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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЧНІ  ПРОЦЕСИ ТА  

ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 

Анотація 

 

   Симоненко Станіслав, вихованець Миронівського центру 

дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради,  

учень 10 класу Опорного закладу освіти «Миронівський 

академічний ліцей №3» Миронівської міської ради 

Обухівського району Київської області  

 

                    

Науковий керівник: Паришкура Валентина Вікторівна, учитель 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  

 

 
ОТРИМАННЯ ЗАЛІЗНОГО ПОРОШКУ ШЛЯХОМ ВІДНОВЛЕННЯ  

ОКАЛИНИ ВОДНЕМ 
 

 

Тема дослідницької робота висвітлює процес відновлення залізної окалини та 

отримання залізного порошку, з якого можна виготовляти вироби методом 

порошкової металургії. Дослідження проводили в лабораторії електронної 

мікроскопії в Інституті матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона КПІ ім. 

Ігоря Сікорського.  

Вибір теми свідчить про високу зацікавленість автора дослідження 

проблемами енергоефективності та збереження довкілля, оскільки в роботі 

піднімається ще одна актуальна тема для нашої держави – це екологія. У 

шламосховищах накопичено сотні тисяч тон відходів металургійних підприємств, 

отже пошук способів утилізації відходів трубного виробництва в  Україні має 

важливе екологічне та економічне значення. 

В роботі розкрито специфіку методів переробки залізної окалини та 

запропоновано  спосіб вирішення даної проблеми -  процес відновлення залізної 

окалини воднем.  
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Наші дослідження показали, що суху окалину сталі можна відновлювати у 

водні, отримуючи чисте залізо. Запропонована технологія може мати значний 

економічний ефект, оскільки процес спалювання проходить без залучення 

додаткових енергоносіїв та вартісного обладнання. При цьому отримаємо більшу 

економію металу і значно нижчу собівартість виробів за безвідходною 

технологією. Це може вирішити не тільки екологічні проблеми нашої країни, а й 

буде економічно вигідним, оскільки дозволить знизити вартість продукції. 

 

Ключові слова: Залізна окалина, пресовки з залізного порошку, пористість 

зразків, щільність зразків. 
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CЕКЦІЯ: МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 

 

 

 

Анотація 

Михайлюк Дмитро, учень 11 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської 

міської ради Київської області 
 

 

Науковий керівник: Кушнір Ірина Михайлівна, учитель  хімії Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

 

  
МОДИФІКАЦІЯ СИНТЕЗУ ТА ЗБЕРІГАННЯ  

НАНОЧАСТИНОК У НАНОЕМУЛЬСІЇ  

 

 

Дослідницьку роботу присвячено вдосконаленню синтезу та зберігання 

наночастинок Ag та Cu в нанореакторах емульсії створеного нами приладу. 

Досліджені: наночастинки на прикладі Ag та Cu, їх синтез та стабілізація за 

допомогою ультразвуку. Узагальнена інформація про значимість застосування 

наночастинок.  

Проаналізовано основні методики отримання наночастинок d-елементів.  

Створено прилад для отримання наночастинок з регулюванням їх 

розмірності. 

Проведено випробовування дії ультразвуку на синтез та стабілізацію 

наночастинок Ag та Cu. 

Доведено дієвість створеного нами приладу для отримання та стабілізації 

наночастинок.  

Встановлені технологічні умови одержання та стабілізації наночастинок  Ag 

та Cu в обернених наноемульсіях.  

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

ультразвук, стабілізатор, натрій діоктилсульфосукцинат. 
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СЕКЦІЯ: АВІА- ТА РАКЕТОБУДУВАННЯ, МАШИНОБУДУВАННЯ І РОБОТОТЕХНІКИ  

 

 

 

Анотація 

Харченко Іван, учень 10 класу Броварської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради 

Броварського району Київської області 

 

     

Науковий керівник: Котелевець Наталія Валентинівна, учитель інформатики 

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

Броварського району Київської області  

 

 

СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО КОНВЕЄРА ДЛЯ СОРТУВАННЯ СМІТТЯ 

 

Дослідницьку роботу присвячено розробці та детальному опису роботи 

автоматичного конвеєра для сортування сміття.  

Досліджено загальні поняття про екологічні проблеми сортування побутових 

відходів. Проаналізовано шляхи вирішення сортування побутового сміття. 

В роботі детально описано складову конвеєра: його макет та електронні 

компоненти. 

Створено автоматичну систему сортування сміття, а саме паперу, пластику й 

скла. Зміст даної роботи включає в себе алгоритм створення та використання 

автоматичного конвеєра для сортування сміття, а також систему розпізнавання 

типу сміття. 

Проведено спостереження за роботою автоматичної запрограмованої системи 

та графічно відображено на діаграмах та графіках кількісні характеристики 

випробовування продуктивності роботи конвеєра.  

Ключові слова: конвеєр, сортування сміття, датчик перешкоди, сервомотор, 

розпізнавання типу сміття. 
 

 

 

 

 



11 

 

СЕКЦІЯ: ЕЛЕКТРОНІКА ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ  

 

 

 

Анотація 

Духан Назар, учень 11 класу Опорного закладу освіти 

Богуславський академічний ліцей №1 Богуславської міської 

ради Обухівського району Київської області 

 

 

                           

Науковий керівник: Сиротенко Володимир Миколайович, учитель фізики та 

астрономії Опорного закладу освіти Богуславський академічний ліцей №1 

Богуславської міської ради Обухівського району Київської області 

 

 

СТВОРЕННЯ ДОСТУПНОГО АНАЛІЗАТОРА МОНООКСИДУ ВУГЛЕЦЮ 

 

Роботу присвячено створенню доступного 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. Створено мобільний датчик монооксиду вуглецю, який має 

можливість передавати дані про концентрацію монооксиду вуглецю за допомогою 

радіосигналу. 

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

Україні, становить більше від 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, а 

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: ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ  

 

 

 

Анотація 

Манзик Назарій, учень 9 класу Опорного загальноосвітнього 

навчального закладу Катюжанська загальноосвітня школа          

І-ІІІ ступенів Димерської селищної ради Вишгородського 

району Київської області 

             

Науковий керівник: Косько Тамара Михайлівна, учитель інформатики Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області 

 
 

DISCORD BOT – SCHOOL ASSISTANT 

 

Дослідницьку роботу присвячено створенню чат-бота для месенджера 

Discord, а саме для обміну файлами, повідомленнями. Проаналізовано 

месенджери для сучасних засобів спілкування. Показано специфіку алгоритму 

роботи чат-ботів, розкриті основні етапи розробки програмного продукту за 

допомогою сучасних методик та інструментів. Описані особливості роботи за 

допомогою мов програмування. Даний аналіз принципам створення ботів. На базі 

описаних принципів та із використанням описаних технологій було створено бота 

для мережі Discord, який дозволяє використовувати його для роботи в освітньому 

закладі. 

Створений продукт - «DISCORD BOT – SCHOOL ASSISTANT» схвально 

прийнятий учнями та педагогами школи, ухвалено педагогічною радою (протокол 

№1 від 28.10.2021). Наразі іде його тестування. Результати дослідження та аналізу 

вказують на можливість використання даного ресурсу  при дистанційному та 

змішаному навчанні. 

Ключові слова: чат-бот, месенджер, програмний продукт, Discord 

 

 

 

 

 

 
 

 



13 

 

СЕКЦІЯ: НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ ТА ВИНАХІДНИЦТВО 

 

 

 

Анотація 

Дехнич Дмитро, учень 8 класу Броварської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 Броварської міської ради 

Броварського району Київської області 

             

 

Науковий керівник: Котелевець Наталія Валентинівна, учитель інформатики 

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

Броварського району Київської області 
 

СТВОРЕННЯ ТАГЕРУ ТА ПОВ’ЯЗКИ З ДАТЧИКАМИ ДЛЯ АКТИВНОЇ ГРИ 

ЛАЗЕРТАГ 

 

Дослідницьку роботу присвячено розробці та детальному опису знаряддя для 

активної гри лазертаг, а саме тагеру та пов’язки з датчиками. 

Досліджено всі переваги та недоліки популярної активної гри лазертаг та 

створено власну лазерну зброю та пов’язку з датчиками, необхідні для гри.  

Проаналізовано інженерно-технічні характеристики лазерної зброї та 

створено макет із застосуванням мікроконтролерів на базі платформи Arduino.  

Розроблено програму, яка фіксує кількість попадань по гравцеві, кількість 

пострілів, а також може відрізняти попадання по гравцеві від зміни освітлення. 

Проаналізовано перспективи використання створеного знаряддя, як основу 

для активних командних ігор. 

Створено прототип лазерного тренажеру для навчання стрільбі. 

