальність та практичну цінність обраної 

теми, поставлено мету і завдання дослідження, зазначено методи та вказано 

предмет й об’єкт. Об’єкт дослідження – твори письменників світової та 

української літератур, присвячені темі війни. Предмет дослідження – вплив 

війни на світосприйняття героїв творів як типу художнього мислення-відчуття.  

 У розділах досліджено вплив війни на світосприйняття героїв творів 

письменників-класиків. У висновках узагальнено результати проведеного 

дослідження. Список використаної літератури містить 20 джерел. Робота 

складається з 30 сторінок друкованого тексту, трьох схем, сімох додатків. 
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СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА  ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

 

Олійник Валерія, учениця 10 класу Приватного навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – 

дитячий садок «Міцва-613» Білогородської сільської ради 

Бучанського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Халабаджах Інна Михайлівна, учитель зарубіжної 

літератури Приватного навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 

I-III ступенів –дитячий садок «Міцва-613» Білогородської сільської ради 

Бучанського району Київської області 

 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФСЬКОЇ ЛІРИКИ КЛАСИКА ЄВРЕЙСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ ХАЇМА-НАХМАНА БЯЛИКА. ПОЕТ ПЕЧАЛІ, ГНІВУ І ЛЮБОВІ 

 

  Дослідження присвячене висвітленню поки не досконало вивченої 

спадщини єврейської літератури, створеної письменниками-євреями, які жили й 

творили в Україні, на матеріалі творчості Хаїма-Нахмана Бялика – поета-

мислителя, одного з творців сучасного івриту, просвітителя і громадського 

діяча. У підзаголовку роботи «Поет печалі, гніву і любові» (М. Гейзер) 

відобразились глибинні основи світогляду митця світового масштабу, що 

прославив своєю діяльністю і Україну. 

Через аналіз вибраних творів Бялика виявлені головні особливості його 

філософської лірики. Визначено загальні поняття «лірика» та «філософська 

лірика», надані біографічні відомості про митця, сформульовано головні 

національні мотиви його ранньої лірики та проаналізовані засоби їхнього 

відтворення.  

Виявлено причини та наслідки забуття національного минулого у 

вибраних віршах про погроми та різню через аналіз художніх особливостей  та 

ідейного змісту поеми «Сказання про погром», авторські почуття скорботи, 

гніву і любові. 

Робота має теоретичне значення для визначення загальних понять 

єврейської літератури взагалі та лірики Бялика зокрема. Практичне значення 

матеріалів дослідження полягає у можливості їх використання на уроках 
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позакласного читання в курсі зарубіжної літератури або для занять у гуртках і 

факультативах. 

Ключові слова: література, поет-класик, філософська лірика, мотиви 

лірики, вірш, поема, ліричний герой, художні особливості, національна 

самосвідомість.  

 

 

 

 
СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 
 

Анотація 

 

Копцова Софія, вихованка Васильківського міського центру  

дитячої та юнацької творчості, учениця 9 класу 

Васильківського Академічного ліцею «Успіх» 

Васильківської міської ради Обухівського району Київської 

області 

         

Науковий керівник: Турукіна Леся Володимирівна, керівник гуртка 

Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості  Васильківської 

міської ради Обухівського району Київської області 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

СВЯТО КУПАЛА НА КИЇВЩИНІ ТА ЧЕРНІГІВЩИНІ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 

Купала-одне із найчарівніших свят року. Останніми роками зростає 

цікавість до народних традицій. Ми намагалися виявити трансформацію 

обрядодій Свята Купала з кінця 19 - початку 20 століття до наших днів. 

Нам доводиться констатувати, що протягом останнього століття значна 

частина купальського обряду зникла з народного святкування разом із 

деградацією сільської общини. Поступово відійшли у минуле звичаї: створювати 

антропоморфні зображення, встановлювати купальське дерево, розпалювати 

вогнище; обрядові пісні; захисні ритуали. Найдовше у народному святкуванні 

зберігався звичай стрибати через вогонь і плести вінки та ворожити. Частково 

збереглися вірування про цілющий вплив трав, зібраних у цю ніч. Добре 
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збереженими виявились легенди про квітку папороті та магічність купальської 

ночі, існування ворожінь, а також вірування в те, що після свята Купала у 

водоймах можна купатися. Приємно, що таке надзвичайно гарне і поетичне 

свято відроджують фольклорно-етнографічні колективи у рамках організованих 

святкувань, під час яких велика кількість учасників мають змогу долучитися до 

купальського обрядодійства. Саме завдяки працівникам культури свято Купала 

продовжує зачаровувати своєю магією та неймовірною красою. 

Сподіваємося, що наша робота сприятиме повнішому вивченню історії та 

етнографії українців, буде корисною для театральних колективів, на уроках 

історії України, народознавства, музичного виховання, образотворчого 

мистецтва, у гуртковій та позакласній роботі, зацікавить усіх, хто хоче 

відзначити свято Купала за давньою традицією. 
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

 

Анотація 

 

 

Качанівська Вікторія, учениця 11 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Ліцей-Мала академія 

наук» Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 
 

Науковий керівник: Плівачук Катерина Володимирівна, учитель української 

мови і літератури, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений учитель 

України, керівник гуртка Сквирського центру дитячої та юнацької творчості 

Сквирської міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

 
ЖАНРИ ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ БІЛОЦЕРКІВЩИНИ ЯК ПЕРВИННЕ ДЖЕРЕЛО 

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено жанрам дитячого фольклору 

Білоцерківщини. На основі опитування респондентів досліджено роль 

забавлянок, пестушок, дражнилок, лічилок, закличок, скоромовок, страшилок у 

формуванні світобачення дітей Білоцерківщини, формування їх культури. 

   Визначено глибокий виховний і моральний зміст різних жанрів дитячого 

фольклору. Проаналізовано наукові дослідження, в яких розглядаються малі 

жанри дитячого фольклору. У дослідженні встановлено значущість факторів, які 

переплітаються з морально-етичною проблематикою формування особистості 

дитини.  

Здійснено опитування учнів Білоцерківського навчально-виховного 

об’єднання «Ліцей – МАН» та проведено соціологічне дослідження на тему 

«Ставлення учнівської молоді до дитячого фольклору», популяризовано 

результати дослідження серед учнівської молоді.  

Ключові слова: дитячий фольклор, забавлянки, пестушки, дражнилки, лічилки, 

заклички, скоромовки, страшилки,родинні цінності. 
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

 

Анотація 

 

Бережна Вікторія, учениця 10 класу Березанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Березанської 

міської ради Броварського району Київської області 

 
 

 

Науковий керівник: Применко Тетяна Володимирівна, вчитель української 

мови і літератури, зарубіжної літератури Березанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №2 Березанської міської ради Броварського району Київської 

області 

 

ВЕСІЛЬНИЙ ОБРЯД МІСТА БЕРЕЗАНЬ: ВІД ДАВНИНИ ДО СУЧАСНОСТІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню традиційного та сучасного  

весільних обрядів міста Березань. Досліджено основні весільні традиції, весільні 

обряди, примовки та пісні, усі етапи весільного обряду. 

      У процесі роботи опрацьовано літературу історичного та краєзнавчого 

характеру, зібрано записи з вуст старожилів та жителів міста, що стосуються 

святкування весілля. Виявлено, яких традицій дотримуються в нашому місті, 

святкуючи сучасні весілля.  

          Зроблено спробу узагальнити зібраний матеріал про весільний обряд міста 

Березань. 

         Проаналізовано та зроблено спробу систематизувати обрядові дії 

традиційного, найпоширеніші обрядові дії сучасного весілля та традиційні 

обряди, яких на сьогодні дотримуються на весіллях у Березані. 

         Досліджено, що весільні обряди у нашому місті не забулися з плином років, 

а навпаки, мають велику перспективу і в майбутньому, адже сприяють зміцненню 

сім’ї, утвердженню сімейної символіки і забезпечують нерозривний зв’язок 

поколінь. 

Ключові слова: весілля, весільний обряд, весільний цикл, весільні традиції, 

етапи весілля, весільні пісні. 
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

Пашун Емілія, учениця 11 класу Іванківського районного 

ліцею Іванківської селищної ради Вишгородського району 

Київської області 
 

 

 

Науковий керівник: Гусак Наталія Миколаївна, вчитель художньої культури та 

мистецтва Іванківського районного ліцею Іванківської селищної ради 

Вишгородського району Київської області 

 

 

АКЦІОНІЗМ – МАСОВЕ МИСТЕЦТВО ХХІ СТОЛІТТЯ ЧИ НОВИЙ ВИД 

РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ 

         

У дослідницькому проєкті висвітлено результати аналізу нових видів 

масового мистецтва ХХ-ХХІ ст.  

Актуальність дослідження зумовлена потребою встановлення взаємозв’язку 

між мистецтвом, рекламою та масовими акційними заходами, пов’язаними з 

соціальним життям. Представники соціуму є і творцями, і споживачами, в 

дослідженні зроблено спробу проаналізувати, які методи та ідеї 

використовуються задля створення зразків акційного мистецтва, та як прогресує 

мистецький напрямок у цій сфері. 

Основні завдання роботи: 

 Ознайомитись з особливостями функціонування акційного 

мистецтва 

 Виявити види мистецтва в середовищі акціонізму 

 Обґрунтувати сутність акціонізму (хепенінг, перформанс, інсталяція, 

рольова гра) як засобу впливу і розповсюдження певних ідей.  

Досліджено специфіку розвитку нових видів мистецтва, проаналізовано 

їхній вплив на глядачів і споживачів, встановлено співвідношення між 

соціальними проблемами, способами привернення уваги до них, пошуків шляхів 

їх вирішення та самореалізацією творчих особистостей, як авторів 

Ключові слова: інсталяція, хепенінг, перформанс, флешмоб, акціонізм 
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

Барановська Анна, учениця 11 класу Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Броварської 

міської ради Броварського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Мельничук Світлана Віцентіївна, учитель мистецтва та 

образотворчого мистецтва Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

10 Броварської міської ради Броварського району Київської області 

 

 
ТЕАТР ЯК ХРАМ, А ЛЯЛЬКА В НЬОМУ – НАМОЛЕНА ІКОНА 

 

Дослідницьку роботу присвячено теоретико-методологічному аналізу  

лялькового театру як соціокультурної та соціомистецької установи. У проєкті 

визначено характерні риси лялькового виду театрального мистецтва, 

ознайомлено читача із історією та еволюцією розвитку театру ляльок та лялькою 

як актором дійства. Досліджено складові елементи театру ляльок. 

Проаналізовано діяльність сучасного лялькового театру. 

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що робота ґрунтується 

переважно на результатах власного дослідницького проекту, який містить 

висновки комплексного міждисциплінарного дослідження. Авторка 

використовувала наукові напрацювання не лише українських вчених по історії, 

мистецтвознавству, соціальній роботі. Дана робота відкрила перспективні 

можливості більш глибоких наукових досліджень з цієї теми. 

Роботу можна використовувати на уроках художньої культури та 

трудового навчання. За допомогою такого дослідження можливо ще й заохотити 

молодь до саморозвитку саме через цей вид мистецтва, популяризувати 

ляльковий театр, дати можливість для втілення творчих задумів як  дорослих, 

так і дітей. 

Наукова робота складається зі вступу, трьох розділів та дев`яти 

підрозділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. Основний текст 

роботи, включно зі списком використаних джерел, який нараховує 22 

найменування, викладений на 27 сторінках.  
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

Cупрун Марк, учень 10 класу Славутицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Славутицької 

міської ради Вишгородського району Київської області 

 

Науковий керівник: Турчина Світлана Леонідівна, учитель зарубіжної 

літератури, музичного мистецтва та мистецтва Славутицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 Славутицької міської ради Вишгородського району 

Київської області 

 

СВЯТО-ІЛЛІНСЬКИЙ ХРАМОВИЙ КОМПЛЕКС В М. СЛАВУТИЧ 

 

      Дослідницьку роботу присвячено особливостям побудови Свято-Іллінського 

храмового комплексу, визначено причини, за яких будівництво храму в м. 

Славутичі відбувалося досить тривалий період, і чому першочерговий варіант 

проєкту був змінений. 

       Досліджено роль архітектурних деталей у цілісному сприйнятті храму 

глядачем, зокрема особливості проєктування сакральних будівель і споруд; 

визначено специфіку творчої манери архітектора Олега Слєпцова. 

      Простежено за особливостями відображення авторського задуму засобами 

православної символіки; визначено роль архітектора Олега Слєпцова у 

популяризації сакральної архітектури в сучасному світі; сформульовано 

висновки, аргументовано їх. 

Ключові слова: Храм, храмовий комплекс, Святий пророк Божий Ілля,   

Українська  Православна  Церква, архітектура, творча манера Олега Слєпцова, 

Славутич, неокспресіонізм. 
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СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

 

Анотація 
 

Велика Вікторія, вихованка Сквирського  центру дитячої та 

юнацької творчості, учениця 9 класу Сквирського 

академічного ліцею Сквирської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 
 

 

 

Науковий керівник: Розвозчик Петро Іларіонович, заслужений вчитель 

України, керівник гуртка Сквирського  центру дитячої та юнацької творчості 

Сквирської міської ради Білоцерківського району Київської області 
 

 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЖІНОЧА ІНТИМНА ЛІРИКА: ДЖЕРЕЛА, ЗДОБУТКИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Актуальність дослідження зумовлюється тим, що в сучасній європейській 

та українській поезії постійно зростає кількість авторів, для яких інтимна лірика 

є вагомою, а інколи і домінантною рисою їхньої творчості. 

Сучасна українська жіноча інтимна лірика постійно знаходиться в центрі 

уваги певної частини вітчизняних літературознавців. Однак системних  

досліджень цього жанру поки що занадто мало. Тому необхідно дослідити та 

проаналізувати здобутки і перспективи сучасної української жіночої інтимної 

лірики. 