Ключові слова: лазертаг, тагер, сенсор, датчик, пов’язка, Arduino, 

фоторезистор, світлодіод, віддача, тир. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ:  КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 

 

Анотація 

Чернюк Вікторія, учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Білоцерківської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

        

Науковий керівник: Чернюк Андрій Васильович, учитель інформатики  

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Білоцерківської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Науково-дослідницьку роботу спрямовано на розробку системи 

інформаційно-комунікаційного універсального освітнього програмного 

забезпечення та аналіз доступних веб-сервісів з точки зору їх застосування для 

дистанційного навчання. Досліджено основні аспекти та питання визначення 

понять дистанційного навчання та його складових елементів. Визначено шляхи 

використання, ефективність застосування онлайн-ресурсів як одного із засобів 

взаємодії, контролю та оцінювання результатів навчальних досягнень учнів.  

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 нової інформаційно-

комунікаційного системи для дистанційного навчання, створено систему 

освітнього програмного забезпечення для смартфону з операційною системою 

Android. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційна система, дистанційне навчання, 
веб-сервіси, google classroom, microsoft onedrive, програмний додаток, 

програмування, appinventor. 
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СЕКЦІЯ: КІБЕРБЕЗПЕКА 

 

Анотація 

Зіневич Денис, учень 9 класу Броварської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради Броварського 

району Київської області 

 

       

Науковий керівник: Котелевець Наталія Валентинівна, учитель інформатики 

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

Броварського району Київської області 

 
 

    ЗАХИСТ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ УНІКАЛЬНОЇ ПАПКИ З ПАРОЛЕМ 

 

Дослідницьку роботу присвячено розробці та детальному опису захисту 

даних за допомогою унікальної папки з паролем. 

Досліджено загальні поняття про безпеку даних в світі інформаційних 

технологій та розроблено власну програму захисту даних за допомогою паролю. 

Проаналізовано сучасні технології захисту інформації та різні види 

комп’ютерних злочинів, пов’язаних з витоком інформації. 

Проаналізовано способи встановлення паролю на папку, досліджено деякі 

алгоритми встановлення паролів для захисту особистих даних. Також 

проаналізовані результати анкетування серед учнів, які показали, що самим 

найскладнішим способом захисту є написання власної програми захисту. 

Створено програму мовою Python для захисту інформації, яка збережена на 

власному комп’ютері в теці й протестовано її роботу на практиці.  

 

Ключові слова: безпека, захист інформації, персональні дані, тека, 

комп’ютерний злочин. 
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СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ 

 

Анотація 

 

    Семенченко Софія, учениця 10 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 12 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської 

ради  Білоцерківського району Київської області  

 

 

Науковий керівник: Журибеда Оксана Анатоліївна, учитель інформатики та 
фізики Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради  

Білоцерківського району Київської області 

 

                  
СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ЗАСОБАМИ МОВИ РYTHON 

 

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню можливостей створення 

програмованої графіки засобами додаткових бібліотек та модулів мови 

програмування  Рython.  

З’ясовано перелік найпопулярніших засобів для створення програмованої 

графіки на базі мови програмування Python. 

Розглянуто процес та особливості створення графічних зображень за 

допомогою розглянутих бібліотек мови програмування Python.  

Матеріал систематизовано та узагальнено, особливості описані у першій 

частині роботи. У роботі розглянуто основні засади створення програмованої 

графіки засобами додаткових бібліотек, наприклад, поняття граматик графіки, 

особливості роботи з деякими модулями. 

Досліджено основні способи та засоби створення графічних моделей 

засобами мови програмування Python. 

Розроблено алгоритми створення графічних моделей. Створено та описано 

графічні моделі, використовуючи модулі tkinter та matplotlib, зафіксовано суть їх 

створення у вигляді опису лістингу програми та демонстрації їх роботи. 

Ключові слова: програмування, програмована графіка, мова 

програмування Python, tkinter, matplotlib. 
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СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, БАЗИ ДАНИХ  

ТА СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

 

Анотація 

 

   Волинець Микола, учень 9 класу Броварської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської 

ради Броварського району Київської області 

 

   

Науковий керівник: Котелевець Наталія Валентинівна, учитель інформатики 

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

Броварського району Київської області 

 
АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ ДО ПРИМІЩЕННЯ 

ЗАВДЯКИ  РОЗПІЗНАВАННЮ ОБЛИЧЧЯ 

 

Дослідницьку роботу присвячено розробці та детальному опису 

автоматичної системи контролю доступу до приміщення.  

Досліджено всі переваги та недоліки популярних систем захисту, та 

створено власну програму на основі біометричної ідентифікації, що не має цих 

недоліків. 

Розроблено систему якісного зберігання інформації в різних базах даних та 

створено додаткові процеси, включені в зрозумілий графічний інтерфейс, для 

спрощення процесу користування  створеною системою. 

Проаналізовано перспективи використання методу розпізнавання обличчя, 

як основу для системи контролю доступу до приміщень.  

Створено 3D модель для демонстрації роботи запрограмованої системи 

розпізнавання обличчя, а також виконано спостереження та апробацію роботи 

автоматичної запрограмованої системи, врахувавши мінімізацію числа 

помилкових спрацювань.  

Ключові слова: Система контролю доступу, безпека, автентифікація, 

біометрія, розпізнавання обличчя, функція, 3D модель. 
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СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, БАЗИ ДАНИХ  

ТА СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

Анотація 

 

Хрущ Віра, учениця 10 класу Білоцерківської гімназії №2 

Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Букач Антоніна Василівна, учитель інформатики 

Білоцерківської гімназії №2 Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 
 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ APPSHEET ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ  

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО 

ЗАСТОСУНКУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ 

 

 Дослідницьку роботу присвячено розробці застосунку для мобільного 

пристрою з можливостями інтерактивного підручника, онлайн-засобами для 

навчання, обміну ресурсами в середовищі AppSheet. 

Досліджено процес розробки проєкту в середовищі AppSheet. 

       Проаналізовано переваги застосунку AppSheet порівняно з проєктом, який 

реалізує навчальний посібник у середовищі MIT App Inventor. 

 

      Ключові слова: мобільний застосунок, інформаційна система, AppSheet, 

інтелект-карти, організація взаємодії, освітній процес. 
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СЕКЦІЯ: INTERNET – ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН 

  

 

Анотація 

 

Прядко Дементій, 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  

 

 
ВЕБ-СКРАПІНГ УКРАЇНСЬКИХ МАРКЕТПЛЕЙСІВ 

 

Дослідницький проєкт присвячено дослідженню технології веб скрапінгу на 

прикладі українських маркетплейсів OLX та Rozetka. 

Описано основні способи та етапи автоматизованого отримання та 

уніфікації інформації з мережі Інтернет, розібрано кожен з цих етапів по черзі. 

Створено програми для витягування інформації з сайтів за допомогою мови 

програмування Python та модулів Requests та Beautiful Soup. 

Проаналізовано основні призначення та властивості пошукових роботів та 

парсерів, розглянуто головні інструменти, що використовуються при їх створенні. 

Розібраний формат збереження та передачі даних JSON, його структуру та 

синтаксис. 

Ключові слова: Веб-скрапінг, парсинг, пошуковий робот, краулінг, Python, 

Веб, API, JSON, HTML. 
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СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ              

  

 

 

Анотація 

 

Дружиніна Олександра, вихованка гуртка Васильківської 
міської станції юних натуралістів Васильківської міської ради 
Київської області, учениця 9 класу Васильківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Васильківської 
міської ради Київської області 
 

Науковий керівник: Слободянюк Наталія Олександрівна, керівник гуртка 

Васильківської міської станції юних натуралістів Васильківської міської ради 

Київської області 
 

РОЗРАХУНОК ТОРСІЙНИХ КУТІВ ОСТОВА ДНК  

В ПРОГРАМІ VMD ТА MICROSOFT EXCEL 
 

 
 

Нуклеїнові кислоти – біополімери, які виконують надважливу функцію – 
збереження, передача та реалізація генетичної інформації. Нуклеїнові кислоти 
складаються з нуклеотидів. Нуклеотиди можуть змінювати свою форму та 
положення один відносно одного, без розриву хімічних зв’язків. Дана властивість 
називається конформаційною рухливістю. Конформаційний аналіз є важливою 
частиною молекулярної біології, оскільки конформація має суттєвий вплив на 
хімічні та біологічні властивості макромолекул, зокрема на процес білково-
нуклеїнового зчитування – основний процес реалізації генетичної інформації.  
Конформація макромолекули задається декількома параметрами, найбільший 
вплив з них має значення торсійного кута між атомами. 

Дослідження конформаційної рухливості молекул може бути здійснено як 
традиційними методами, так і сучасними методами біоінформатики. На даний час 
є чимало спеціалізованих програм для аналізу молекулярних структур та 
розрахунку торсійних кутів.  

В даній роботі досліджено питання визначення конформаційних параметрів 
остова макромолекули ДНК різними методами: за допомогою спеціалізованої 
програми Visual Molecular Dynamics та за допомогою реалізованого в Microsoft 
Excel алгоритму.  