Мета дослідження: дослідити особливості розвитку та функціонування 

сучасної української жіночої інтимної лірики, з’ясувати, наскільки вагомою є її 

місце в українській поезії. 

Досягнення мети дослідження передбачало розв’язання таких завдань: 

- проаналізувати джерела виникнення сучасної української інтимної лірики; 

- дослідити феномен сучасної української жіночої інтимної лірики; 

- визначити художні якості авторської поезії В.Великої. 

Об’єкт дослідження: сучасна українська жіноча інтимна лірика. 

Предмет дослідження: особливості розвитку та визначальні риси сучасної 

української жіночої інтимної лірики. 

Джерельну базу дослідження складають роботи українських учених  

Філарета Колесси, Юрія Шереха, Віри Агєєвої, Любові Копаниці, Володимира 
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Панченка, Наталії Криловець, Лариси Масенко, Наталії Тарасової та Вікторії 

Люльки.  

Методи дослідження: критичний аналіз, узагальнення, систематизація 

досліджуваної проблеми на основі осмислення першоджерел. 

Результат дослідження: систематизація домінант сучасної української 

інтимної лірики, осмислення специфіки її вираження у творчості найяскравіших 

її представниць. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що здійснено спробу дослідити 

феномен сучасної української жіночої інтимної лірики. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

поглиблюють знання про сучасну українську інтимну лірику. 

Матеріали дослідження можуть бути використані у процесі вивчення 

української літератури в школі, на заняттях факультативів, літературних студій 

тощо. 
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СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

 

 

Анотація 

 

Товстоног Катерина, учениця 10 класу Ірпінської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з 

вивченням іноземних мов імені Заріфи Алієвої Ірпінської 

міської ради Бучанського району Київської області 

 
 

Науковий керівник: Галаган Олена Дмитрівна, учитель української мови та 

літератури Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12  

з вивченням іноземних мов імені Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради 

Бучанського району Київської області 
 

 

ЗБІРКА АВТОРСЬКОЇ ПОЕЗІЇ «ЛИШЕ ЛЮБОВ НЕ ОПУСКАЄ КРИЛА..» 

 

Збірка Катерини Товстоног «Лише любов не опускає крила…» – це лірична 

сповідь перед читачами. Одвічні людські цінності, пошану до минулого і 

хвилювання за майбутнє, тонке бачення дійсності передано змістовно, душевно, 

щиро. 

У кожній поезії відчувається глибина внутрішнього світу юної поетеси, 

непересічний погляд на життя як у радісні хвилини, так і в моменти смутку. 

Творча концепція авторки будується на гуманізмі, патріотизмі, оптимізмі, повазі 

до свого народу та любові до навколишнього світу. 

Для всіх, хто цікавиться сучасною українською поезію.  
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СЕКЦІЯ: КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ГУМАНІТАРИСТИКА 

 

 

Анотація 

Коваленко Андрій, учень 11 класу 

Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Пристоличної сільської ради Бориспільського 

району Київської області 

 

       

Науковий керівник: Семенець Лариса Петрівна, учитель української мови та 

літератури Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області 
 

 

НАРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ МАЛОЇ ПРОЗИ ЕРВІНА УМЕРОВА 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу наративних стратегій малої прози Ервіна Умерова.  

Досліджено основні аспекти та питанння класифікації типу наративу (способу подання 

інформації). Названо ймовірні причини використання певних стратегій при оповіді твору.  

Проаналізовано події депортації кримських татар травня 1944 року на основі відкритих 

літературних джерел - оповідань Ервіна Умерова "Самотність" та "Чорні ешелони".  

Досліджено місце та значення наративу в сучасному світі. Проаналізовано літературний 

доробок письменника.  

Ключові слова: наратологія, кримські татари, депортація, Ервін  
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

 

                                          Анотація 
 

                Козленко Ольга, учениця 11 класу Білоцерківської   

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської  

міської ради Білоцерківського району Київської області  

 
 

  Науковий керівник: Войдевич Світлана Олександрівна, учитель української  

мови та літератури Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18  

Білоцерківської міської ради Білоцерківського району Київської області 

 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено хaрaктeристиці лeксикo-сeмaнтичних 

груп вiйськoвoї лeксики сучaснoї укрaїнськoї мoви. У ході роботи з’ясовано 

oсoбливoстi фoрмувaння вiйськoвoї лeксики; визнaчено лeксикo-сeмaнтичнi 

групи вiйськoвoї лeксики укрaїнськoї мoви; прoaнaлiзовано сeмaнтику i 

пoхoджeння слiв, a тaкoж oсoбливoстi смислoвих вiднoшeнь у мeжaх лeксикo-

сeмaнтичних груп вiйськoвoї лeксики укрaїнськoї мoви. 

          Досліджено лeксикo-сeмaнтичний i функцioнaльний aспeкти вiйськoвoї 

лeксики сучaснoї укрaїнськoї мoви, прoaнaлiзовано вiйськoву лeксику 

укрaїнськoї мoви та виявлено пoлiсeмaнтичнi слoвa, щo вхoдять дo рiзних 

лeксикo-сeмaнтичних груп.  

            У ході дослідження здійснено класифікацію лeксикo-сeмaнтичних груп 

вiйськoвoї лeксики укрaїнськoї мoви, а саме: 

 Влaснe oсoби 

 Звaння, чин, пoсaди i oбoв’язки 

 Зброя, частини зброї, бойові снаряди, техніка 

 Рiзнoвиди пoстрiлiв 

 Вiйськoвий тa зaхисний oдяг i йoгo чaстини, гoлoвнi убoри 

 Збрoйнi сили i вiйськoвi пiдрoздiли 

 Мiсцe i тeритoрiя 
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 Сигнaли i знaки рoзрiзнeння 

 

Ключові слова: «термін», професійна лексика, військова термінологія, лексико-

семантична група слів, словники. 

 

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

        

Анотація 

       

     Гуйда Анна, учениця 10 класу Путрівського опорного  

    закладу освіти -  освітнього центру Глевахівської  

    селищної ради Фастівського району Київської області 

                      
 

 

 

Науковий керівник: Педенко Юлія Петрівна, учитель української мови та 

літератури Путрівського опорного закладу освіти -  освітнього центру 

Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області 

 

ІНТЕРІОРИЗАЦІЯ ДІЙСНОСТІ В АФОРИСТИЧНИХ ВИСЛОВЛЮВАННЯХ ОЛЕСЯ 

ГОНЧАРА ТА ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО 

 

Складність та динамічність розвитку суспільного життя у ХХІ столітті 

вимагає від людини вже сформованих ціннісних орієнтацій. Тож актуальність 

роботи полягає в необхідності встановлення механізмів формування життєвих 

цінностей. Саме цей процес відбувається завдяки інтеріоризації дійсності, яка 

найяскравіше виявляється в афористичних висловлюваннях письменників. 

Досліджено прояви інтеріоризації дійсності в афористичних 

висловлюваннях Олеся Гончара та Павла Загребельного. 

Знайдено афористичні висловлювання у романі Олеся Гончара «Собор» та 

історичному романі Павла Загребельного «Роксолана» та з’ясовано механізми 

формування цінностей. Досліджено поняття інтеріоризації дійсності з погляду 

мовознавства та психології і виявлено лінгвальні і психокогнітивні феномени у 

афоризмах Павла Загребельного та Олеся Гончара. Проведено опитування, чи 

вплинули обрані афоризми на формування певних цінностей у рецепієнтів та  

укладено словник афоризмів письменників. 
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Ключові слова: інтеріоризація; механізм інтеріоризації, афористичні 

висловлювання, або афоризми; цінності; концепт; мовна картина світу; «Собор» 

О. Гончара; «Роксолана» П. Загребельного. 
 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

Анотація 

 

Заріфі Зарміна, учениця 10 класу Фарбованського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітньої школи І 

- ІІІ ступенів –дошкільного навчального закладу (ясла - 

садок)» Яготинської міської ради Бориспільського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Пінчук Василь Леонтійович, учитель української мови та 

літератури Фарбованського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І - ІІІ ступенів –дошкільного навчального закладу (ясла - садок)» 

Яготинської міської ради Бориспільського району, заслужений учитель України 

 

ЛІНГВІСТИЧНЕ СУГОЛОССЯ ВЕРСИФІКАЦІЙНОЇ ЦАРИНИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Й 

ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА 

 

Хоча Великий Кобзар і Донька Прометея (а саме така метафора асоціюється 

з іменем Лариси Петрівни Косач – Квітки) розділені у своєму життєвому 

відтинку десятьма роками (рік кончини Т.Г. Шевченка – 1861, рік появи на світ 

Лесі Українки – 1871; 25 лютого матимемо 150-літній ювілей найвідомішої з-

поміж дочок України), складається враження, що жили й творили генії 

одночасно. Названий чинник зумовлено подібністю творчих тем, суголоссям 

провідних мотивів, непохитною вірою в суверенне майбуття України, а зрештою 

– й суто лінгвістичними паралелями. Саме остання, мовна подібність стилю 

обох письменників, мене найбільше й зацікавила. 

Відтак органічною є спроба дослідження лінгвістичної схожості творів             

Т.Г. Шевченка та Лесі Українки, утвердження висновку, що мисткиня є 

продовжувачкою свого видатного попередника в царині мови. 

Актуальність даної наукової роботи полягає в дослідженні мовно-

стилістичних особливостей поетичної творчості Т.Г. Шевченка та Лесі Українки 

як взірця володіння словом для носіїв мови. 
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Новизною наукової роботи є спроба порівняльного аналізу стилістичних, 

лексичних особливостей версифікаційних доробків Т.Г. Шевченка та Лесі 

Українки.  

Об’єкт дослідження – версифікаційні твори Т.Г. Шевченка та Лесі 

Українки. 

Предметом наукових пошуків є з’ясування особливостей поетичних творів 

обох митців. 

Мета роботи – порівняння віршованих доробків обох поетів у 

лінгвістичному аспекті. 

Ця мета реалізується в наступних завданнях: 

 з’ясувати семантико-стилістичні особливості творів Т.Г. Шевченка та Лесі 

Українки; 

 виокремити лексичний чинник їхньої творчості; 

 дослідити використання митцями засобів фразеології; 

 спробувати знайти спільність у застосуванні граматичних категорій. 

Здійснивши спробу обсервації мовних стилів Т. Г. Шевченка та Лесі 

Українки, констатуємо, що Леся Українка в історії української літературної 

мови виступила спадкоємцем і продовжувачем мовно-стилістичних здобутків 

Т.Г. Шевченка. Обидва поети у своїй творчості піднесли на новий ступінь 

багатства народно-розмовної української мови, синтезучи їх з кращими 

здобутками мови книжної. Поезії Т.Г. Шевченка та Лесі Українки сповнені 

гострої публіцистичності та соціальної загостреності. Суголосним у творчості 

обох поетів є використання елементів мови публіцистичної та наукової, зокрема 

суспільно-політичних, філософських та інших категорій лексики, фразеології та 

граматики. Основні риси творчої манери Т.Г. Шевченка та Лесі Українки – 

поєднання глибокої поетичності та ліризму з гострою публіцистичністю. 

 

Ключові слова: Леся Українка, Тарас Григорович Шевченко, версифікаційна 

царина, стиль, тотожність, пісенність, мовні паралелі, суголосся. 
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Анотація 

 

 

Дерюгіна Наталія, учениця 10 класу Фастівського академічного ліцею № 9 

Фастівської міської ради Фастівського району Київської області 
 

Науковий керівник: Осадча Олена Вікторівна, учитель української мови та 

літератури Фастівського академічного ліцею № 9 Фастівської міської ради 

Фастівського району Київської області 
 

 
ПОХОДЖЕННЯ АНТРОПОНІМІВ МІКРОРАЙОНУ КАДЛУБИЦЯ 

         Уперше в українській ономастиці комплексно досліджено творення 

прізвищ окремого населеного пункту Фастівщини – мікрорайону Кадлубиця, 

зокрема уведено в науковий обіг і проаналізовано новий антропонімний 

матеріал (більше 200 одиниць) на різних історичних етапах. У роботі  

досліджуються оніми мікрорайону Кадлубиця міста Фастова у двох часових 

зрізах: сучасному й минулому.  

        У дослідженні класифіковано походження прізвищ вищезазначеного 

мікрорайону, зокрема визначено їх лексичну-семантичну базу (імена, назви осіб 

за заняттям, місцем походження чи проживання і под.) та словотвірну структуру. 

У роботі було використано такі фактичні матеріали: церковна документація 

«Прихожани Покровської церкви м.Фастова (станом на 1831 рік),  «Шляхетная 

ведомость (виписка) 1811 года сентября месяца Киевской губернии 

Васильковского повета при местечке Фастове Кадлубице», а також сучасні 

реєстри жителів Кадлубиця. 

Було виявлено, що в обох досліджуваних категоріях домінують відіменні 

прізвища. Порівняно із XXI століттям, відсоток прізвищ, утворених від 

індивідуальних ознак менший, ніж у XIX столітті. Порівняльний семантично-

структурний аналіз прізвищ навіть одного населеного пункту на кількох часових 

зрізах дає можливість не тільки відслідкувати лексичну базу та словотвірну 

структуру цих іменувань на різних етапах їх розвитку, але й виявити фактори, 

що сприяли становленню сучасних прізвищ. Порівняльний аналіз антропонімів 

різних періодів дозволяє зробити висновки про розвиток прізвищ. Дослідження 

продемонструвало, що навіть невеликий населений пункт має свою історію, 

втілену в прізвищах. 

Ключові слова: ономастика, антропоніми, оніми, асиміляція, семантика, 

способи творення, порівняльний аналіз, мікрорайон, шляхетська відомість. 
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                                     Анотація 

 

 

Козиренко Анна, учениця 11 класу Іванківського районного 

ліцею Іванківської селищної ради Вишгородського району 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Пархоменко Світлана Олексіївна, учитель іспанської мови 

Іванківського районного ліцею Іванківської  селищної ради Вишгородського 

району Київської області 

 

ЗАПОЗИЧЕННЯ В ТЕРМІНОЛОГІЇ МОВИ БАЛЕТУ (НА МАТЕРІАЛІ ІСПАНСЬКОЇ 

МОВИ) 

 

Дослідницьку роботу присвячено лексико-семантичному аналізу 

запозичень в термінології мови балету в іспанській мові.  

Проаналізовано визначення термінів запозичень та їх різновидів. 

Досліджено процес інтеграції запозичень в іспанську мову. 

Спостережено основні ідеї та основні класифікації терміну запозичень та 

більш детально виділено такі його типи, як слова іншомовного походження, 

еквіваленти рідної мови або кальки, гібриди, ксенізми та те, як вони пов’язані 

між собою. Досліджено, що запозичення в іспанській мові з’явилися через 

соціальні, політичні та культурні причини та як, де і чому мова адаптує іноземні 

слова. Проведено історичний огляд походження балету та його розвитку при 

дворі іспанських королів. 

Проаналізовано лексику балету, розглянуто її етимологію та зроблено 

висновок, що мова балету походить не лише з французької, але й з італійської, 

що зробило великий внесок в академічний балетний танець. Що стосується рівня 

адаптації, терміни не були адаптовані до іспанської мови та зберегли свою 

оригінальну вимову та правопис, що зумовлено їх міжнародною сутністю. 

Розкрито справжнє значення етимології. Помічено невеликі трансформації 

з прикметника в іменник, широке використання прислівників, щоб вказати, як 

виконується певна позиція чи напрямок в танці, а також дієслова, що 

пояснюють, які терміни вживаються для вираження рухів. 
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Досліджено терміни балету, їх походження та багатство, яке має історія 

класичного танцю. Оскільки він походить із Франції, він містить багато 

французьких слів та термінів, тому в іспанській мові є мало рідних слів, 

пов’язаних з балетом. Проаналізовано значення цих термінів, а також їх варіації. 

Ключові слова: Запозичення, слова іншомовного походження, танець, 

балет, пліє, ономатопея, морфема, метонімія, культурний контакт, ксенізм, 

калька, етимологія, гібрид., лексико-семантичний аналіз. 
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Анотація  

Корнута Юрій, учень 10 класу Броварської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів  №5 ім. Василя Стуса Броварської 

міської ради Броварського району Київської області 

 
 

 

Науковий керівник: Коцюр Ірина Сергіївна, учитель англійської мови 

Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  №5 ім. Василя Стуса 

Броварської міської ради Броварського району Київської області 
 

              ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ СПІЛКУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 

 

 

          Дослідницькy роботу присвячено аналізу гендерного аспекту спілкування 

в галузі лінгвістики з точки зору його функціонування, як наслідку психо-

фізіологічних аспектів. 

 Досліджено основні аспекти та питання визначення гендеру та статі. 

Розкрито специфіку впливу психофізіологічних чинників та гендерних 

стереотипів на розмову людей, через аналіз відмінностей в спілкуванні 

персонажів сучасних британських п'єс, акцентовано увагу на причини 

виникнення гендерних розбіжностей в спілкуванні. 

Проаналізовано етимологію слів «гендер» та «стать» з точки зору 

соціокультурних конотацій та визначена різниця вживання даних слів. Також 



 

202 

 

були проаналізовані комунікативні стратегії людей, в поєднанні з впливом на 

них явищ гендеру та статі.  

Досліджено практичну реалізацію теорії гендерних відмінностей, 

пов'язаної з мовними аспектами та їх використання в п'єсах британських 

драматургів початку 21 століття. Також об'єктами дослідження стали маркери 

часу та сигнали зворотнього зв'язку, описові терміни внутрішніх станів людей, 

актуалізатори та залежність їх використання від гендеру співрозмовника.  

Проаналізовано роботи багатьох дослідників, котрі працювали в сфері 

комунікативної лінгвістики, в яких розглядаються відмінності в спілкуванні між 

чоловіками та жінками з точки зору лексики, морфології, синтаксису та 

граматики, виявляються сфери спілкування, на яких здійснюється найбільший 

вплив. Досліджено три аспекти чоловічого та жіночого мовлення: лексичні 

маркери, стилістичні та синтаксичні особливості мовлення та особливості їх 

вжитку.  

Ключові слова: гендер, стать, актуалізатор, гендерний аспект 

спілкування, сигнал зворотнього зв’язку, стиль мовлення. 
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Анотація 

Берегова Глафіра, учениця 10 класу Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов Ірпінської міської ради 

Київської області 

 

Науковий керівник: Захаренко Олена Григорівна, вчитель англійської мови 

Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з 

вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) Ірпінської міської ради Київської 

області  

 

ЛЕКСИКА СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ РЕКЛАМИ ТА ЇЇ ПРАГМАТИЧНА 

ФУНКЦІЯ 

 

          Recently, advertising, which is a mechanism that introduces products to new 

markets, became a significant part of our lives. Advertising affects the life of society: 

it is present in all spheres of human activity and it is a type of communication that 

involves the exchange of ideas and emotions. The main point of adverts is to catch 

attention, so the message has to be persuasive and easy to understand.  One way to 

accomplish these goals is an efficient usage of language.  

          Nowadays, there are many ways to make a title or a slogan eye-catching, but the 

most popular one is usage of synonyms, metaphors, epithets, comparison, wordplay 

and idioms. The study of the linguistic aspect of advertising has practical usage not 

only in marketing. Exercises based on the examples from adverts can be a great tool 

for learning English. 

          Advertising is more than a way to sell products. It became a part of our culture 

that emphasizes the features of different regions, and sometimes it is a great way to 

discover surprising facts about people, their habits, and language. 
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Анотація 

Autor: Valentyna Pechenina, student of 10 form of 

Tarashcha Academic Lyceum “Erudite”. 

 

 

 

 

The main condition of any language existence is its constant development which is 

expressed in appearance of neologisms.  They arise not only because of forming of 

new words, but also because of word meaning change.  

The aim of this work is to explore main tendencies and reasons of word meaning 

changes; compare meanings then and now. Words, that lost their original meaning 

were studied in details. 

 In the course of investigation dictionaries, scientifical articles and books of different 

authors were analyzed. And own observations in this sphere emphasized expedience to 

write this work. 

Extension, narrowing, elevation and degradation of meaning were highlighted as main 

tendencies of its changes.  

Words, that changed their meaning, were systematized and compiled in mini-

dictionary with the aim to make further study easier for students of different ages.  
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Анотація 

Шемчук Дмитро, учень 10 класу Бучанської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів 

№5 з поглибленим вивченням іноземних мов Бучанської 

міської ради Бучанського району Київської області 

 
 

Науковий керівник: Гурбич Юлія Володимирівна, учитель англійської мови 

Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з 

поглибленим вивченням іноземних мов Бучанської міської ради Бучанського 

району Київської області 
 

 

 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В 

АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

 

      Дослідницьку роботу присвячено дослідженню словотвірних особливостей 

та особливостей функціонально-стилістичного використання спортивного 

жаргону.       

      Розглянуто вивчення жаргону як явища у працях українських та зарубіжних 

лінгвістів та з'ясовано сучасне розуміння сутності жаргону як соціального 

явища. 

      Виявлено причини та особливості вживання жаргону в мові спортсменів та 

здійснено аналіз основних видів та методів номінації спортивного жаргону.  

      Здійснено порівняльний аналіз спортивної лексики в англійській та 

українській мовах. Досліджено продуктивні та непродуктивні способи творення 

спортивної лексики. Здійснено спробу виявити закономірності формування 

спортивного жаргону в англійській та українській мовах, виявити причини його 

існування та функціонування як невід’ємної частини словникового запасу 

спортсменів, з’ясувати основні типи та методи створення жаргону.   

     Ключові слова: спортивна лексика, сленг, жаргон, словотвірні особливості, 

метафора, метонімія, семантика. 
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Анотація 

 

 

But Arina Vitaliivna, the student of the first grade of Kagarlyk teaching-educational 

complex«Secondary school –  lyceum» 

 

 

Research Advisor: Filonenko Tetiana Borysivnа, the teacher of English language of 

Kagarlyk teaching-educational complex «Secondary school – lyceum» 
 

 

TELESCOPY AS A WAY OF WORD FORMATION IN MODERN ENGLISH LANGUAGE 

 IN INTERNET COMMUNICATION 

The current study investigates blending as a method of word formation in 

English language in general and in computer and internet communication in particular. 

In this work the origin and the concept of telescopy have been revealed. The reasons 

for the phenomenon of telescopy have been found out and structural and semantic 

features of blending, their classification, the main spheres of their usage and 

functioning have been defined.  

The functional analysis of structural models of telescopic formations used in the 

internet industry has been conducted and productivity of telescoping methods of word 

formation has been investigated. In our research work the most productive structural 

types of blend formation are presented. The investigation suggested that most of the 

blends were made by clipping and the second most common form was clipping and 

overlapping. In our work the comparative analysis of the usage of structural models of 

blending in modern English and Ukrainian has been conducted and the main ways of 

translating telescoped words in IT industry have been determined. 

This research paper gives grounds to claim that blending plays important role in 

word formation of English language, makes it expressive and laconic. 

Key words: telescopy, blends, word formation, productivity, language economy. 

 

 

 
СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 



 

207 

 

 

Анотація 

 

        Євдоченко Владислав,  учень 11 класу Комунального  

закладу Київської обласної ради  «Переяслав-Хмельницький  

ліцей-інтернат «Патріот» 

 

Науковий керівник: Кравченко Валентина Володимирівна, учитель англійської  

мови Комунального закладу Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницький  

ліцей-інтернат «Патріот» 

 
 

LINGUISTIC MEANS OF EXPRESSING HUMOR IN THE NOVEL BY KINGSLEY  

EMIS «LUCKY JIM 

 

 

The relevance of the work is due to the fact that, despite the spread and long 

history, humor remains insufficiently studied, especially on the material of modern 

English-language works of art. The problem of linguistic means of expressing humor 

in modern fiction has not received adequate scientific coverage, which led to the 

choice of research topic "Linguistic means of expressing humor in the novel by 

Kingsley Emis" Lucky Jim ". 

The purpose of the study is to identify the main linguistic means of expression 

of humor in Kingsley Emis's novel "Lucky Jim". To achieve the goal of the study it is 

necessary to solve the following tasks: to consider the essence of the concept of 

"humor" in domestic and foreign linguistics and the linguistic specificity of English 

humor; analyze humor at the language level in Kingsley Amis' novel "Lucky Jim"; 

identify the main linguistic means of expression of humor. 

Key words: humor, English humor, analysis of humor, realization of humor, 

means of expression. 
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Ломако Надія, учениця 10 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницький 

ліцей-інтернат «Патріот» 

 
 

 

 

Науковий  керівник: Кравченко Валентина Володимирівна, учитель англійської 

мови та зарубіжної літератури Комунального закладу Київської обласної ради  

«Переяслав-Хмельницький ліцей-інтернат «Патріот» 

 
 

PRODUKTIVE ARTEN DER WORTBILDUNG DES COMPUTERVOKABULARS 

DER DEUTSCHEN SPRACHE 

 

Die Relevanz der Arbeit wird daher durch die Notwendigkeit bestimmt, die weit 

verbreitete Verwendung von Computerbegriffen aufgrund der raschen Entwicklung 

des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts, der Bedeutung und Spezifität 

dieses Bereichs sowie der unzureichenden Erforschung produktiver Arten von 

Computervokabeln auf Deutsch zu untersuchen. 

Ziel der Forschung ist es, die Funktionsmerkmale produktiver Arten der 

Wortbildung im Computervokabular der deutschen Sprache zu identifizieren und zu 

charakterisieren. 

Um dieses Ziel zu erreichen, werden in der Arbeit folgende Aufgaben gelöst: 

analyse der Arten der Wortbildung der modernen deutschen Sprache und 

Identifizierung und Charakterisierung der Funktionsmerkmale produktiver Arten der 

Wortbildung des Computervokabulars der deutschen Sprache. 

Schlüsselwörter: Computervokabular der deutschen Sprache, Arten der Wortbildung, 

Besonderheiten der Wortbildung, Reduktion, Umwandlung. 
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СЕКЦІЯ: ПОЛЬСЬКА  МОВА 

 

 

ADNOTACJA                                        

 

 

Iwan Jelnikow, uczeń 8-C klasy Irpińskiej szkoły 

ogólnokształcącej I-III stopni nr.18 Irpińskiej Rady miejskiej 

  

                      

 

 

Kierownik pedagogiczny: Anna Szamraj, nauczyciel języka polskiego Irpińskiej 

 szkoły ogólnokształcącej I-III stopni nr.18 
                 

ZAPOŻYCZENIA Z JĘZYKA POLSKIEGO WE WSPÓŁCZESNEJ UKRAIŃSKIEJ 

MEDIAPRZESTRZENI 

 

Niniejsza praca poświęcona jest analizie zapożyczonych z języka polskiego 

elementom, wzbogacającym współczesny język ukraiński w mediaprzestrzeni w 

przeciwieństwie do zjawiska rosyjsko-ukraińskiego surżyku. 

Jest ona kontynuacją pracy „Polonizmy i pseudopolonizmy  we współczesnym 

języku ukraińskim” 2019 roku. 

W tej pracy przeanalizowano elementy surżykizmśw rosyjsko-ukraińskich i 

polsko-ukraińskich. 