Мета роботи: за допомогою програмного забезпечення Visual Molecular 
Dynamics (VMD) розрахувати значення торсійних кутів остова макромолекули 
ДНК. Реалізувати розрахунок торсійних кутів макромолекули використовуючи 
стандартні операції та функції Microsoft Excel. Проаналізувати результати, 
отримані різними методами. Дати оцінку доцільності використання кожного з 
методів для розрахунку торсійних кутів макромолекули. 

Об’єкт дослідження: програмне забезпечення Visual Molecular Dynamics 
(VMD) та Microsoft Excel. 
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Предмет дослідження: застосування програм для реалізації розрахунку 
торсійних кутів  макромолекул. 

Ключові слова: ДНК, нуклеотид, конформаційна рухливість, торсійні 
кути, Visual Molecular Dynamics, Microsoft Excel. 
 

 
СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ              

  

 

 

Анотація 

 

Василенко Михайло, учень 11 класу Боярської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4 Боярської міської 

ради Фастівського району Київської області 

 

Науковий керівник: Грінченко Юлія Григорівна, вчитель математики та 

інформатики  Боярської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4 Боярської 

міської ради Фастівського району Київської області 

 

СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ  

НА GAME ENGINE UNITY 

 

Метою даної наукової роботи є створення комп’ютерної гри «HELP 

PLANET» на game engine Unity. 

Для цього виконано ряд завдань: 1) провівся аналіз ігрової індустрії;  

2) проаналізувалися можливості роботи в кросплатформенному середовищі 

розробки ігор Unity; 3) розглянулися та застосувалися в роботі поняття про game 

engine; 4) оволоділи вміннями створювати ігри; 5) здійснився опис ігрових рівнів 

комп’ютерної гри; 6) використався ігровий двигун Unity; 7) на основі досліджень 

і зібраних матеріалів була створена пригодницька комп’ютерна гра «HELP 

PLANET». 

Предмет дослідження: кросплатформенне середовище розробки програм 

ігрового характеру Unity для створення гри «HELP PLANET».  

Наукова новизна дослідження: створення комп’ютерної гри «HELP 

PLANET» на game engine Unity. Використані методи дослідження: проєктування, 

структурна, алгоритмічна і програмна реалізація кросплатформенної 

пригодницької комп’ютерної гри «HELP PLANET» на game engine Unity. 

Ключові слова: game engine, Unity, гра, індустрія комп’ютерних ігор, 

мультимедіа, комп’ютерні науки. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

 

СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА            

Науковий керівник: Сисуєв Віктор Георгійович, вчитель фізики та 

математики Лютізької загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської 

сільської громади Вишгородського району Київської області 

Математичні методи в теорії гри 

Теоретичну дослідницьку роботу присвячено  математичному 

моделюванню – методу дослідження процесів або явищ шляхом створення 

їхніх математичних моделей і їх дослідження. 

Проаналізовано літературу щодо використання  у світі цього  методу 

для постанови і вирішення математичних ситуації та задач. Вивчено принцип 

дії математичного моделювання за допомогою використання теорії гри у 

сучасному розважальному жанрі кінематографії – серіалі під назвою «Гра в 

кальмара». Була сформульована математична модель та розв’язана задача про 

скляний міст, побудовано таблицю ймовірностей для виграшу за допомогою  

біному Ньютона. Це дало змогу дізнатися про шанси на виживання різної 

кількості людей.  

 

 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Трощин Анастасія Олександрівна,  

учениця 11 класу 

Лютізької  загальноосвітньої  

школи I-III ступенів 

Петрівської сільської громади 

Вишгородського району  

Київської області 

 



23 

 

 Визначено, що використання методів теорії гри допомагає індивідууму 

долати актуальні проблеми, ефективно вирішувати конфлікти, максимізувати 

вигоду від економічної діяльності. Тісний зв’язок теорії гри та соціології 

сприяє всебічному розвитку суспільства. 

Ключові слова: теорія ігор, математичне моделювання, стратегія ігор, 

розв’язок задач з використанням теорії ігор. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

 

 

СЕКЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 
 

Анотація 

Марченко Вадим, учень 10 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 

 
ГІБРИДНІ НАНОСИСТЕМИ 

«ФОТОСЕНСИБІЛІЗАТОР/ПОЛІМЕР/НАНОЧАСТИНКИ ЗОЛОТА» ДЛЯ 

ПОТЕНЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ У ФОТОДИНАМІЧНІЙ ТЕРАПІЇ 

 

У дослідницькому проєкті розглянуто фотодинамічну терапію як  сучасний 

перспективний метод лікування як онкологічних, так і не онкологічних 

захворювань.   

         Вивчено принцип дії фотодинамічної терапії та області застосування; 

досліджено використання у фотодинамічній терапії водних розчинів гібридних 

наносистем «фотосенсибілізатор ZnTPP / полімер D-g-PAA / наночастинки Au».  

 Зроблено висновки на основі отриманих результатів щодо потенційної 

ефективності використання наносистеми «фотосенсибілізатор ZnTPP / полімер D-

g-PAA / наночастинки Au» у фотодинамічній терапії. 

 Відмічено, що результати цієї роботи можна використовувати у роботах зі 

створення нових препаратів для фотодинамічної терапії, а також у школі на 

уроках фізики, хімії та біології для ознайомлення школярів з методом 

фотодинамічної терапії для лікування бактеріальних інфекцій та онкологічних 

захворювань. 

Ключові слова: фотодинамічна терапія, гібридні наносистеми, 

фотосенсибілізатор, наночастинки, полімери. 

 

СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 



25 

 

 
 

Анотація 

    

Красільнікова Катерина, учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Беженар Антоніна Анатоліївна, керівник гуртка Київського 

обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія 

наук учнівської молоді», кандидат фізико-математичних наук 

 
ПОШИРЕННЯ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ У ПОВІТРІ ТА ВОДІ 

 

Дослідницький проєкт присвячено вивченню поширення звукових хвиль у 

повітрі та воді, встановленню залежності величини швидкості звуку від 

температури та солоності води.  

Багато всесвітньо відомих вчених проводили наукові дослідження в цій 

галузі. Залежність швидкості звуку від певних факторів досліджується та 

використовується й зараз, бо наприклад, від швидкості звуку залежить 

працездатність безпілотних літальних апаратів. Знаючи принципи поширення 

звукових хвиль у повітрі та воді, можна зрозуміти та пояснити певні фізичні 

явища. Саме це і зумовлює актуальність проєкту.  

У роботі емпірично перевіряється залежність швидкості звуку у воді від 

температури та солоності.  

Виготовлено установку для експерименту, що працює на явищі 

реверберації (луни) і за допомогою якої здійснено визначення швидкості 

поширення звукових хвиль у повітрі та воді.  

Побудовано залежність швидкості поширення звукових хвиль у воді від 

температури і визначено, що швидкість звуку у воді зростає з температурою. 

Встановлено, що швидкість поширення звуку у солоній воді вища за швидкість 

поширення звуку у прісній воді. 

 

Ключові слова: звук, звукова хвиля, солоність води, температура, 

швидкість звуку, швидкість звуку у воді, швидкість звуку у повітрі. 
 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 
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Анотація 

    

Федоренко Данило, учень 10 класу Опорного закладу освіти 

Богуславський академічний ліцей №1 Богуславської міської 

ради Обухівського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Сиротенко Володимир Миколайович, учитель фізики та 

астрономії Опорного закладу освіти Богуславський академічний ліцей №1 

Богуславської міської ради Обухівського району Київської області 

 
СТВОРЕННЯ СТРОБОСКОПА ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ  

 

Роботу присвячено створенню доступного аналогу стробоскопа на основі 

високопотужного світлодіода з використанням платформи Arduino. 

Спроектовано та виготовлено стробоскоп з можливістю зміни частоти 

світлових імпульсів від 1 Гц до 204 Гц з кроком в 1 Гц. Додано світлодіодний 

екран для точного відображення частоти світлових імпульсів. 

Перевірено можливість визначення частоти обертання візуальним способом, 

а саме визначено частоти обертання шуруповерта та шліфувальної машини. 

Доведено ефективність та простоту даного методу визначення частот 

періодичних процесів. 

Створено ряд стробоскопічних фотографій, а саме: 

- Фотографії тіла, що вільно падає з висоти 1 м; 

- Фотографії тіла, кинутого під кутом до горизонту. 

На підставі отриманих стробоскопічних фотографій створено методичні 

картки оцінювання знань учнів з теми «Вільне падіння». 

Ключові слова: стробоскопічний ефект, стробоскоп, частота обертання, Arduino. 
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Анотація 

 

Матвієвський Максим, учень 10 класу Академічного ліцею 

№1 Української міської ради Обухівського району Київської 

області 

 

 

 

Науковий керівник: Баранський Олександр Ростиславович, керівник гуртка 

Національного еколого-натуралістичного центру, кандидат біологічних наук 

 
 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГРАВІТАЦІЙНИХ ХВИЛЬ У НЕОДНОРІДНОМУ 

КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ В УМОВАХ РОЗШИРЕННЯ ВСЕСВІТУ 

 

Теоретичну дослідницьку роботу присвячено використанню гравітаційних 

хвиль у аналізуванні та прогнозуванні майбутнього стану трьох подвійних систем 

пульсарів. 