W obu przypadkach tworzone są nowe słowa albo formy wypowiezi, czyli język 

jest urozmaicany i wzbogacany. Przy czym rosyjskie wpływy charakteryzujemy jak 

bardzo negatywne: surżyk nie jest uznawany za poprawną formę języka, a w 

niektórych środowiskach jest wręcz nierekomendowany na odmianę od elemetów 

zachodnioukraińskich wpływów, co urozmaicają język, dodaję mu kolorytu. 

Szukano polskich slów nie tylko w programach telewizyjnych, lecz także w kinie, 

i w tekstach pop i rok piosenkarzy współczesnych. Jak się okazało pod czas 

poszukiwań, w mediaprzestrzeni spotykamy dużo mieszanek językowych i chodzi 

przede wszystkim o zjawisku surżyku rosyjsko-ukraińskiego w porównaniu z polsko-

ukraińskim. 

Biorąc pod uwagę fakt, że do badania zostały wybrane jedne z 

najpopularniejszych zespołów, piosenkarzy, znanych artyści medyjnych w Ukrainie, 

można w ich przypadku mówić o wpływie na społeczeństwo przez media. 
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СЕКЦІЯ: ПОЛЬСЬКА  МОВА 

 

 

                             

Анотація 

 

Ступенко  Дар’я,  учениця 11 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим 

вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 
 

 

Науковий  керівник: Бассараба Надія Миколаївна, учитель польської мови 

Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим 

вивченням слов’янських мов Білоцерківської міської ради Білоцерківського 

району Київської області 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЖІНОЧИХ НОМІНАТИВІВ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу порівняння фразеологізмів, 

спираючись на матеріали двох мов – польської та української. Вивчення  

фразеологізмів польської мови зумовлена швидкою змінюваністю лексичного 

складу мови, який на кожному етапі свого розвитку потребує нових досліджень, 

поглибленням міжнародних українсько-польських культурних та освітніх 

зв’язків. 

Проаналізовано особливості фразеологічних одиниць, особливості їх 

класифікації у мовах, що порівнюються. 

Досліджено фразеологізми у польській та українській мові на позначення 

жіночого номінативу pani, kobieta, описано їх структурно-граматичні 

властивості,  проаналізовано їх продуктивність в польській та українській мові.  

Ключові слова: фразеологізми, аналіз, pani, kobieta, порівняння, 

фразеологічна одиниця, польська мова, українська мова. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 
СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

 

 

Анотація      

         Мельничук Серафіма, учениця 11 класу Васильківської   

      загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Васильківської  

      міської ради Обухівського району Київської області 
 

  

Науковий керівник: Трьохбратська Марія Сергіївна, вчитель фізики 

Васильківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Васильківської міської 

ради Обухівського району Київської області 

 

 
ТЕМБР ГОЛОСУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВПЛИВУ НА СПІЛКУВАННЯ В НАВЧАЛЬНІЙ 

СФЕРІ 

 

Актуальність дослідження. 

Важливою складовою професійної діяльності вчителя є спілкування з 

учнями, у ході якого він кожного дня розв’язує різні за змістом завдання. 

Ефективність діяльності вчителя обумовлена не лише продуманим вибором 

методів і форм навчання, але й умінням керувати вербальними і невербальними 

засобами у міжособистісній взаємодії.  

Тембр голосу, як компонент невербального спілкування, істотно підвищує 

ефективність і привабливість навчального процесу, допомагає у його регуляції. 

На нашу думку, емоційний стан школярів у міжособистісній взаємодії 

навчального процесу, а також їх академічну успішність можна розглядати в 

якості показника вмінь та навичок вчителя використовувати невербальні засоби 

спілкування, зокрема тембр голосу та його інтонаційне забарвлення.     

Мета науково-дослідницької роботи полягає у теоретичному 

обґрунтуванні та дослідженні впливу тембру голосу вчителя на академічну 

успішність учнів, а також у розробці рекомендацій вчителям щодо розвитку 
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комунікативних вмінь, зокрема навичок невербального спілкування у 

педагогічній діяльності. 

Відповідно до висунутої мети, визначені такі завдання дослідження: 

1. Визначити сучасний стан досліджуваної проблеми.  

2. Дослідити особливості впливу тембру голосу вчителя на навчальний 

процес (діти підліткового віку). 

3. Установити взаємозв’язок тембру голосу вчителя з його особистісними 

якостями. 

4. Розробити рекомендації вчителям щодо розвитку комунікативних  

вмінь, зокрема навичок невербального спілкування у педагогічній діяльності. 

Новизна отриманих результатів. 

У ході написання науково-дослідницької роботи ми уточнили та 

конкретизували вплив тембру голосу вчителя на академічну успішність учнів. 

Практичне використання полягає в тому, що розроблені рекомендації 

вчителям щодо розвитку комунікативних вмінь, зокрема невербальних навичок 

у міжособистісній взаємодії. Адже наш голос, жести тіла впливають на слухача 

більше, ніж наші слова. Ми живемо в ері високо розвинутих технологій. Знань і 

відомостей з кожним днем з’являється більше і більше, і люди повинні встигати 

слідкувати за цим швидким розвитком. Ми маємо знати не тільки нещодавні 

відкриття та їх наслідки, але й базові знання, які отримуємо в школі, коледжі чи 

університеті. У засвоєнні цих знань велику роль відіграють учителі, які вчать нас 

змалечку писати і читати. Але ми рухаємося далі і не стоїмо на місці, тому 

викладачі повинні мати гнучкий розум та знати, як донести до учнів цю важливу 

інформацію.  

Знаючи, як правильно використовувати невербальні засоби спілкування, 

як краще розповідати новий матеріал, як заохочувати учнів до його вивчення, 

вчителям буде легше навчати дітей, а дітям будуть відкриватися нові знання 

цього безмежного Всесвіту.  
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

Анотація 

Ільченко Софія,  вихованка Сквирського  центру дитячої та 

юнацької творчості Сквирської міської ради, учениця 10 

класу Сквирського навчально-виховного об’єднання 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 – дошкільний 

навчальний заклад» Сквирської міської ради Білоцерківського району Київської 

області 

 

Науковий керівник: Шахрай Валентина Михайлівна, керівник гуртка 

Сквирського центру дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

 

СІМЕЙНО-ШЛЮБНІ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СІМЕЙНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вивчення сімейно-

шлюбних орієнтацій учнівської молоді (14-17-літніх хлопців і дівчат), що будуть 

в недалекому майбутньому створювати власні сім’ї, а вже орієнтації показують, 

наскільки вони будуть забезпечувати потреби індивіда, групи, суспільства. 

У вступі розкривається актуальність дослідження, визначаються об’єкт, 

предмет, мета, завдання дослідження, здійснюється короткий огляд досліджень, 

що стосуються сім’ї, вказується на наукову новизну, практичну значущість, 

основні результати дослідження. 

В основній частині роботи висвітлюється роль сім’ї у життєдіяльності 

сучасного суспільства, здійснюється порівняння традиційної та сучасної сім’ї, 

уточнюється сутність сімейно-шлюбних орієнтацій молоді, здійснюється опис 

процедури самостійно проведеного емпіричного дослідження та аналізуються 

отримані дані цього дослідження. 

Сформульовані висновки та розроблені пропозиції за результатами 

проведеного дослідження. 

Ключові слова: сім’я, шлюб, традиційна сім’я, сучасна сім’я, учнівська 

молодь, сімейно-шлюбні орієнтації, сімейні трансформації. 
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

 

 

Анотація 

Давиденко Олександр, учень 11 класу Іванківського районного 

ліцею Іванківської селищної ради Вишгородського району 

Київської області 

 
 

 

Науковий керівник: Рябушенко Людмила Ігорівна, учитель історії та 

правознавства Іванківського районного ліцею Іванківської селищної ради 

Вишгородського району Київської області 
  

                    УСПІШНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ФЕНОМЕНУ 

 

          Дослідницьку роботу присвячено аналізу поняття успіху особистості та 

вплив різних соціокультурних факторів на становлення успішної особистості. 

Досліджено основні аспекти та питання визначення понять соціального та 

культурного інституту успішності. Розкрито специфіку залежності успіху від 

місця проживання, освіти, достатку сім’ї, акцентовано увагу на дослідженні 

основних принципів здобуття життєвого успіху особистості. 

Проаналізовано соціально-критичні дослідження, в яких розглядаються 

різні аспекти впливу соціокультурного поля на становлення успішної 

особистості, статті та інтерв’ю конкретних осіб для аналізу загальних стратегій 

щодо здобуття успіху. 

Проаналізовано літературний доробок дослідників проблеми впливу 

суспільства на розвиток та становлення успішної особистості, розкрито 

тематику та ключові запитання, які ставлять перед собою дослідники цієї теми, 

висвітлено об’єкти, які громадяни України вважають до здобутого успіху. 

Ключові слова: успіх, успішність особистості, соціокультурні фактори, 

складові успіху, стратегії здобуття успіху, модель успіху, формула успіху.  
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СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

Осипчук Ірина, учениця 10 класу Бучанського навчально-

виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

№4 Бучанської міської ради Бучанського району Київської 

області 
 

Науковий керівник: Денисова Надія Валентинівна, учитель правознавства 

Бучанського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня 

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

міської ради Бучанського району Київської області 

 

 
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ФОТОГРАФІЧНІ ТВОРИ 

 

         Дослідницьку роботу присвячено проблемам захисту прав авторів на 

фотографічні твори. 

         Досліджено специфіку створення фотографічних творів, як об’єктів 

авторського права.  З’ясовано, що автору, створюючи фотографію, необхідно 

враховувати наявність сукупності таких ознак, як творчий характер праці, 

об’єктивну форму вираження та оригінальність, які властиві фотографічному 

твору як об’єкту авторського права. 

Досліджено юридичну природу та особливості набуття прав на 

фотографічні твори. З’ясовано, що авторське право на твір виникає внаслідок 

факту його створення, реєстрація твору не обов’язкова. Згідно законодавства не 

існує ніяких вікових обмежень щодо визнання авторства твору.  

Проаналізовано способи використання фотографічних творів, як об’єктів 

інтелектуальної власності.  

Установлено пріоритетні напрями удосконалення застосування окремих 

цивільно-правових способів захисту авторських прав фізичної особи (дитини) на 

фотографічні твори. У ході написання роботи було встановлено необхідність 

проведення просвітницької роботи серед школярів, щодо прав дітей на об’єкти 

інтелектуальної власності та способів їх використання. Та було підготовлено 

проєкт договору щодо комерціалізації майнових прав дітей-авторів на 

фотографічний твір.  

Ключові слова: інтелектуальна власність, авторське право, майнове 

право, не майнове право, фотографічний твір, авторський договір, права дітей. 
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СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

Січкар Віта, учениця 11 класу Ставищенського навчально-

виховного комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів-юридичний ліцей» № 2 ім. О.С. Паланського 

Ставищенської селищної ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Животівська Ірина Олександрівна, учитель історії та 

правознавства Ставищенського навчально-виховного комплексу «заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-юридичний ліцей» № 2 ім. О.С. 

Паланського Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської 

області 

 

ФІНАНСОВІ ПІРАМІДИ ЯК ВИД ШАХРАЙСТВА 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу поняття фінансових пірамід як 

одного із видів фінансового шахрайства.  

Проаналізовано механізми формування фінансових пірамід, їх вплив на 

криміногенну ситуацію у фінансовій сфері. Обґрунтовано необхідність 

створення чинного законодавства, яке унеможливить або ускладнить створення 

подібних фінансових структур, встановить кримінальну відповідальність для 

осіб, які створюють фінансові піраміди, визначить порядок відшкодування 

збитків вкладникам.  

З’ясовано сутність фінансової піраміди для оцінювання її небезпеки для 

пересічної людини, виявлено характерні ознаки, види фінансових пірамід, 

Проаналізовано причини участі суб’єктів у фінансових пірамідах і поради 

фахівців, щоб не стати учасником фінансової піраміди. 

Систематизовано міжнародний досвід у притягненні до кримінальної 

відповідальності осіб, причетних до створення фінансових пірамід, та спроби 

українських законодавців урегулювати дане питання.  

Ключові слова: фінансова піраміда, шахрайство, шахраї, інвестори, вклади, 

дивіденди, кримінальна відповідальність, фінансова грамотність. 
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СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

Шуменкова Марія, учениця 11 класу Ірпінського 

академічного ліцею Національного університету біоресурсів і 

природокористування України Ірпінської міської ради 

Бучанського району Київської області 
 

 

 

Науковий керівник: Точиліна Ірина Валентинівна, учитель економіки і права 

Ірпінського академічного ліцею Національного університету біоресурсів і 

природокористування України Ірпінської міської ради Бучанського району 

Київської області 

 

 
РУХ ЗА ПРАВА ЖІНОК В УКРАЇНІ І СВІТОВИЙ СУФРАЖИЗМ: СПІЛЬНЕ, 

ВІДМІННЕ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З СУЧАСНІСТЮ 

 

Мета: дослідити рух за права жінок в Україні у взаємозв’язку зі світовим 

суфражистським рухом - від витоків до сучасності. 

Предмет дослідження: рух за права жінок в Україні і світі. 

Об’єкт дослідження: історичні постаті українського і світового жіноцтва в 

боротьбі за розширення прав та гендерну рівність 

У роботі досліджено передумови виникнення, ідеї та результати світового 

суфражистського руху, здійснено порівняння з аналогічними проявами руху за 

права жінок в Україні.  Виокремлено спільні та відмінні риси жіночих рухів у 

різних країнах світу, показано, що особливості правового становища жіноцтва в 

Україні базуються на звичаєвому праві, яке передбачає закріплення окремих 

майнових прав, допускає заможних жінок до участі у справах місцевого 

самоврядування, формує їх активну участь у суспільно-політичному житті. 

Водночас у всіх патріархальних суспільствах з розподілом влади між чоловіками 

та жінками з найдавніших часів аж до здобуття суфражизмом/фемінізмом у ХХ 

столітті виборчого права для жінок, жінки мали дуже обмежений доступ до 

влади на найвищих рівнях. З огляду на це жінки вкрай рідко очолювали країни 

та уряди. Показано поступ в боротьбі за розширення прав жінок, і зроблено 

висновок, що після здобуття виборчого права боротьба не завершилася, однак 

перейшла у рух за гендерну рівність. 

Ключові слова: суфражизм, рух за права жінок, гендерна рівність, звичаєве 

право, вибоче право, права люди 
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА 

  

 

                                        Анотація 

 

Євтіхій Олександра, вихованка Миронівського центру 

дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради,  

учениця 10 класу Миронівського академічного ліцею ім. 

Тараса Шевченка Миронівської міської ради Обухівського 

району Київської області 
 

Науковий керівник: Лобода Ольга Іванівна, керівник гуртка Миронівського 

академічного ліцею ім. Тараса Шевченка Миронівської міської ради 

Обухівського району Київської області 

 

 

    ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ,  ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ 

                                  В КЛАСАХ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню особливостей спілкування 

здобувачів освіти, які навчаються в  класах з інклюзивним навчанням.  

У роботі досліджено  сутність, мету, завдання та принципи інклюзивної 

освіти. Розкрито особливості психофізичного розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами.  

Проаналізовано  наукову літературу з проблеми навчання та спілкування 

здобувачів освіти в класах з інклюзивним навчанням. Проведено дослідження  

щодо спілкування дітей, які навчаються в класах з інклюзивним навчанням. 

Досліджено, що таке навчання допомагає дітям з особливими потребами 

позбутися почуття ізольованості, допомагає інтеграції в соціум, адаптуватися до 

різноманітних життєвих ситуацій, вчить колектив спілкуватися та працювати 

разом, формує почуття відповідальності за товаришів. 

Ключові слова: інклюзія, спілкування, діти з особливими освітніми 

потребами, діти з особливостями психофізичного розвитку. 
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА  

 

           

                                   Анотація 

 

Пашкова Каріна, учениця 9 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Петрівської 

сільської ради Вишгородського району Київської області 

 

Науковий керівник: Тишковська Алла Петрівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Новопетрівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ 

ступенів №1 Петрівської сільської ради Вишгородського району Київської 

області 

 
       НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ТА ЇХ ВПЛИВ 

                       НА СТАНОВЛЕННЯ СВІТОГЛЯДУ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

       Дослідницьку роботу присвячено виявленню oсoбливoстей впливу 

сoцioкультурнoгo oсвiтньoгo середoвищa в умoвaх викoристaння нaрoдних 

трaдицiй учнiв стaрших клaсiв.  

        Нашій країні потрібні люди високоморальні, виховані, свідомі, патріотичні. 

Основне завдання сучасної школи – це виховання саме такої особистості. Все 

бiльше зaявляє прo себе неoбхiднiсть iнтегрaцiї людей у суспiльствi, а 

нaцioнaльнa свiдoмiсть якрaз i виступaє як зaсiб тaкoї iнтегрaцiї. Соціокультурне 

середовище є провідним чинником формування особистості. 

У дослідницькій роботі oхaрaктеризовано сoцioкультурне oсвiтнє 

середoвище тa йoгo вплив нa рoзвитoк учнiв стaрших клaсiв; визнaчено 

педaгoгiчнi умoви ствoрення сoцioкультурнoгo oсвiтньoгo середoвищa з метoю 

вихoвaння учнiв стaрших клaсiв нa нaцioнaльнo-культурних трaдицiях; 

oбґрунтувaно oргaнiзaцiйнo-педaгoгiчнi oснoви викoристaння нaрoдних трaдицiй 

учнiв стaрших клaсiв в пoзaнaвчaльнoму вихoвнoму прoцесi. 

Реалії сьогодення свідчать, що без докорінної перебудови виховного 

процесу у навчальних закладах України, без опори на високодуховні цінності 

народного виховання, яке віками зберігалося і застосовувалося нашими 

предками, без опори на споконвічні традиції виховання на засадах народної 

педагогіки, ми будемо відламаною гілкою родоводу і все далі і далі будемо 

втрачати духовність. 

Ключові слова: сoцioкультурне oсвiтнє середoвище, виховання, народні 

традиції і звичаї, народна педагогіка, старшокласник. 
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА 

  

Анотація 

 

Пономаренко Павло, учень 9 класу Кагарлицької 

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

Кагарлицької міської ради Обухівського району Київської 

області 

  

Науковий керівник: Ковровський Ігор Григорович, соціальний педагог 

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

Кагарлицької міської ради Обухівського району Київської області, кандидат 

педагогічних наук 

 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В 

УМОВАХ МІКРОСОЦІУМУ КЛАСУ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу впливу мікросоціального 

середовища класу на процес соціалізації учнів з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивного навчання у закладі загальної середньої освіти. 

Проаналізовано науково-методичні та педагогічні дослідження визначення 

поняття «дитини з особливими освітніми потребами». 

Дано характеристику функціонування соціального середовища як 

соціально-педагогічного явища при навчанні дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Досліджено механізми соціалізації дітей з особливими освітніми потребами 

в умовах впливу мікросоціального середовища інклюзивного класу. 

Визначено основні етапи входження дитини з особливими освітніми 

потребами в інклюзивне соціально-освітнє середовище класу. 

Проаналізовано основні тенденції процесу соціалізації учнів з особливими 

освітніми потребами в умовах мікросоціуму класу з інклюзивним навчанням. 

Досліджено ставлення учнів до проблеми інклюзивного навчання 

здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. 

Ключові слова: соціалізація, мікросоціум класу, особливі освітні потреби, 

інклюзивне соціально-освітнє середовище, інклюзивне навчання. 
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СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА 

 

Анотація 

 

Федоренко Ірина, вихованка Сквирського  центру дитячої  

та юнацької творчості Сквирської міської ради, учениця  

11  класу  Великополовецького  навчально-виховного  

комплексу «Загальноосвітня  школа I-III  ступенів – дитячий  

садок» Фурсівської сільської ради Білоцерківського району  

Київської області 
 

   

Науковий  керівник: Хіврич  Світлана  Миколаївна, керівник гуртка Сквирського  

Центру дитячої та юнацької т ворчості Сквирської  міської  ради  Білоцерківського  

району Київської області 

 

 

СУЧАСНИЙ КОПІРАЙТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ 

ТЕКСТІВ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ АГРЕСІЇ 

 

      Актуальність теми: Сучасна медійна практика нерозривно пов’язана з 

контентотворенням та SEO-просуванням. Розробка комплексної науково-

методологічної бази зі створення політичних текстів сприятиме усуненню негативної 

ситуації, що склалася в Україні у зв’язку з російською агресією, та стане у нагоді 

копірайтерам-практикам. Саме в цьому і полягає новизна нашої роботи. 

Використання соціальних мереж, LSI та digital копірайтингу є магістральними 

лініями розвитку якісного політичного копірайтингу. 

      Об’єкт дослідження: Специфіка текстотвірної галузі - копірайтингу - як 

невід’ємної складової інтернет-комунікації. 

      Предмет дослідження: Сучасний копірайтинг як технологія створення 

політичних текстів, інструмент агресії та протистояння їй. 

      Ступінь дослідження проблеми.  Теоретичною базою нашої студії стали 

насамперед праці дослідників копірайтингу: К. Кіуру, Є. Костенко, В.Вєрєщагіна, В. 

Устінова та рерайтингу:  О. Лащук, О. Белькової, Д. Міронової, Д. Тюкової, О. 

Оськіної, О. Огірка, О. Пілата, О. Романюка та ін. 

       Мета роботи: дослідження копірайтингу як діяльності зі створення онлайнового 

контенту, сучасних наукових методик написання текстів, а саме прийомів 

політичного копірайтингу в умовах гібридної агресії в нових реаліях України та 

протистояння їй. 
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       Завдання:  дослідити створення наукових методик написання текстів для seo, 

lsi, іміджевого та політичного копірайтингу; зупинитися на вивченні сучасного 

копірайтингу як технології створення політичних текстів у системі соціальних 

комунікацій, впливу сучасних політичних реалій на текстовий контент копірайтерів 

як ініціаторів та модераторів дискусій у соціальних мережах; проаналізувати тексти 

політичного копірайтингу на вітчизняному грунті. 

     Методи дослідження. Під час проведення дослідження використовувалися 

методи абстрагування, порівняння, експерименту, термінологічного аналізу, 

узагальнення та інтерв’ю. 

        Наукова новизна одержаних результатів. Ми переконалися, що потребують 

наукового та методичного опрацювання прийоми створення текстового контенту для 

ресурсів різного спрямування й тематики. Зрозуміли, що не тільки традиційні медіа, а 

й соціальні мережі стали інструментом впливу в гібридній агресії. Також дослідили 

упровадження прийомів політичного копірайтингу патріотичного напрямку в 

соціальних мережах медійних облич та у власному досвіді. 

        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», у 

ході науково-практичної конференції  вихованців секцій МАН Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості; презентувалися на уроці 

української мови у 11 кл. «Урок мовлення. Доповідь на наукову тему»; 

використовувалися матеріали власних статей у районній газеті «Вісник Сквирщини», 

у дописах у Facebook та Instagram. 
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СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА 

 

 

Анотація  

Потапова Крістіна, вихованка Миронівського центру 

дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради, 

учениця 11 класу Миронівського академічного ліцею імені 

Т.Г. Шевченка Миронівської міської ради Обухівського 

району Київської області 

 

Науковий керівник: Зленко Любов Миколаївна, керівник гуртка 

Миронівського центру дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради 

Обухівського району Київської області 
 

 

ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ АУДИТОРІЇ 

В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА 

 

У дослідницькій роботі розкрито сутність і функції соціальних медіа, 

виокремлено їхні ідентифікаційні ознаки та охарактеризовано різновиди 

соціальних медіа. 

Досліджено соціальні медіа як важливу складову інтернет-простору, 

своєрідне медійне середовище, у якому відбувається глобальний обмін 

інформацією, розширюються сфери впливу сучасних засобів комунікації.  

Акцентовано увагу на змістовому та технічному аспектах журналістської 

діяльності у соціальних медіа.  

Проаналізовано характерні риси інтернет-комунікації учнівської молоді у 

соціальних медіа, встановлено чинники впливу соціальних медіа на формування 

інформаційної культури молодіжної аудиторії. 

Ключові слова: соціальні медіа, онлайн комунікація, інтернет-сервіси, 

медіаконтент, інформаційна культура, молодіжна аудиторія.   
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

 

Анотація 

Делікатна Поліна, учениця 11 класу Славутицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Славутицької 

міської ради Вишгородського району Київської області 

 
 

 

Науковий керівник: Савицька Алла Володимирівна, учитель історії 

Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Славутицької міської 

ради Вишгородського району Київської області 

 

 
ГЕНОЦИД РОМІВ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЧЕРНІГІВ: ПРОЯВИ, МАСШТАБИ, 

МІСЦЯ КАТУВАНЬ 

 

        Дослідницьку роботу присвячено темі Геноциду ромів – Параймосу, на 

території міста Чернігів як складовій нацистської політики. 

        На основі вивчення архівних, усноісторичних, монографічних, Інтернет-

джерел проаналізовано й узагальнено інформацію з теми. Охарактеризовано 

особливості політики нацистів щодо ромів у місті Чернігів, проаналізовано 

число жертв Параймосу на території міста у контексті «ромського етноциду», 

визначено етапи Геноциду ромів. 

        Досліджено місця катувань ромів на території міста. Зроблена спроба 

розширити географію Параймосу у місті. Названо та досліджено такі історико-

географічні об’єкти як Подусівський ліс, міська в’язниця (за архівними  даними, 

визнано дослідниками), Маліїв Яр, Мар’їн гай, Кордівка, Павлівка (за 

монографічними, Інтернет-, усноісторичними джерелами). Вперше створено 

карту місць розстрілів ромів на території міста Чернігові. 

         Використано метод усної історії з метою проведення інтерв’ю з ромською 

активісткою Марією Івановою, родичкою жертв Параймосу. 

           Ключові слова: Геноцид, Параймос, етноцид, роми, окупаційний режим. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

 

 Анотація        

Мазур Софія, учениця 9 класу Миронівського 

академічного ліцею № 2 Миронівської міської ради 

Обухівського району Київської області 

 

Науковий керівник: Заїменко Аліна Олексіївна, учитель історії та 

правознавства Миронівського академічного ліцею № 2 Миронівської міської 

ради Обухівського району Київської області 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВОЛОНТЕРСЬКОГО РУХУ НА УКРАЇНСЬКИХ 

ЗЕМЛЯХ НА ПРИКЛАДІ ФОРМУВАННЯ ЛЕГІОНУ УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ 

СТРІЛЬЦІВ ТА СУЧАСНИХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню ролі волонтерської діяльності  в 

процесах формування і розбудові легіону УСС в роки Першої світової війни та 

української армії в роки проведення АТО (ООС) на Сході України на початку 

ХХІ ст. 

Досліджено процес  виникнення та формування легіону УСС в роки Першої 

світової війни та створення боєздатної сучасної української армії. Розкрито 

значення  благодійної діяльність українців та волонтерських організацій під час 

формування українських збройних сил зазанчених періодів. 