Описано рівняння Ейнштейна, що використовуються для характеристики 

гравітаційного поля, опрацьована історія відкриття гравітаційних хвиль, описано 

розширення Всесвіту, космологічні моделі космосу та зв’язок пульсарів з 

гравітаційним випромінюванням. 

Проаналізовано основні характеристики досліджуваних систем, виведено 

три унікальні формули для опису стану систем, побудовано нові графіки кожного 

випадку, знайдено приблизний час колапсу кожного об’єкту. 

 Ключові слова: подвійні системи, пульсари, загальна теорія відносності, 

гравітаційні хвилі, комп’ютерне моделювання. 
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Анотація 

 

Кліванська Анастасія Валеріївна, учениця 10 класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 

Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Беженар Антоніна Анатоліївна, керівник гуртка Київського 

обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія 

наук учнівської молоді», кандидат фізико-математичних наук 

 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ОРБІТАЛЬНОГО РУХУ ГАЛІЛЕЄВИХ СУПУТНИКІВ 

 

 

 

Дослідницький проєкт присвячено вивченню орбітального руху Галілеєвих 

супутників та визначенню маси Юпітера за допомогою узагальненого третього 

закону Кеплера.  

Юпітер та його супутники вивчалися багатьма астрономами, також активно 

досліджувалися космічними апаратами НАСА. Спостереження за Юпітером та 

його супутниками за допомогою надсучасних і потужних телескопів тривають і 

досі. Це і зумовлює актуальність проєкту. 

Оскільки астрономи не можуть робити виміри безпосередньо, то 

розраховують певні величини, знаючи властивості небесних тіл та особливості їх 

руху.  

Встановлено, що рух Галілеєвих супутників навколо Юпітера є досить 

складним. Отримано фото та відео спостережуваних об’єктів, а саме руху 

навколо Юпітера супутників Іо, Європи, Ганімеда та Каллісто.  

Побудовано графіки залежності координат положення Галілеєвих 

супутників від часу, з яких визначено період та радіус обертання. За цими даними 

розраховано масу Юпітера в масах Сонця та масах Землі.  

Ключові слова: Юпітер, Галілеєві супутники, Іо, Європа, Ганімед, 

Каллісто, третій закон Кеплера, маса Юпітера. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

 

Анотація 

 

               Малюк Ірина, учениця 11 класу Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Броварської 

міської ради Броварського району  Київської області 

 

            

 

 

             Науковий керівник: Демешко Наталія Яківна, вчитель економіки та географії 

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

Броварського району  Київської області 

 

 
ОЦІНКА РИЗИКІВ В БІЗНЕС ПЛАНУВАННІ НА ПРИКЛАДІ ФЕРМЕРСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

 

Актуальність дослідження. 

Актуальність теми. Ризики є невід’ємними та обов’язковими елементами 

підприємницької діяльності. Вони виконують важливу функцію – розвиток 

соціально-економічного прогресу. Об’єктивна значимість ризиків, складність, 

специфіка їх формування та функціонування вітчизняного фермерства 

спричиняють надзвичайну актуальність проблеми вдосконалення управління 

ризиками в бізнес-плануванні. Фермерські господарства, як і підприємства інших 

сфер економіки, у процесі своєї діяльності зіштовхуються із проблемами, що 

пов’язані з ризиками. Вони є невід’ємною ознакою господарської діяльності у 

сьогоднішній ринковій економіці. Саме аграрний сектор та фермерські 

господарства значною мірою визначають соціально-економічне становище нашої 

держави, а також гарантують продовольчу безпеку. Особливістю цих напрямків є 

те, що вони здійснюються під впливом природного фактору, в умовах відчутної 

залежності від природних, регіональних, економічних, транспортних, майнових 

та інших особливостей. 

Питання природи ризиків у фермерстві, їх типологія та оцінка для умов 

вітчизняного фермерського ринку – всі ці питання потребують детального 

дослідження. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування бізнес-

плану фермерського господарства, визначення можливих ризиків та розгляд 

способів зменшення їх негативних наслідків. Для реалізації цієї мети необхідно 

зосередитися на вирішенні наступних завдань:  

- розглянути сутність бізнес-планування: поняття, функції, цілі, види 

та структура бізнес-плану; 

- ознайомитися з поняттям «ризик», визначити види та причини 

виникнення ризиків; 

- розглянути ризики та можливі наслідки притаманні розробленому 

бізнес-плану фермерського господарства. 

Предметом та об’єктом дослідження є сучасні теоретичні та практичні 

підходи до бізнес-планування та ризиків, які притаманні фермерським 

господарствам. 

Об’єктом дослідження є підприємницька діяльність фермерського 

господарства, яке спеціалізується на вирощуванні равликів. 

Практичне значення та наукова новизна отриманих результатів. Результати 

дослідження можуть бути використані вітчизняними фермерами-початківцями 

для створення або розвитку конкурентоспроможного фермерського господарства, 

що ґрунтується на забезпеченні повного циклу відтворення равликів. Цей 

напрямок фермерства тільки починає розвиток у нашій країні. Тому, перспективи 

розвитку даного напрямку фермерства величезні. Більше шансів на успіх дають 

незвичайні для українського народу напрями, які отримали назву «нішева 

продукція».  

Практичне значення роботи. Матеріали даної роботи можуть бути 

використані на уроках з темами про підприємницьку діяльність, бізнес-

планування з економіки, а також усіма, хто цікавиться підприємницькою 

діяльністю в агропромисловому комплексі.  
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СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

 

Анотація 

 

 Корнєва Вікторія, учениця 10 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради Бориспільського 

району Київської області 

Науковий керівник: Большакова Оксана Наумівна, вчитель економіки та 

географії Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

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

Мономаха Бориспільської міської ради Бориспільського району Київської 

області 

 
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ «КОВІД-19» НА  ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ 

          Дослідницьку роботу присвячено аналізу впливу  пандемії «Ковід-19» на 

пасажирські перевезення авіаційним транспортом України з грудня 2019 року по 

квітень 2021  року. 

          Досліджено вплив пандемії на діяльність міжнародних, українських 

авіакомпаній та аеропортів. Прослідковано вплив пандемії «Ковід-19» на роботу 

міжнародних авіакомпаній, динаміку перевезення пасажирів авіаційним 

траспортом України з 2010 по 2021 роки. Зроблено порівняльний аналіз роботи 

авіакомпаній та аеропортів у 2018 (успішному для авіатранспорту році) з 2019, 

2020 роками (спаду внаслідок пандемії) та 6 місяців 2021 року (підйому після 

відкриття кордонів країн). 

          Аналіз діяльності авіакомпаній та аеропортів, в окреслений період, дав 

можливість зробити висновки щодо негативних та позитивних наслідків впливу 

Ковід-19, надати пропозиції щодо виходу з коронокризи.   

         У висновках окреслено систему заходів, спрямованих на вдосконалення 

державного регулювання в галузі авіаційного транспорту.  

Ключові слова:  Пандемія  «Ковід-19», динаміка пасажирських перевезень 

авіаційного транспорту України, пасажиропотоки через аеропорти України. 
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СЕКЦІЯ: ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ 

 

Анотація 

 

Васьков Дмитро, учень 11 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: Трофименко Ольга Вікторівна, учитель математики, 

економіки Бучанського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована 

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

Бучанської міської ради Бучанського району Київської області 

 

 
СПІВПРАЦЯ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ ТА УКРАЇНИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню механізму функціонування 

Міжнародного валютного фонду та його політики в межах України. Окрім того, 

однією з цілей є з’ясування того, наскільки Україна залежна від кредитування, що 

надає фонд, на сучасному етапі. 

Досліджено історичну складову роботи Міжнародного валютного фонду та 

його розвитку, динаміку партнерства з Україною за різних умов у світі та Україні, 

таких, як: глобальні економічні кризи, війна, корупція тощо. Розкрито 

особливості розвитку фонду та розширення його програм кредитування в ході 

історії.  

Проаналізовано характер впливу кредитування Міжнародного валютного 

фонду на Україну. 

Проведено розрахунки заборгованості за кредитами, отриманими від 

Міжнародного валютного фонду, України на різних рівнях. 

Установлено рівень залежності України від Міжнародного валютного 

фонду та визначено кроки, які необхідно робити, аби не втратити партнера. 

Ключові слова: Міжнародний валютний фонд, кредитування, транші, Валовий 

внутрішній продукт, заборгованість. 

 

 

 

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 
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СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 Костенко Діана, учениця 11 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 

 
     НАСІННЄВА ІНФЕКЦІЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 

Дослідницький проєкт присвячено аналізу рівня стійкості сортів пшениці 

озимої та ячменю ярого проти хвороб колосу та ідентифікації видового складу 

збудників хвороб насіння і рівня його інфікованості. Це допоможе правильно 

підібрати протруйники, що дасть змогу отримати здорові сходи, навіть за 

відносно високого рівня насіннєвої інфекції. 