Акцентовано увагу на волонтерській діяльності населення Миронівщини 

Київської області в процесі вдосконалення боєздатності національної армії під 

час проведення (ООС) АТО на сході України. Доведено, що об’єднання і 

згуртованість української нації в роки боротьби за державну незалежність – це 

основна ментальна риса нашого народу. Здійснено порівняльний аналіз процесів 

формування УСС та сучасних Збройних Сил України за визначеними 

кретеріями. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 
 

Анотація 

 

Усик Анастасія, учениця 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» 

– загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради Бориспільського 

району Київської області 
 

Науковий керівник: Засенко Тетяна Василівна, учитель історії 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха 

Бориспільської міської ради Бориспільського району Київської області 
 

 

РОЛЬ СІМ’Ї КАСЯНЕНКІВ У РОЗВИТКУ АВІАКОНСТРУКТОРСТВА ТА 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ УКРАЇНИ 

 

Дослідницьку роботу спрямовано на аналіз діяльності сімейного 

конструкторського бюро Касяненків в Україні. Про зачинателів українського 

конструкторства маловідомо, оскільки через репресії радянської влади 

громадсько-політичні діячі були арештовані та безслідно зникли у концтаборах. 

Сьогодні, як ніколи, важливо повернути в контекст національної історії імена 

цих героїв. 

Досліджено основні аспекти розвитку авіації в Україні, визначено її роль у 

житті людини та суспільства.  

Зібрано основні відомості про передумови та особливості створення 

власних літальних конструкцій Касяненками: планерів, аеропланів, двигунів, що 

мали великий вплив на розвиток авіації. 

Простежено громадсько-політичну діяльність братів: участь в організації 

музею з авіаційним відділом, перших льотних шкіл в Україні, сприяння 

відкриттю спеціалізованих авіаційних бібліотек. Перекладацька діяльність 

Євгена Івановича спрямована для поглиблення вивчення цієї галузі. Збирання 

коштів на спорудження аеродинамічних труб для експериментальної роботи в 

галузі повітроплавання, придбання пасажирсько-поштових літаків для 

акціонерного товариства повітряних сполучень, відомого як «Укрповітрошлях». 

Активна депутатська участь у розробці статуту автономії України та 

упорядкуванню українського правопису.    



 

227 

 

Проведено опитування і анкетування здобувачів освіти гімназії 

«Перспектива» щодо обізнаності про діяльність Касяненків на території рідного 

краю, організовано конференції та круглі столи для глибшого пізнання та 

вивчення історичних постатей. 

Проаналізовано історичні дослідження, статті, спогади відомих істориків і 

краєзнавців, в яких розглядалися особливості діяльності авіаконструкторів. 

Ключові слова: авіація, літальні апарати, Укрповітрошлях, конструкторське 

бюро, повітроплавання, політичні репресії. 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

                                       Анотація 
 

Коваль Таміла, учениця 11 класу Ставищенського 

навчально-виховного комплексу «заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів –юридичний ліцей» № 2 ім. 

О.С. Паланського Ставищенської селищної ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

 

 

Науковий  керівник: Животівська Ірина Олександрівна, учитель історії та 

правознавства Ставищенського навчально-виховного комплексу «заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів –юридичний ліцей» № 2 ім. О.С. 

Паланського Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської 

області 
 

 
ІСТОРИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛІТЕТІВ УКРАЇНСЬКОГО ТА 

РОСІЙСЬКОГО НАРОДІВ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу історичних умов, які вплинули 

на формування менталітетів українського та російського народів, з точки зору 

того, які позитивні та негативні риси національних характерів були сформовані 

внаслідок таких впливів.       
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Досліджено основні аспекти та питання визначення понять менталітету, 

ментальності як особливих структур, що включають світосприйняття, соціально-

психологічні настанови, які формують уявлення про світ у людей, які належать 

до певної спільноти. 

З'ясовано, які риси національних менталітетів відрізняють українство від 

російського народу. Узагальнено та порівняно дослідження та висновки фахівців 

про особливості та основоположні риси менталітетів українського та 

російського народів. 

Проведено дослідження впливу природно-географічних, геополітичних, 

соціально-економічних та культурних чинників на формування особливих рис 

національних менталітетів українців та росіян. З’ясовано як ці умови 

змінювалися в часі, та як такі зміни вплинули на зміну менталітету. 

Прослідковано, як особливості менталітетів визначали історичну долю 

українського та російського народів. Враховано наукові підходи, гіпотези, ідеї та 

концепції, що стосуються характеристик менталітетів та історичних умов, в яких 

вони сформувалися.  

Ключові слова: історія, менталітет, ментальність, національний характер, 

природно-географічні умови, геополітичні умови, соціально-економічні умови, 

український народ, російський народ. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

 

                               Анотація 

 

        Качаловська Ірина, учениця 11 класу Стовп’язького 

навчально-виховного об’єднання «Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної 

освіти» Дівичківської сільської ради Бориспільського 

району Київської області 
 

 

Науковий керівник: Мельник Ольга Анатоліївна, учитель історії Стовп’язького 

навчально-виховного об’єднання «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів – заклад дошкільної освіти» Дівичківської сільської ради 

Бориспільського району Київської області 
 

 

ГОЛОДОМОР 1932-1933 РР.: МИРНІ ТА ПАСИВНІ ФОРМИ СПРОТИВУ 

 

 

 

У роботі досліджено та узагальнено ненасильницькі (мирні та пасивні) 

форми українського опору процесам колективізації у 1932-1933 рр. на основі 

аналізу наукових напрацювань, опублікованих архівних документів та листів. 

З’ясовано стан наукового вивчення проблеми, опрацьовано опубліковані 

документальні матеріали та з’ясовано їх джерелознавчу цінність. 

Проаналізовано пасивні форми спротиву на селі в умовах голоду. 

Досліджено мирні форми опору українців в роки голодомору 1932-1933 рр. 

 

Ключові слова: голод, голодомор, українське селянство, спротив, пасивна 

форма опору, мирна форма опору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

230 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

                                      Анотація 

 

Давидова Альона, учениця 11 класу Богуславського 

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

наук» Богуславської міської ради Обухівського району 

Київської області 

 

 

Науковий  керівник: Гресько Алла Олексіївна, учитель історії Богуславського 

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

Богуславської міської ради Обухівського району Київської області 
 

РУХ ОПОРУ НА БОГУСЛАВЩИНІ 

 

          Роботу присвячено дослідженню основних віх радянського та 

національного руху Опору краю, встановленню обставин діяльності учасників 

супротиву німецько-нацистської окупації.  

          Проаналізовано наявні періодичні матеріали та музейні фонди, які 

розкривають тему існування, діяльності населення проти окупантів з різних 

позицій, часом протилежних. 

          Досліджено та висвітлено спірні питання, які стосуються радянського руху   

Опору. А саме: факту існування Богуславського 6-го партизанського батальйону 

Київського партизанського з’єднання ім. Хрущова. Здійснено комплексне 

дослідження проблематики питання створення, діяльності підпілля міста 

Богуслава, його керівництва; опрацьовано матеріали, які розкривають повоєнний 

процес підготовки рішень влади, щодо визнання існування Богуславського 

підпілля. Охарактеризовано обставини та факти діяльності учасників 

Іванівського підпілля. 

        Охарактеризовано вклад місцевого жіноцтва в рух Опору, здійснена спроба, 

окрім раніш відомих осіб, винести на суспільний загал імена невідомих месниць 

району. 

        З’ясовано факти діяльності представників ОУНівського підпілля.  Які  

також  боролися проти окупантів. 

      Ключові слова: УРСР, КПРС, окупація, рух Опору, ОУН, ОУН (б), 

партизани, підпілля. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

      

Анотація 

Павленко Андрій, учень 9 класу Таращанського 

академічного ліцею «Ерудит» Таращанської міської  ради 

Білоцерківського району Київської області 

 
 

 

 

Науковий  керівник: Островершенко Тетяна Михайлівна, учитель історії та 

правознавства Таращанського академічного ліцею «Ерудит» Таращанської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ПОВІТОВОГО МІСТА ТАРАЩІ В XIX СТ.: ДО ІСТОРІЇ 

МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ (20-40 РР. XIX СТ.). 

 

        Дослідницьку роботу присвячено історії будівництва лікарні в повітовому 

місті Таращі. 

       Відшукали й опрацювали наукові праці, присвячені питанням розвитку 

медицини у XIX ст., а також провели дослідження доступних на даний час 

архівних документів. 

        Дослідили вплив загальноімперських реформ на зміни у сфері медицини у 

Київській губернії та з`ясували, як ці зміни позначилися на медичному 

забезпеченні населення на рівні повітів. Зокрема, розглянули питання 

запровадження Приказу громадського опікування, результатом діяльності якого  

стало будівництво повітової лікарні у нашому місті. 

         Ознайомилися з системою роботи адміністративних органів Російської 

імперії та місцевих органів влади у сфері медицини. 

         Дізналися про стан медичних закладів у місті у XIX ст., побачили, що 

будівлі для лікарень орендувались або купувались у приватних осіб. Хоча 

органи влади слідкували за тим, щоб ці будівлі були належного стану, дуже 

часто вони потребували капітальних ремонтів, або взагалі були непридатні для 

використання як лікарні. 

         З`ясували, як обирали місцевість під забудову, хто був за це відповідальний 

з місцевих чиновників, опрацювали документи з ретельними вказівками 

губернського архітектора щодо матеріалів та робіт по будівництву, визначили 

джерела фінансування будівництва. 
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        Дослідження дало можливість вивчити тільки незначну частинку історії 

лікарні нашого міста. Цікаво було б дослідити ретельніше стан грошового та 

матеріального забезпечення лікарні, а також опрацювати статистичні дані.  

        Ключові слова: Приказ громадського опікування, медичне забезпечення, 

міська лікарня, архівні документи. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

                                    Анотація 

 

Левківська Софія, вихованка гуртка комунальної 

установи «Центр розвитку дітей та молоді», учениця 9 

класу Навчально-виховного комплексу «Узинська 

гімназія» Узинської міської ради Білоцерківського 

району Київської області 

 

Науковий  керівник: Гвоздкова Ірина Сергіївна, керівник гуртка комунальної 

установи «Центр розвитку дітей та молоді» Узинської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 
КОСМОНАВТ ПАВЛО РОМАНОВИЧ ПОПОВИЧ НА МАЛІЙ БАТЬКІВЩИНІ 

 

Робота присвячена вивченню особистості космонавта П.Р.Поповича, який 

народився в м. Узині Київської області. Метою роботи було дослідити впливи, 

яких зазнав майбутній космонавт у дитячі та юнацькі роки, і які створили умови 

для формування особистості; з’ясувати ставлення земляків до П.Поповича. У 

роботі доведено, що найбільшого впливу на становлення особистості 

майбутнього космонавта мали родинне виховання, потяг до знань, прищеплений 

першою вчителькою, страхіття воєнних років, дитяча мрія про професію 

льотчика.  

Перший розділ роботи містить спогади земляків про життя родини 

Поповичів від дитинства до останніх років життя. Надбанням стало з’ясування 

походження родини і прізвища Поповичів, встановлення генеалогічного дерева 

роду, що є унікальними знахідками. Розповіді земляків підтверджуються 

фотографіями з архівів мешканців Узина, значна частина з них викладена в 

додатках до роботи. 

 Другий розділ роботи присвячений пам’ятним місцям Узина, пов’язаним із 

життям П.Поповича. В основу цього розділу лягли відомості з автобіографічних 

книг космонавта, художніх та публіцистичних творів журналістів 60-х років ХХ 

ст., спогади мешканців містечка. Дослідженням встановлено, що в Узині є місця, 

пов’язані з П.Р.Поповичем: батьківська хата, цукровий завод, кладовище, де 

поховані його близькі родичі, школа, військовий аеродром, лікарня.  

         Ключові слова: космонавт, П.Р.Попович, особистість, Узин, аеродром, 

погруддя, походження, земляки, спогади. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 
 

Анотація 

 
Одинока Катерина, учениця 11 класу Березанського 

навчально-виховного комплексу Березанської міської ради 

Броварського району Київської області 

 

Науковий  керівник: Білецька Світлана Володимирівна, учитель історії 

Березанського навчально-виховного комплексу Березанської міської ради 

Броварського району Київської області 

 

 
ІСТОРІЯ МІСТА БЕРЕЗАНЬ У НАЗВАХ КУТКІВ І ВУЛИЦЬ 

 

В останні роки значна увага приділяється вивченню мікротопонімів 

окремих населених пунктів. Такі дослідження є цінними, оскільки активізують 

увагу до минувшини  рідного краю та спонукають сучасну молодь до вивчення 

історії свого народу. Містечко Березань має теж свою унікальну топонімічну 

систему, в якій прихована цікава історична інформація. 

Тому метою нашої роботи став пошук, повернення та оприлюднення 

забутих сторінок історичного минулого поселення. 

При дослідженні історії Березані в назвах топонімів ми використовували 

описовий метод, який базується на історичному аналізі наукової літератури, 

архівних та музейних фондів, особистих досліджень та аналізу спогадів 

представників різних поколінь; метод інтерв’ю, (збирання топонімічного 

матеріалу від корінних мешканців міста Березань); картографічний метод, 

застосований при розробці топонімічних карт.    

До сьогодні матеріал з топоніміки Березані збирали мешканці міста. 

Особливо зацікавлює неординарна курсова робота Чумака Ю. О., яка 

зберігається в краєзнавчому музеї. В ній подається тлумачення назви кутків та 

місце їх розташування. Звісно, перелік автора неповний. Тому ми прагнули 

дослідити якомога більше забутих топонімів і основну увагу звертали на 

розвиток нашого міста, його суспільно-політичні процеси, історичні події, які 

зафіксовані в місцевих назвах. Адже вони – це усний архів історії містечка 

Березань. 

Робота складається з трьох розділів. У першому розділі подаються 

відомості про заснування поселення та кілька версій щодо назви Березань. У 

другому – поява й причини виникнення кутків та походження їхніх назв. У 
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третьому розділі йдеться про утворення  вулиць і нових районів у радянській 

період і характерне для цього історичного часу найменування топонімів. А 

також висвітлено процес декомунізації та перейменування вулиць у роки 

незалежності.  