Встановлено рівень стійкості сортів зернових колосових культур проти хвороб 

колосу та ідентифіковано видовий склад збудників хвороб насіння. 

Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:  

-  ознайомитись з науковою літературою;  

- встановити  рівень ураження хворобами колосся сортів пшениці озимої та 

ячменю ярого в польових умовах;  

- виявити найбільш поширені збудники хвороб насіння пшениці та ячменю;  

- визначити рівень інфікованості хворобами насіння пшениці та ячменю у 

лабораторних умовах. 

У результаті досліджень встановили інтенсивність ураження колосся сортів 

пшениці озимої та ячменю ярого хворобами. Виділили сорти, які мали помірну 

стійкість (ураження до 25 %) і середню сприйнятливість (ураження до 50 %) 

проти хвороб колоса. Виявили високий рівень інфікованості насіння пшениці і 

ячменю мікроорганізмами. Виділили та ідентифікували 6 видів грибів, які 

відносяться до 5 родів відділу Eumycota. Виділили епіфітну групу 

мікроорганізмів, які заселяли поверхню насіння. Це плісняві гриби родів 

Alternaria, Mucor та Penicillium. Ураження поверхні насіння пшениці становило 

55,3 %, ячменю – 48,5 %. Виділили ендофітну мікрофлору, яка проникає 
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всередину насіння, її представлено патогенами родів Fusarium у пшениці – 

52,3 %, у ячменю – 21,9 % та Drechslera у пшениці – 47,7 %, у ячменю – 78,1 %. 

            Ключові слова: пшениця озима, ячмінь ярий, сорти, стійкість, збудники 

хвороб, епіфітна й ендофітна мікрофлора. 

 

 

СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ 

 

Анотація 

Капшук Артем, учень 10 класу Білоцерківського навчально-

виховного об'єднання «Ліцей-Мала академія наук» 

Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

          

 

 

 

Науковий керівник: Поліщук Віталій Миколайович, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри хімії Білоцерківського 

національного аграрного університету, керівник гуртка Білоцерківського 

навчально-виховного об'єднання «Ліцей-Мала академія наук» Білоцерківської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ 

ЇСТІВНИХ НАЗЕМНИХ МОЛЮСКІВ 
 

Проаналізовано морфометричні особливості мушель різних підвидів їстівних 

наземних молюсків Helix pomatia, Cornu aspersa maxima, Cornu aspersиm 

aspersum, а також особливості ліпідного обміну в їх організмі. Неоднорідність 

популяцій равликів зумовлена генетичними відмінностями, а також факторами 

навколишнього природного середовища. Метричні параметри мушель 

досліджуваних молюсків знаходяться в межах середньостатистичних значень, 

характерних для північних регіонів України. Досліджено ліпідний профіль 

м’язової тканини та гепатопанкреасу наземних молюсків. Встановлено однаковий 

якісний склад ліпідних компонентів в тканинах досліджуваних равликів, 

натомість кількісний склад у них був різним. Вміст загальних, структурних та 

енергетичних ліпідів має тканинноспецифічний характер і залежить від виду 

молюсків, умов навколишнього середовища і кормової бази. В складі загальних 
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ліпідів у тканинах гепатопанкреасу домінували структурні ліпіди – фосфоліпіди. 

Встановлено, що рівень загальних ліпідів був найвищим у тканинах Cornu 

aspersum maxima. Високий вміст загальних ліпідів у м’язовій тканині равликів 

забезпечується за рахунок простих жирів у формі триацилгліцеролів та естерів 

холестеролу. Вказані фракції є найбільш варіабельні по відношенню до 

фізіологічних та екологічних факторів впливу. Основна частина ліпідів 

сконцентрована у гепатопанкреасі молюсків. Встановлені видові та тканинні 

огсобливості вмісту холестеролу в організмі їстівних равликів. 

Ключові слова: наземні молюски, морфометричні показники, ліпіди, стопа, 

гепатопанкреас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ 
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Анотація 

Кирилюк Юлія, учениця 9 класу Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 Броварської міської ради  Броварського району Київської 

області  

 

 

 

Науковий керівник: Коваленко Валентина Іванівна, учитель біології 

Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Броварської міської ради  

Броварського району Київської області  

 

РОСЛИНОЇДНІ ГОРІХОТВОРКИ ТА ЇХ ПАРАЗИТИ (ЕНТОМОФАГИ) В 

УРБАНІЗОВАНИХ ФІТОЦЕНОЗАХ М. БРОВАРИ ТА ОКОЛИЦЬ 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу видового складу і трофічних 

зв’язків між рослиноїдними горіхотворками та їх паразитами (ентомофагами). 

Досліджено хазяїно-паразитні зв’язки рослиноїдних горіхотворок та їх 

ентомофагів на різних ярусах рослинності в урбанізованих фітоценозах з 

обмеженим людською діяльністю видовим складом. 

Проаналізовано видовий склад галоутворюючих комах у фітоценозах міста 

Бровари, вплив галів на ріст і розвиток рослин-хазяїв, серед яких є цінні кормові, 

лікарські та декоративні види.  

Досліджено  вплив паразитів рослиноїдних горіхотворок, які регулюють їх 

чисельність, обмежуючи шкідливий вплив останніх на рослини. Вивчено 

особливості екології ентомофагів: їх трофічні зв’язки, особливості розвитку. 

Проаналізовано наукову літературу з питання комплексу комах-ентомофагів 

рослиноїдних горіхотворок. Вміло використано класичні методи дослідження 

комах (польового збору та лабораторного дослідження), зібрано матеріал і 

створено колекцію пошкоджень, викликаних галоутворювачами. 

Ключові слова: галоутворюючі  комахи,  рослини-хазяї, ентомофаги, гали, 

ектопаразити, ендопаразити, фітоценози. 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ: БОТАНІКА 
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Анотація 

   Мележик Анна, учениця 9 класу Бородянського академічного 

   ліцею  Бородянської  селищної  ради  Бучанського  району 

   Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Черток Ірина Василівна, вчитель біології Бородянського 

академічного ліцею Бородянської селищної ради Бучанського району Київської 

області 

 

МОНІТОРИНГ ПОПУЛЯЦІЇ ГОРИЦВІТУ ВЕСНЯНОГО (ADONIS VERNALIS L.) 

 

Процеси зниження глобального біорізноманіття і стрімке зростання кількості 

видів, яким загрожує вимирання, спричиняють необхідність детального та 

глибокого вивчення популяцій видів, які підлягають охороні, а також 

моніторингових досліджень їхнього стану. 

Здійснено загальний моніторинг популяції горицвіту весняного в урочищі 

Нароке Полтавської області, який показав нове місцезростання виду з досить 

високим показником життєвості. Досліджено щільність популяції, яка 

визначається як помірна для даного виду.  

Проаналізовано вікову структуру популяції, що дозволяє оцінити її стан як 

нормальний, оскільки переважаючими є генеративні рослини.  

Вивчено насіннєву продуктивність популяції, яка дає можливість робити 

оптимістичні прогнози існування популяції.  

Отримані дані можуть слугувати матеріалом для 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. 

Результати роботи є матеріалом для поповнення українських та міжнародних 

баз збереження біорізноманіттям, також можуть бути підґрунтям для створення 

відповідної охоронної категорії природно-заповідного фонду.  

 

Ключові слова: горицвіт весняний, біорізноманіття, насіннєва 

продуктивність, онтогенетичні стани, екологія, популяція, заповідання. 
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СЕКЦІЯ: БОТАНІКА 

 

Анотація 

Зубкова Діана, учениця 10 класу Славутицького закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Славутицької 

міської ради Вишгородського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Галуза Наталія Олександрівна, учитель географії 

Славутицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 

Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області 

 

АДВЕНТИВНІ ВИДИ РОСЛИН ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФЛОРИСТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ 

МІСТА СЛАВУТИЧА 

Місто Славутич розташоване на 200 кілометрів північніше від столиці, у 

межиріччі Десни та Дніпра, біля кордону з Білоруссю. З усіх боків місто оточене 

густим лісом, наче острів цивілізації серед моря високих сосен. Особливу увагу 

варто звернути на те, що територія міста з усіх сторін оточена лісом, а це свідчить 

про високий рівень флористичного біорізноманіття. Немає таких людей, які б не 

милувалися красою квітів, трав, осінніми барвами листя дерев та кущів. Важливу 

роль для навколишнього середовища, а особливо людини відіграє чисте, насичене 

пахощами лісових, лучних трав, фітонцидами хвойних дерев, повітря. Жителям 

нашого містечка дійсно пощастило, адже ми можемо милуватися красою лісових 

та лучних масивів навіть із вікон будинків. 

Все більше спостерігаємо видів флори не типових для нашої місцевості. Де 

наші? Прадавні рослини?  