У процесі дослідження ми не тільки знайшли цікаву й корисну інформацію 

щодо історії нашої маленької батьківщини, ми ще отримали величезне 

задоволення від того, що зазирнули у багатовікову скарбницю наших предків. 

Ключові слова: вулиці, історія, кутки, спадщина, спогади, старожили, 

топоніми, декомунізація. 

 

  

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

                                Анотація 

Михайлівська Оксана, учениця 11 класу  

Ставищенського навчально-виховного 

комплексу «заклад загальної середньої освіти       

І-ІІІ ступенів-педагогічний ліцей» № 1 

Ставищенської селищної ради Білоцерківського 

району Київської області 

 

 

Науковий  керівник: Загоруй Єлизавета Володимирівна, вчитель  історії 

Ставищенського навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів-педагогічний ліцей» № 1 Ставищенської селищної ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

 
«БАБИНІ ЯРИ» УКРАЇНИ – МІСЦЯ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ ЄВРЕЇВ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню понять «Геноцид» та 

«Голокост». В роботі проаналізовано причини масового знищення євреїв 

на території України, встановлено  місця, де відбувалися найбільші страти 

українських євреїв, території, де проводилася нацистська політика 

«остаточного вирішення єврейського питання». З’ясували , коли і де саме 

відбувалося винищення євреїв в Ставищенському районі.  

У роботі розкриваються масштаби трагедії українського єврейства. 

Адже лише в Бабиному Яру в Києві було розстріляно близько 100 тисяч 

людей; у Кам’янець-Подільську – близько 23 тисяч; поблизу Тракторного 
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заводу в Харкові – понад 10 тисяч; Дніпропетровську – близько 12 тисяч; 

Одесі – понад 20 тисяч; у лісі Сосенки в Рівному – близько 17 тисяч; селі 

Богданівка Миколаївської області – понад 40 тисяч. Ставищенський район 

також став місцем, де масово страчувалися євреї. В урочищі Ревуха, що 

знаходиться в с. Розкішна, протягом вересня-грудня 1941 року німцями 

було вбито близько 400 осіб. Страхітлива політика терору проти євреїв на 

території окупованої України фактично знищила їх соціокультурну й 

етнорелігійну спільноту.  

Офіційно визнано, що близько 6 мільйонів євреїв було вбито 

протягом Голокосту, з них від 1,4 млн. до 1,6 млн. на території України.  

Ключові слова: геноцид, голокост, євреї, план Барбаросса, 

рейхскомісаріат Україна, гетто, айнзацгрупи, поліцаї, Бабин Яр, Ревуха, 

розстріли, знищення. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

Анотація       

 Король Анастасія, учениця 9 класу Іванківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бориспільської 

міської ради Бориспільського району Київської області 

 

      

Науковий  керівник: Чорнойван Яна Василівна, кандидат філософських наук, 

педагог-організатор Іванківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Бориспільської міської ради Бориспільського району Київської області 

 
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ У СЕЛІ ІВАНКІВ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 

 

Дослідницьку роботу присвячено комплексному дослідженню релігійної 

ситуації в селі Іванків Бориспільського району через аналіз історії зародження та 

розвитку релігійних вірувань, починаючи від найдавніших часів до сьогодення. 

Проаналізовано релігійні вірування, що існували на території сучасного 

Іванкова від найдавніших часів до появи першої згадки про Іванків як 

територіальну одиницю. 

Проведено узагальнення даних про стан релігії на території сучасного 

Іванкова від появи першої згадки про Іванків як територіальну одиницю до 

початку ХХІ століття. 

Досліджено сучасну релігійну картину на території села Іванків. 

 

Ключові слова: релігія, релігійні вірування, доба бронзи, скіфські кургани, 

Черняхівська культура, церква, автокефальний рух. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

Анотація 

 

Судомора Стефанія, учениця 11 класу Стовп’язького 

навчально-виховного об’єднання «Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» 

Дівичківської сільської ради Бориспільського району 

Київської області 

  

Науковий керівник: Мельник Ольга Анатоліївна, учитель історії Стовп’язького 

навчально-виховного об’єднання «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів – заклад дошкільної освіти» Дівичківської сільської ради 

Бориспільського району Київської області 

 

 

Листування остарбайтерів як історичне джерело (на прикладі 

с. Стовп’яги Бориспільського району Київської області) 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу листів остарбайтерів та 

визначенню їх інформативності. 

З’ясовано ступінь наукової розробки проблеми в цілому та на регіональному 

рівні зокрема. 

Охарактеризовано джерельну базу дослідження та методику роботи з 

джерелами епістолярного стилю. 

Репрезентовано джерела особового походження, здійснено аналіз листів 

остарбайтерів, мешканців с. Стовп’яги та розкрито їх інформативний потенціал. 

Запропоновано їх структурну будову. 

 

Ключові слова: остарбайтери, листи, Стовп’яги, листування, епістолярій. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

Шішеня Богдана, учениця 9 класу Богуславського 

академічного ліцею № 1 Богуславської міської ради 

Обухівського району Київської області 

 

 

 

Науковий  керівник: Бондар Тетяна Миколаївна, учитель історії 

Богуславського академічного ліцею № 1 Богуславської міської ради 

Обухівського району Київської області 

 
 

ПРОМИСЛОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ БОГУСЛАВСЬКОГО КРАЮ НА ЕТАПІ 

РОЗРОРТАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню особливостей та процесу 

становлення промислового перевороту на землях Богуславщини.  

Досліджено поміщицькі господарства та підприємства різних форм 

власності Богуславського краю в першій половині ХІХ – поч.. ХХ ст. Розкрито 

внутрішній устрій, організацію дворянсько-поміщицьких господарств 

Богуславського краю, проаналізувано їх матеріально-технічну забезпеченість та 

можливий потенціал у процесі становлення промислового перевороту. 

Досліджено головні тенденції та особливості промислового розвитку 

Богуславщини у пореформений період. 

 Визначено характерні риси дворянського землеволодіння краю у 

пореформений період, вивчено участь підприємств краю у 

сільськогосподарському, промисловому та торгово-фінансовому підприємництві 

та встановлено рівень ефективності цих господарств у пореформений період.  

Ключові слова: промисловий переворот, графи Браницькі, Богуславщина, 

аграрна реформа, промисловий потенціал, промислові підприємства. 
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СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

Шепітко Катерина, вихованка Миронівського центру 

дитячої та юнацької творчості, учениця 11 класу 

Опорного закладу освіти «Миронівський академічний 

ліцей №3» Миронівської міської ради Обухівського 

району Київської області 

 

Науковий  керівник: Кравченко Віра Володимирівна, учитель історії, керівник 

гуртка Миронівського центру дитячої та юнацької творчості Миронівської 

міської ради Обухівського району Київської області 

 

ВЕСІЛЬНА ОБРЯДОВА ГОСТИННІСТЬ НА ТЕРЕНАХ МИРОНІВЩИНИ 

 

Мета наукового дослідження. Дослідити на конкретному матеріалі 

Миронівського краю основні традиції весільних гостин в Україні. 

Основні завдання дослідження. Розкрити місце гостинності в традиційній 

культурі українського народу; описати весільні обряди Миронівського краю за 

участі гостей; з’ясувати регіональні особливості весільної гостинної символіки 

Миронівщини. 

Актуальність даної роботи полягає в тому, щоб повернути в сучасне 

життя частково забуті народні традиції, пов’язані з обрядовою гостинністю. 

Проведення даного дослідження обумовлюється відродженням весільних 

звичаїв та обрядів, що проходили за участю гостей, а це залежить від знання 

народної культури. 

Результат дослідження. В роботі висвітлено місце обрядової гостинності у 

традиційно-побутовій культурі нашого народу. Проаналізовано основні ритуали 

прийому гостей. Описано регіональні особливості гостин на весіллі. Визначено 

роль гостей, їх шанування на всіх трьох етапах українського весілля. 

Охарактеризовано місцеві особливості символіки гостинності в весільно-

обрядовій культурі краю. Розкрито значення весільної гостинності 

Миронівщини для сучасної етнокультури.  

 Ключові слова: Обрядова гостинність, сімейно-побутова обрядовість, 

ритуали прийому гостей, весільні гостини, весільні обряди, етапи весілля. 
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СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

 

Анотація 

Різанова Анастасія, учениця 10 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Петрівської 

сільської ради Вишгородського району Київської області 

 

 

 

Науковий  керівник: Шевченко Ліна Вікторівна, учитель історії, соціальний 

педагог Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Петрівської 

сільської ради Вишгородського району Київської області 

 
П.Я. ЛИТВИНОВА – ДОСЛІДНИЦЯ ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНОЇ СПАДЩИНИ 

УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Наукову роботу присвячено висвітленню життєвого та творчого шляху  

Пелагеї Яківни Литвинової – несправедливо забутої, але надзвичайно 

талановитої дослідниці фольклорно-етнографічної спадщини України другої 

половини XIX – початку ХХ століття. 

Сповнена трагічних перепетій, доля Пелагеї Литвинової – це шлях 

передової людини свого часу, яка у вирі щоденних родинних турбот знаходила 

час для самоосвіти, постійно прагнула до пізнання та сприяла збагаченню 

скарбниці матеріальної та духовної культури українського народу. 

Наукова діяльність П.Я. Литвинової є прикладом самовідданої натхненної 

праці в галузі етнології, етнографії, мистецтвознавства, фольклористики та 

інших напрямів вивчення українських старожитностей. Завдяки зібраній та 

систематизованій дослідницею великій джерельній базі, багатому 

етнографічному матеріалу, її науковий доробок й досі не втратив свого значення 

й новизни. Збірники українського орнаменту, грунтовне дослідження весільної 

обрядовості, економічні студії та літературні твори П.Я. Литвинової отримали 

схвальні відгуки не лише українських науковців ХІХ – початку ХХ ст., але й 

закордонних фахівців, зокрема членів Паризького антропологічного товариства.  

В даному дослідженні була здійснена спроба розглянути багатогранну 

особистість П.Я. Литвинової на основі її епістолярної спадщини, 

використовуючи листування із всесвітньо відомим вченим Ф.К. Вовком. Ці 

листи є унікальним джерелом для реконструкції подій наукового та 
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громадського життя України кінця ХIX – початку XX століття, розкривають 

таємниці особистості дослідниці, задуми, плани, методику праці, містять цікаві 

етнографічні та фольклорні матеріали.  

 

Ключові слова: Пелагея Литвинова, етнологія, етнографія, фольклор, українські 

народні традиції, весільні обряди, старовинні орнаменти, епістолярії,листування.                 

 

 

 
СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 

Анотація 

 

Горда Іван, учень 10 класу Броварської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6 Броварської міської ради 

Броварського району Київської області 
 

 

Науковий  керівник: Ситник Елла Василівна, вчитель історії, правознавства та 

громадянської освіти Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 

Броварської міської ради Броварського району Київської області 
 

РОЗВИТОК РОК-МУЗИКИ НА ТЕРЕНАХ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 

 

В роботі досліджено розвиток одного з найбільш популярних музичних 

жанрів сьогодення – рок-музики за часів існування Радянського Союзу. 

Досліджено та описано історію появи даного жанру, реакцію влади, умови 

переходу рок-музики до андеґраунду, методи арт-менеджменту митців рок-

андеґраунду в умовах переслідування та напрямки розвитку рок-музики на 

теренах Радянського Союзу. 

Актуальність даної роботи полягає в детальному аналізі проблеми 

взаємовідносин митців та влади, та переході рок-музики до опозиційного 

напрямку в культурі - андеґраунду. Основною метою роботи є дослідження 

особливостей розвитку рок-музики, як напрямку мистецтва андеґраунду за умов 

невизнання та утисків з боку владних структур. 

Виходячи з мети дослідження, було сформовано такі завдання 

дослідження: проаналізувати історичні умови, за яких виник рок на території 

СРСР; дослідити основні проблеми розвитку даного музичного жанру на 
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території СРСР; визначити причини появи та умови існування рок-андеґраунду 

на території СРСР, визначити основні напрямки розвитку рок-андеграунду, 

виокремити основні і найефективніші прийоми арт-менеджменту в рок-

андеграунді, дати оцінку впливу рок-музики як соціокультурного явища на 

свідомість громадян. 

На основі досліджень ми можемо зробити висновок, що період 1960-1980-

х років став періодом складних випробувань для рок-музикантів, періодом  

утисків та переслідувань. Нам вдалося визначити основні історичні умови, за 

яких проникла та розвивалась рок-музика на території СРСР, виокремити 

основні періоди розвитку даного жанру та дослідити реакцію влади в кожному 

конкретному періоді. Дослідивши наукові джерела, ми визначили методи впливу 

владних структур на представників рок-культури та реакцію музикантів на тиск 

влади. Саме жорсткий тиск з боку влади став причиною переходу рок-митців до 

культури андеґраунду. Здійснивши глибокий та детальний аналіз отриманих 

матеріалів досліджень, нам вдалось визначити та систематизувати причини 

переслідувань владою представників рок-андеґраунду та основні і 

найефективніші методи їх арт-менеджменту, а також жанри рок-музики, що 

отримали розвиток на території СРСР. Ми встановили факт впливу рок-музики 

на свідомість громадян. Завдяки сміливим та небезпечним експериментам в 

галузі арт-менеджменту, рок-музика посіла особливе місце в сучасній музичній 

культурі. Вона є відображенням суспільних настроїв. 