А чи задумувалися ми над питанням, чи всі види флористичного 

біорізноманіття, які зростають на території міста мають статус «наших», а 

можливо це небезпечні «прибульці». Отже, дослідницький проєкт – це спроба 

за допомогою власних досліджень та спостережень визначити видові фітоінвазії, 

місця зростання найпоширеніших адвентивних видів у флорі міста Славутича та 

з’ясувати їх вплив на місцеве фіторізномаїття, привернути увагу жителів до 

проблеми, яка набуває глобального характеру. 

 
 

 

СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 
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Анотація 

Чорна Юлія, учениця 9 класу Ліцею № 2 Гостомельської селищної 

ради Бучанського району Київської області 

 

       

 

 

 

Науковий керівник: Сокор Наталія Миколаївна, практичний психолог Ліцею 

№2 Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської області 

 

 
СИНДРОМ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ У СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу синдрому хронічної втоми, впливу 

останнього на психофізичний стан підліткового організму та важливості 

профілактичних заходів щодо попередження синдрому хронічної втоми. 

Синдром хронічної втоми – це проблема сучасності, яка в значній мірі 

знижує працездатність людини. Запобігання синдрому хронічної втоми є великою 

проблемою сьогодення. Все частіше прояви цього синдрому спостерігаються у 

підлітків 14-17 років. Тому дане дослідження є досить актуальним у наш час. 

 Проаналізовано причини синдрому хронічної втоми у старшокласників; 

розглянуто симптоми та ознаки синдрому; порівняно принципи лікування 

(відпочинок, медикаменти, фізіотерапія); проаналізовано результати проведеного 

дослідження (анкетування-опитувальник, тестування) та сформовано комплексне 

лікування проявів синдрому хронічної втоми; порівняно результати до та після 

курсу профілактики синдрому. 

Ключові слова: медицина, старшокласник, підліток, самопочуття, 

профілактика, втома, синдром хронічної втоми (СХВ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 



40 

 

 

Анотація 

 

 Рябоконь Валерія, учениця 11 класу Бориспільського 

академічного ліцею імені Анатолія Федорчука Бориспільської 

міської ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Доценко Валентина Олександрівна, учитель біології 

Бориспільського академічного ліцею імені Анатолія Федорчука Бориспільської 

міської ради Київської області 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ ЕКОПРОДУКТУ 

МІКРОГРІН В ДОМАШНІХ УМОВАХ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО КОРИСТІ ДЛЯ 

ЛЮДИНИ 

 

Мікрогрін - це одне із самих ніжних і мініатюрних видів салатної зелені. 

Він корисний для здоров'я і показаний до застосування в щоденному раціоні 

людини. Він омолоджує, наповнює енергією і зцілює клітини організму, сприяє 

очищенню організму та профілактиці захворювань. 

Пророщені зерна і молоді паростки їдять з давніх пір, проте останніми 

роками спостерігається бум мікророслин. Науці довелося поспішати за модою: 

досліджувати мікрогрін почали, коли вони вже завоювали серця шеф-кухарів і 

облаштувалися в супермаркетах. 

Актуальність теми полягає в тому, що харчування є одним з 

найважливіших факторів, які впливають на здоров’я населення. Розробка 

продуктів харчування підвищеної біологічної та харчової цінності є нагальною 

проблемою, а це вимагає удосконалювати склад та урізноманітнювати 

асортимент харчових продуктів. Цікавим напрямком такого пошуку є введення в 

раціон людини мікрозелені різноманітних культур. В мікрозелені містяться всі 

поживні речовини, які діють на організм людини гармонійно, оскільки мають 

натуральне рослинне походження, та в перспективі, можуть принести значну 

користь організму людини, перебуваючи в складі популярних і розповсюджених 

харчових продуктів. 

Мета роботи: вивчити особливості та способи вирощування екопродукту 

мікрогрін в домашніх умовах та дослідити користь для людини.  

Предмет дослідження: способи вирощування мікрогрін в домашніх 

умовах. 

Об’єкт дослідження: Види мікрогріну: гірчиці червоної, амаранту, руколи, 

дайкону і машу 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

Анотація 

Зелена Вікторія Петрівна, учениця 11 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 Білоцерківської 

міської ради Київської області 

 

          

 

Науковий керівник: Корованюк Наталія Василівна, учитель біології 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 Білоцерківської 

міської ради Київської області 
 

ПРОКРАСТИНАЦІЯ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ  ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ 

 

      Дослідницьку роботу присвячено вивченню феномену прокрастинації. 

Досліджено рівні прокрастинації у старшокласників, студентів, учителів і 

дорослих працюючих осіб та зв'язок прокрастинації і залежності від інтернету. 

З’ясовано, що загалом високий рівень прокрастинації мають 52% досліджуваних. 

Виявили, що високий рівень прокрастинації мають старшокласники і студенти 

54% та дорослі працюючі 60%, тоді як серед учителів високий рівень 

прократстинації мають лише 19%  респондентів.  

       Дійшли висновку, що інтернет посилює прокрастинацию і знижує рівень 

продуктивності через постійний доступ до сайтів-хронофагів («поглиначів часу»). 

Людина швидше прочитає цікаву статтю або обговорить новий вірусний ролик  в 

соцмережах, ніж закінчить почату роботу. 

     Загалом, досліджений матеріал дає підставу стверджувати, що основними 

причинами виникнення прокрастинації є: авторитарність батьків, страх 

невдачі, перфекціонізм, незрозумілі цілі, невірні переконання, лінь і відсутність 

інтересу. 

     Таким чином, прокрастинація є негативним явищем, яке знижує ефективність, 

впливає на самооцінку, тому вимагає детального вивчення та розробки 

ефективних заходів  профілактики. 

     Прокрастинація в ранньому юнацькому віці тягне за собою шкільну 

неуспішність, неадекватну оцінку та розподіл власного часу, зміщення 

пріоритетів та конфліктів з оточенням юнака. Як наслідок, у майбутньому це 

викликає неуспішність під час здобуття вищої освіти та при побудові кар’єри. 

      Аналізуючи проведене дослідження, ми запропонували рекомендації, які 

можна використовувати для попередження і профілактики прокрастинації. 
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Ключові слова: прокрастинація, рівні прокрастинації, причини прокрастинації, 

профілактика, самооцінка. 

 

 

СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

 

Анотація 

 

      Волинець Марина, учениця 11 класу Димерської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Димерської 

селищної ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Гуцало Петро Анатолійович, учитель хімії, біології та 

екології Димерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Димерської 

селищної ради Київської області 

 

   ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД  

            СПОСОБУ ОБРОБКИ ПРОДУКТУ НА ПРИКЛАДІ ЯБЛУК СОРТУ 

                                                       «RED  DELICIOUS» 

 

В роботі досліджено зміни кількості вітаміну С в біоматеріалі, в залежності 

від способу його обробки. Висвітлені закономірності змін кількості вітаміну в 

продукті, в залежності від температури та часу обробки, часу зберігання готової 

продукції. За допомогою титриметричного аналізу за методом Тильманса, 

визначено кількісний вміст аскорбінової кислоти для кожного зразку, результати 

подано у вигляді таблиць та діаграм. 

Визначено типи обробки, за яких вітамін найкраще зберігається в 

біоматеріалі. Також показано, чому готові страви з яблук найкраще вживати 

відразу після приготування. 

     Ключові слова: аскорбінова кислота, кількісний вміст вітаміну С, метод  

Тильманса, титриметричний аналіз, яблука сорту «Red Delicious». 

 

 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

 

Харьков Ілля, учень 9 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 17 

Білоцерківського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Злочевська Ніна Олександрівна, вчитель біології 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 17 Білоцерківського 

району Київської області 
 

РІЗНОМАНІТТЯ КОМАХ-ХОРТОБІОНТІВ У АГРОЕКОСИСТЕМІ 

 ОРГАНІЧНОЇ ГРЕЧКИ 

 

У агроценозах гречки недоцільно використовувати штучні хімічні засоби 

рослин, оскільки вони відлякують бджіл. Досі мало даних стосовно 

таксономічного різноманіття комах у посівах гречки та їх харчової спеціалізації 

та невідомо, яку частку становлять комахи-запилювачі і які чинники впливають 

на це. Тому вивчення усіх таксономічних та трофічних груп комах у посівах 

гречки, порівняння їх на різних територіях впродовж вегетаційного періоду є 

актуальною темою. Мета роботи: дослідити різноманітність комах-хортобіонтів 

у агроекосистемі гречки за таксономічними показниками та харчовою 

спеціалізацією впродовж вегетаційного періоду. 

Встановлено, що на полях гречки влітку зустрічалися комахи рядів 

Thysanoptera, Coleoptera, Neuroptera, Hymenoptera, Diptera. Найбільше 

представників комах було 29.07. з ряду Thysanoptera (208 особин/100 п.с.). 

Найбільшу кількість особин (345), видів (20) та родин (13) відзначали 29.07.  

До еудомінантів за весь період дослідження належали Apis melifera, Lygus 

rugulipennis та Oscinella. Родини, які найчастіше зустрічалися упродовж 

вегетаційного періоду (75%) – Chalcidoidea, Apidae, Syrphidae. Тільки два рази за 

сезон зустрічалися родини Miridae, Nabidae, Coccinellidae, Chloropidae, 

Tephritidae. Інші родини мали частоту 25%, жодна з родин не була зафіксована за 

період дослідження з частотою 100%. 