Ключові слова: рок-музика, рок-гурт, андеґраунд, арт-менеджмент, 

підпілля, вокально-інструментальний ансамбль. 
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СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 

 

Анотація 

 

Денисенко Ніна, вихованка Сквирського центру дитячої та 

юнацької творчості Сквирської міської ради, учениця 9 

класу Сквирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

імені Петра Тисьменецького Сквирської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 
 

 

Науковий  керівник: Пасічник Наталія Сергіївна, доцент кафедри «Права та 

соціально-поведінкових наук» Білоцерківського інституту економіки та 

управління Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», 

кандидат історичних наук, керівник гуртка Сквирського центру дитячої та 

юнацької творчості Сквирської міської ради Білоцерківського району Київської 

області 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ США В 

ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 

 

Актуальність теми дослідження. В наш час інформація перетворилася на 

глобальний ресурс, використання якого дає змогу значно збільшити 

ефективність керування усіма життєвими сферами. Сучасна українсько-

російська війна актуалізувала для України проблему інформаційно-

пропагандистського забезпечення військ, змусила змінювати підходи до 

організації інформаційної роботи. Відтак, зростає значущість дослідження 

практичного досвіду інформаційно-пропагандистської діяльності. Саме в роки 

Першої світової війни вперше був систематично та цілеспрямовано 

використаний інформаційний та психологічний вплив на населення. Яскравим 

прикладом цього стали Сполучені Штати. Американські засоби масової 

інформації стали активними учасниками здійснення зовнішньої політики країни.   

Метою наукової роботи є всебічне дослідження інформаційно-

пропагандистського протиборства в США в роки Першої світової війни, 

характеру трансформації громадської думки в США під впливом інформаційно-

психологічних чинників. 

Для досягнення поставленої мети потрібно розв’язати такі завдання:  
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- проаналізувати інформаційно-психологічне протиборство у США в 

часи американського нейтралітету; 

- охарактеризувати діяльність інформаційних служб воюючих сторін 

на території США та їх вплив на американську громадську думку; 

- простежити еволюцію суспільних настроїв американців в роки 

Першої світової війни; 

- дослідити діяльність Комітету суспільної інформації та з’ясувати її 

ефективність. 

Об’єктом дослідження є процеси інформаційно-психологічного 

протиборства в роки Першої світової війни. 

Предметом дослідження є інформаційно-пропагандистська діяльність в 

США в роки Першої світової війни. 

Наукова новизна роботи: всебічно досліджено інформаційно-

пропагандистське протиборство в США в роки Першої світової війни, вплив 

інформаційно-психологічних чинників на втягування США у воєнні дії в Європі.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

поглиблюють знання про участь США у Першій світовій війні, а також про 

особливості інформаційно-психологічного протистояння обох воюючих сторін у 

цьому глобальному конфлікті, а, отже, можуть бути використані на уроках зі 

всесвітньої історії у середній школі.  

Ключові слова: інформаційно-психологічне протиборство, інформаційно-

психологічний вплив, Перша світова війна, США, Комітет суспільної 

інформації, пропаганда, засоби масової інформації.  
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СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 

 

 

Анотація        

Слива Юрій, вихованець Переяславського будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, учень 10 

класу Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 Переяславської міської ради Бориспільського 

району Київської області 

 

Науковий  керівник: Товкун Ніна Іванівна, керівник гуртка Переяславського 

будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Переяславської міської 

ради Бориспільського району Київської області 
 

 

ОТТО ФОН БІСМАРК ТА СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено  об’єднанню німецьких земель у 1871 

році. Після поразки революції 1848-1849 рр. Німеччина залишилася 

роздробленою державою, що послаблювало її роль на міжнародній арені, 

перетворюючи її на другорядну державу. Ця проблема потребувала розв'язання. 

Яким чином Німеччина вирішила цю проблему, як це вплинуло на міжнародне 

становище країни, я і прагну з'ясувати у своїй дослідницькій  роботі. 

Досліджено роль Отто Фон Бісмарка у створенні німецької імперії.  

Проаналізовано процес створення єдиної німецької держави у другій 

половині ХІХ сторіччя та підсумки об’єднання Німеччини. 

Досліджено внутрішню та зовнішню політику після об’єднання. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1864 - 1919 роки. 

Структура роботи обумовлена логікою дослідження, підпорядкована меті та 

завданням, і складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку 

використаної літератури. 

Ключові слова: Німецька імперія, об’єднання, «залізний канцлер», 

внутрішня політика, зовнішньополітичні відносини. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

 

СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

Романченко Ірина, вихованка гуртка Миронівського центру 

дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради, 

учениця 9 класу Миронівського академічного ліцею ім. 

Т.Г.Шевченка Миронівської міської ради Обухівського 

району Київської області 

 
 

Науковий  керівник: Іщенко Наталія Петрівна, керівник гуртка Миронівського 

центру дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради Обухівського 

району Київської області 
 

         ГІДРОНІМИ МИРОНІВЩИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ГЕОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу гідронімам Миронівщини як 

джерелу географічних досліджень. 

 Досліджено основні аспекти та питання визначення понять гідронімів, 

географічних назв річок, ставків, джерел та криниць. Топонімічні дослідження є 

актуальним напрямом вивчення географії. Вони становлять важливе 

інформативне джерело вивчення регіону. Гідроніми відображають форми 

територіального устрою, етнонаціональний чи соціальний склад населення, 

вказують на їх тісний зв’язок із фізико-географічними особливостями певної 

території. 

Проаналізовано цілу низку класифікацій топонімічного матеріалу, в яких 

обґрунтовано основні засади групування власних географічних назв. 

Гідрографічні назви, можуть бути неоціненним джерелом для вивчення 

минулого нашої землі та її водних багатств.  

Проаналізовано роботи краєзнавців і при багатому краєзнавчому матеріалі 

незначна увага приділяється географічному аналізу гідронімів. Розкрито 

тематику та ключові запитання, які ставить перед собою гідронімія. Вивчення  

гідронімів спонукає ще більше любити і знати рідний край, свою мову і 

допомагає відновлювати національну свідомість.  
   Ключові слова: Гідроніми, гідронімія, топоніми, гідрографія, потапоніми. 
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

Уліганець Віктор, учень 10 класу Опорного навчального 

закладу Щасливського навчально-виховного комплексу  

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

Пристоличної сільської ради Бориспільського району 

Київської області 
 

Науковий керівник: Замотіна Наталія Миколаївна, учитель географії Опорного 

навчального закладу Щасливського навчально-виховного комплексу «ліцей- 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  – дитячий садок» Пристоличної сільської 

ради Бориспільського району Київської області 

 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ АРТ-ЗАСОБАМИ 

 

           Дослідницьку роботу присвячено аналізу сучасних напрямів створення 

географічних карт з використанням різноманітних стилів, форм, кольорових гам. 

     Досліджено основні напрями та аспекти арт-географії і практичне 

застосування цих художньо-мистецьких напрацювань. Розкрито специфіку 

кожного направлення арт-географії, акцентовано увагу на прикладному значенні 

цих досліджень. 

         Проаналізовано історико-географічні документи, в яких відображені 

географічні об’єкти, карти. Розглянуто різні роботи художників, дизайнерів, 

митців арт-географії. 

   Досліджені роботи митців з усього світу, які привертають увагу до 

вивчення сучасної географії, до надбань національної та світової культури. 

Твори арт-географії сприяють розвитку туризму та художньо-естетичному 

баченню довкілля. Роботи представників арт-географії різнопланові і кожна з 

них має особливі риси. 

     В роботі описано напрямки арт-географії, представники та техніка 

виконання робіт. Розкрито сутність поняття «ленд-арт», його історія та 

особливості як напряму арт-географії. 

Ключові слова: арт-географія, ленд-арт, графічні анаграми, прес-карта. 
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СЕКЦІЯ: ГЕОЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ 

 
 

 

Анотація 

Бобильова Вікторія, учениця 11 класу Богуславського 

академічного ліцею № 1 Богуславської міської ради 

Обухівського району Київської області 
 

 

 

Науковий  керівник: Глушко Тетяна Володимирівна, учитель географії 

Богуславського академічного ліцею № 1 Богуславської міської ради 

Обухівського району Київської області 

 

 
ГЕОЛОГІЧНИМИ СТЕЖКАМИ БОГУСЛАВА 

Мета роботи: Розглянути властивості граніту. Перспективи видобутку та 

розвитку Богуславського кар'єру. 

Актуальність дослідження: Прогнози видобутку граніту на території 

Богуславського району. Можливе залучення великих компаній та створення 

нових робочих місць. 

Основні завдання дослідження: 

1. Географічний опис родовища 

2. Розглянути поняття граніту та його властивостей 

3. Описати види граніту 

4. Дослідити тектонічні родовища району 

5. Дослідити документацію кар'єру 

У ході роботи зроблено висновки: За 22 роки роботи кар’єру на родовищі 

змінилися не лише показники запасів, які зменшилися на 1572 тис.м³, і глибина 

кар’єру,  яка стала глибшою на 19 м, а і потреби у продукції: по щебеню фракції 

5-10 мм, 10-20 мм, і відсів гранітний збільшилось виробництво, а щебінь фракції 

20-40 мм і камінь бутовий – зменшення виробництва.  

У системі розробки родовища кількість уступів збільшилась, тепер їх 5, а 

не 4. На кар’єрі працює сучасна техніка по розкриву і розробці гранітів. 

Нарощення видобутку Богуславських гранітів є можливим. 
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СЕКЦІЯ: КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

Зайдліч Вікторія, учениця 8 класу Тетерівської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної 

Пісківської селищної ради Бучанського району Київської 

області 

 

 

Науковий керівник: Кононенко Ніна Василівна, учитель географії Тетерівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної Пісківської селищної 

ради Бучанського району Київської області 

 

ЗМІНА КЛІМАТУ В СЕЛИЩІ ПІСКІВКА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГЛОБАЛЬНОГО 

ПОТЕПЛІННЯ 

 

Наукова робота присвячена дослідженню змін клімату селища Пісківка. 

Ця тема актуальна тому, що зміна сучасних погодно-кліматичних умов у 

селищі Пісківка не була предметом дослідження. 

У ході роботи з архівними даними метеостанції «Тетерів» досліджено 

зміни кліматичних показників у 2005, 2010, 2015 та 2020 роках, визначено їх 

відхилення порівняно з кліматично нормою, проаналізовано динаміку 

кліматичних сезонів, їх тривалість.  

За результатами досліджень складено кліматичні графіки та діаграми, які 

відображають зміни клімату в селищі Пісківка. 

 У ході науково-дослідницької роботи з'ясовано, що наслідками 

глобального потепління для селища Пісківка є підвищення середньорічної 

температури повітря на 2,7 ºС; зменшення кількості днів з температурами  -10,  -

20 ºС, а збільшення - з температурами +30 ºС і більше; зменшення кількості 

опадів на 55 мм, а вологості повітря на 3%; посилення аномальних погодних 

явищ: гроз зі шквалами і градом, смерчів, пилових бур, зміна тривалості пір 

року. 

Ключові слова: клімат, погода, метеорологія, багаторічні показники, 

метеорологічна станція «Тетерів», глобальне потепління, амплітуда. 
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СЕКЦІЯ: ГІДРОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

Ковальська Марія, вихованка Переяславського Клубу юних 

моряків Переяславської міської ради Київської області, 

учениця 11 класу Переяславської загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів Переяславської міської ради Бориспільського 

району Київської області 

 

 

 

           Науковий керівник: Красюк Роман Леонідович, директор Переяславського  

клубу юних моряків, керівник гуртка Переяславського клубу юних моряків 

Переяславської міської ради Бориспільського району Київської області 

 

 

АНАЛІЗ СТАНУ МАЛИХ РІЧОК В ЕКОСИСТЕМАХ (НА ПРИКЛАДІ РІЧКИ АЛЬТА 

В МЕЖАХ МІСТА ПЕРЕЯСЛАВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

Роботу присвячено дослідженню та аналізу негативних факторів проблем 

водної системи, де основною причиною є не обґрунтована діяльність людини у 

використанні природних ресурсів малих річок, а також проведенню постійного 

моніторингу стану забруднення малих річок, на прикладі річки Альта міста 

Переяслава. Проаналізовано розподіл малих річок в Київській області. 

Визначено та досліджено причини основних видів забруднення малих річок. 

Вивчено сутність програм щодо збереження малих річок. Досліджено причини 

виникнення деградації та техногенного навантаження на екосистему малої річки 

Альта в межах міста Переяслава. Знайдено шляхи вирішення забруднення малих 

річок на прикладі річки Альта міста Переяслава 

Ключові слова:  малі річки, антропогенний вплив, "Ростовий тест", збереження, 

програма. 
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СЕКЦІЯ: ГІДРОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

Приходько Карина, учениця 11 класу Острійківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Узинської міської 

ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

Науковий  керівник: Совенко Валерій Володимирович, учитель географіїї 

Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Узинської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 
ПРОБЛЕМИ МАЛИХ РІЧОК КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

          Дослідницьку роботу присвячено аналізу особливостей поширення та 

розвитку еколого-географічних процесів у системі окремих малих річок 

Київської області. 

 Досліджено основні аспекти та питання сучасного геоекологічного стану 

малих річок Київської області. Розкрито специфіку сучасних гідрологічних змін 

р. Рось. 

 Проаналізовано наукові праці вітчизняних вчених, в яких розглядаються 

різні аспекти сучасного протікання гідроекологогеографічних процесів у малих 

річках Київської області. 

Результатом дослідження є виявлення основних причин скорочення 

довжини та забруднення річок, їх стану, змін характеристик, використання в 

минулому та в наші дні, дослідження статистичних даних цих змін, дослідження 

назв річок. Вивчення способів та правил використання річок. Формулювання 

висновків про причини та способи вирішення даних проблем. 

Ключові слова: малі річки, Рось, гідрологічні параметри, геоекологічний 

стан, Київська область. 
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НАУКОВЕ ВИДАННЯ 

 
 

 

 

Дослідницькі проєкти  
 

УЧАСНИКІВ II ЕТАПУ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ 

НАУКОВОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 

УЧНІВ – ЧЛЕНІВ МАН УКРАЇНИ 
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