Індекс різноманітності Шеннона на полі гречки впродовж вегетаційного 

періоду коливався від 0,9 до 1,91. Найбільше значення було представлено на 

початку червня, найменше – у кінці червня. Найменша вирівняність за індексом 

Пієлоу була 28.06 (0,39), найбільша – 05.06. (0,92). Також незначним був цей 

індекс 29.07 (0,50) через домінування комах Oscinella. 



44 

 

Харчова спеціалізація комах залежала, в основному, від наявності бджіл-

запилювачів та цвітіння гречки. Фітофаги становили 7-93% від зібраних комах у 

періоди дослідження. У час активного цвітіння гречки комахи, в основному, були 

представлені запилювачами (до 79%), які в основному, належали до родини 

Apidae, зустрічалися також Halictidae. Також були фітофаги, хижаки, паразити, 

сапрофаги. 

Органічна екосистема гречки залежно від періоду розвитку налічувала 

різноманітну кількість комах-хотробіонтів, які належали до різних 

таксономічних груп. Переважаюча харчова спеціалізація комах залежала від 

стадії розвитку культури. 

Ключові слова: гречка, комахи, органічне виробництво, індекси 

різноманітності, харчова спеціалізація. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 
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Анотація 

 

Ніколайчук Ірина, вихованка гуртка Вишнівського центру 

творчості дітей та юнацтва Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області, учениця 10 класу 

Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Вишневої міської ради  

 

Науковий керівник: Москалець Тетяна Захарівна, керівник гуртка 

Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області 

 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ РОСЛИН ОБЛІПИХИ ТА 

МІКРООРГАНІЗМІВ РОДУ FRANKIA 

Дослідницьку роботу присвячено висвітленню екологічних аспектів 

симбіотичній асоціації рослин обліпихи та мікроорганізмів-актиноміцетів роду 

Frankia. Досліджено морфологічні та фізіолого-біохімічні питання симбіотичної 

взаємодії рослин обліпихи та мікроорганізмів. Розкрито специфіку 

функціонування асоціативної взаємодії шляхом проведення польових, 

вегетативних та лабораторних досліджень.  

Проаналізовано літературні дослідження вітчизняних та зарубіжних 

вчених, в яких розглядаються різні аспекти функціонування симбіотичної 

взаємодії, зокрема різних видів рослин, особливостей ґрунту, кліматичних умов, 

мікробоценозу тощо. Вперше в польових і лабораторних умовах Інституту 

садівництва НААН показано, що мікроорганізми роду Frankia уражують 

кореневу зону рослин обліпихи лише в умовах іn situ та ex situ, в умовах in vitro за 

дотримання умов стерильності формування бульбочок на коренях рослин 

обліпихи не спостерігається. З’ясовано, що симбіотрофія як явище формування 

нового цілісного організму, позитивно відображається на прирості біомаси 

макросимбіонта (рослин обліпихи) й оптимізації функціонування членів 

співтовариства (ґрунтових мікроорганізмів). Проаналізовано науково-

експериментальний доробок вітчизняних та зарубіжних вчених в галузі 

мікробіології, екології рослин та ґрунтознавства, розкрито тематику та ключові 

питання, які стосуються вирішення проблеми рекультивації ґрунтів, запобігання 

водній ерозії та дефляції ґрунтів, висвітлено цінність культури обліпихи в 

промисловому, декоративному садівництві, фармацевтичній справі. 

Ключові слова: обліпиха крушиноподібна, стрептоміцети роду Frankia, 

ризогенез, актиносимбіотрофія, рекультивація ґрунтів. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Анотація 

Думан Аліна, вихованка гуртка Переяславського будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

Переяславської міської ради Бориспільського району 

Київської області, учениця 11 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 

 

 
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ  РІЧКИ АЛЬТА ТА 

РІЧКИ ТРУБІЖ В МЕЖАХ МІСТА ПЕРЕЯСЛАВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сучасний екологічний стан більшості річок та інших водних об’єктів 

України значною мірою визначається антропогенним навантаженням. Для 

характеристики такого стану все частіше використовують метод біоіндикації як 

дешевий і достатньо інформативний підхід. Саму тому ця  дослідницька робота, 

присвячена екологічним проблемам  водних екосистем, спрямована на  вивчення 

водних макрофітів як об’єктів-індикаторів стану водного середовища. Мета 

дослідження – охарактеризувати екологічний стан річок Альта та Трубіж в межах 

міста Переяслав шляхом визначення стану макрофітів та трофічного статусу 

водойм.  

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання:  

розкрити особливості методів фітоіндикації в системі оцінки стану водних 

екосистем; дослідити видовий склад макрофітів та визначити індекс значимості 

макрофітного індексу на досліджуваних ділянках р. Альта та р. Трубіж в межах 

міста Переяслав; дослідити причини техногенного навантаження та деградації 

екосистем малих та середніх річок України; цінити токсичність досліджуваних 

зразків води з р. Альта та р. Трубіж за методом «Плаваючих дисків». Результати 

дослідження свідчать про те, що дослідні ділянки р. Альта мають евтрофний 

статус, при цьому трофічний статус р. Трубіж  належить до мезотрофного. 

Ключові слова: Макрофіти, вільноплаваючі, вкорінені, річка, Трубіж, 

Альта, трофність, біоіндикатори. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Анотація 

Лук’яненко Назар, вихованець гуртка Баришівського центру 

позашкільної роботи «Мрія», учень 10 класу Баришівського 

навчально-виховного комплексу «гімназія - загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Баришівської селищної ради Київської 

області 

 

Науковий керівник: Кириленко Наталія Іванівна, керівник гуртка 

Баришівського центру позашкільної роботи «Мрія», вчитель біології 

Баришівського навчально-виховного комплексу «гімназія - загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Баришівської селищної ради Київської області 

ВИКОРИСТАННЯ  ВИДУ PYRRHOCORIS АPTERUS L. ДЛЯ БІОІНДИКАЦІЇ 

ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УРБОЕКОСИСТЕМ 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню та аналізу особливостей 

використання в якості біоіндикатора виду Pyrrhocoris аpterus L. для оцінки 

екологічного стану урбоекосистем. Проблема, що досліджується,  важлива та 

практично значима для діагностики стану урбоекосистем, оцінки рівня їхнього 

забруднення, моніторингу та екологічного нормування антропогенного 

навантаження. 

Проведено обстеження популяцій виду Pyrrhocoris аpterus L. місцевої 

урбоекосистеми і визначено закономірні зміни та тест-реакції, що свідчать про 

відхилення в розвитку біоіндикатора  в умовах антропогенного навантаження 

різного характеру. Для цього були обрані ділянки, що зазнають впливу 

промислового, транспортного забруднення, рекреаційного навантаження.  

Визначено морфометричні параметри виду Pyrrhocoris аpterus L. в умовах 

антропогенного пресингу. Здійснено оцінку стабільності розвитку виду за 

показником флуктуючої асиметрії. Досліджено особливості статевої структури 

популяції на ділянках з різним ступенем антропогенного навантаження. Особливу 

увагу приділено аналізу характеру меланізованого малюнку грудей Pyrrhocoris 

apterus L. на ділянках. Встановлено  біоіндикаційний потенціал виду для 

дослідження екологічного стану урбоекосистем. 

З’ясовано, що тест-реакціями Pyrrhocoris аpterus L. на інтенсивне 

антропогенне навантаження є зменшення морфометричних параметрів, зміна 

пропорцій тіла; збільшення поліморфізму меланізованого малюнку грудей,  поява 

асиметричності малюнку, зміна статевої структури популяцій. Це дає підстави 
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для використання виду Pyrrhocoris аpterus L. в якості біоіндикатора у  

біомоніторингу антропогенних змін урбоекосистем. 

Ключові слова: біоіндикація, урбоекосистема, Pyrrhocoris аpterus L., 

антропогенне навантаження, флуктуюча асиметрія, морфометричні показники, 

поліморфізм, статева структура популяції, тест-реакції. 
 

 
 

СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

Анотація 

         

 Гуменюк Анастасія, учениця 10 класу Академічного 

ліцею №4 Обухівської міської ради Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Онопрієнко Валентина Петрівна, вчитель біології 

Академічного ліцею № 4 Обухівської міської ради Київської області 

 
 

 

АНАЛІЗ  ВПЛИВУ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  НА РІСТ І 

РОЗВИТОК РОСЛИН РОДИНИ 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. У ході науково-технічного 

прогресу, були проведені досліди, які 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 на ріст і розвиток рослин родини Айстрові (Helianthus 

L.), а саме на соняшник.  

Завдання дослідження:  

1. Провести аналіз наукових джерел з питань росту і розвитку рослин під 

дією електромагнітного випромінювання;  

2. Розкрити суть електромагнітного випромінювання; 

3. Розглянути та використати методику біоіндикації за ростовим 

фактором використавши, як тест організм соняшник звичайний;  
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4. Провести польові дослідження росту стебла та формування суцвіття у 

соняшника під постійним впливом високовольтних ліній електропередач; 

5. Дослідити кількість насінин у соняшниках та оцінити відсотковий 

вміст не запліднених насінин;  

6. Дослідити насіння на олійність та вміст Кадмію; 

7. На основі отриманих результатів: зробити висновок про наслідки дії 

електромагнітного випромінювання на ріст і розвиток рослин;  про те, чи 

отримаємо ми вищий врожай соняшників з ділянки, що розміщена під ЛЕП. 

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 динаміки росту пагонів соняшника показало, що перші дні з 

моменту початку дослідження вони швидко росли, а потім їх ріст уповільнився і з 

часом контрольні рослини їх догнали. Стрімкий ріст спостерігався, коли майже 

кожен день падав дощ, адже при дії електромагнітного випромінювання 

збільшується дифузія води до клітин, а тому і спостерігався швидкий ріст. Коли 

грунт став менш вологий, рослини, які адаптувалися до досить великої вологості, 

відчули стрес і їх ріст уповільнився. Тобто наші дослідження динаміки росту 

показали, що якщо тримати постійну вологість грунту, можна отримати більшу 

довжину пагонів, що потрібно для вирощування рослин для відгодівлі худоби.  

Дослідження довжин пагонів протягом двох років показало, що таке 

випромінювання стимулює ріст і розвиток пагонів. Достовірність результатів 

перевірена критерієм Стюдента склала у 2020 році - 99,9% , а у 2021 -. 95 %. 

Дослідження формування діаметрів соняшнику показало, що таке 

випромінювання є нейтральним, тобто не впливає на їх формування. 

Кількість насіння у дослідних рослин було на 7% більше, ніж у 

контрольних. На нашу думку, на це вплинуло наше електромагнітне 

випромінювання. Але підрахунок кількості пустих насінин показав, що у 

дослідних його виявилося також більше майже у 5 разів. В  обох групах рослин 

кількість пустих насінин становило 17,9 %. Наявність великої кількості пустих 

насінин у дослідних рослин можна пояснити багатьма чинниками: впливом 

високовольтних ліній електропередач, несприятливими погодними умовами під 

час цвітіння та відсутністю в достатній кількості комах–запилювачів. 

Значення вмісту олії в контрольному та дослідному насінні суттєво не 

відрізнялося. Перевищення допустимої концентрації Кадмію у дослідженому 

насінні не виявлено. 

 Отже, наші дослідження показало, що високовольтні лінії електропередач 

впливають на ріст і розвиток рослин і в основному він є корисним. Ми можемо 

порекомендувати вирощувати під ними рослини, які використовуються для 

відгодівлі тварин, адже довжина стебла росте більшою. Звичайно, щоб 

використовувати для проростання чи вирощування рослин електромагнітне 

випромінювання, потрібно чітко знати, при яких характеристиках його це буде 

відбуватися. 
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СЕКЦІЯ: ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ 

 

Анотація 

Гіптенко Софія, вихованка Комунального закладу Київської 

обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», 

учениця 11 класу Ліцею «Білоцерківський колегіум» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

  

Науковий керівник: Лясота Василь Петрович, керівник гуртка Комунального 

закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», 

доктор ветеринарних наук, професор 

 

БЕЗПЕЧНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗГУЩЕНОГО МОЛОКО РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ                       

ТА ЙОГО ФАЛЬСИФІКАЦІЙ 

Дослідницьку роботу зорієнтовано на встановлення показників безпечності 

та якості згущеного молока різних виробників та розробці експресних методик 

встановлення його фальсифікації рослинними жирами, крохмалем, натрієм 

гідрокарбонатом. 

У ході роботи над проєктом було проведено оцінку безпечності та якості 

згущеного молока різних виробників: ВАТ «Рогачовський МКК» (Республіка 

Білорусь), ПрАТ «Первомайський МКК» (Україна), ПАТ «Ічнянський МКК» 

(Україна) на базі лабораторій Білоцерківського НАУ та ДП 

«Київоблстандартметрологія». Проаналізовано отримані результати 

лабораторних досліджень, порівняно з вимогами ДСТУ, ГОСТ. 

Науково обгрунтовано та експериментально доведено доцільність 

постійного проведення контролювання безпечності та якості молока згущеного 

різних виробників. Розроблено експресні методики визначення фальсифікації 

згущеного молока: 

- рослинними жирами за застосування розчину резорцину в бензолі  за 

використання розчину резорцину в бензолі з масовою часткою 7,0 % та 

концентрованої азотної кислоти;  

- крохмалем за застосування розчину Люголю; 

- натрієм гідрокарбонатом за застосування спиртових розчинів розолової 

кислоти з масовою концентрацією 0,2% і бромтилового синього з масовою 

концентрацією 0,04%. 

      Розроблено науково-практичні рекомендації «Безпечність та якість згущеного 

молока та виявлення його фальсифікації експресними методиками». 

     Ключові слова: безпечність, якість, згущене молоко, показники згущеного 

молока, фальсифікація, експресна методика. 
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СЕКЦІЯ: ЛІСОЗНАВСТВО 

 

Анотація 

 

          Панфілова Анастасія, учениця 11 класу 

Дорогинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

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 
 

ПОКРАЩЕННЯ  ПОСІВНОЇ ЯКОСТІ НАСІННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЯК 

УМОВИ ОТРИМАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ НАСАДЖЕНЬ В 

ДОРОГИНСЬКОМУ ЛІСНИЦТВІ 

Стабільне задоволення потреб лісового господарства високоякісним 

посадковим матеріалом неможливе без глибокого вивчення посівних якостей 

насіння та застосування речовин, які можуть покращити його.  

У дослідницькій роботі проаналізовані показники посівної якості насіння 

сосни звичайної: маса тисячі насінин, чистота насіння, досліджено спосіб 

покращення схожості насіння сосни звичайної – передпосівна обробка насіння 

найпоширенішими ростовими регуляторами росту Цирконом, Епін-екстрою та 

Бурштиновою кислотою.  З’ясовано суттєвий позитивний вплив цих регуляторів 

у різні терміни пророщування насіння на схожість та енергію проростання, 

установлено, що насіння, оброблене РРР, підвищує клас якості насіння.  

 Особлива цінність досліджень полягає в їхній  практичній спрямованості на 

економну витрату насіннєвого матеріалу, здешевлення витрат на придбання 

насіння, інтенсивний початковий ріст та високу приживлюваність сіянців на 

лісокультурній площі. Автором оцінено стимулювальний ефект препаратів та 

перспективність їх подальшого використання у лісництвах ДП «Фастівське лісове 

господарство».  

 

Ключoвi cлoвa: cocнa звuчaŭнa, нaciння, середня проба, регулятори pocтy 

рослин, чистота, cxoжicmь, eнepгiя npopocтaння. 
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СЕКЦІЯ: СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА 

 

 

Анотація 

 

      Бойко Захарій, учень 10 класу Сквирського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 імені Петра 

Тисьменецького Сквирської міської ради, вихованець 

Сквирського центру дитячої та юнацької творчості Сквирської 

міської ради Київської області 

Науковий керівник: Сопіженко Інна Петрівна, учитель біології Сквирського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 імені Петра Тисьменецького 

Сквирської міської ради 

 

ХРОМОСОМНА МІНЛИВІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ 

МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню хромосомного поліморфізму у 

представників родини Bovidae ‒ великої рогатої худоби української чорно-рябої 

молочної породи та овець романівської породи в порівняльному аспекті. 

Представлено аналіз наукових публікацій, в яких йдеться про хромосомні 

порушення каріотипу великої рогатої худоби та овець різних порід і їх зв’язок з 

господарсько корисними ознаками тварин. 

Наведено характеристику об’єктів досліджень, основні методи досліджень і 

схему експерименту. Описано методику приготування цитогенетичних 

препаратів і їх аналізу. 

Представлено результати дослідження 90 метафазних пластинок 3 корів та 

90 метафазних пластинок 3 вівцематок 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, романівська порода овець, господарсько корисні ознаки. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Ковтун Ілля, учень 11 класу Білоцерківського навчально-

виховного об’єднання «Ліцей-Мала академія наук» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Терехов Володимир Франкович, учитель української мови 

та літератури Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей-Мала 

академія наук» Білоцерківської міської ради Київської області 
 

«СЕВЕРИН НАЛИВАЙКО» МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО  

ЯК ХИМЕРНИЙ РОМАН 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізові тексту історичного роману 

Миколи Вінграновського «Северин Наливайко» в контексті химерної літератури 

як питомо українського національного епічного жанру. Актуальність теми 

дослідження зумовлюється тим, що сутність химерного в романі, як і сама проза 

Миколи Вінграновського, ще мало досліджені.  У дослідницькій роботі 

розглянуто внутрішню структуру та особливості композиції роману – засоби 

очуднення дійсності на основі зіставлення «думок» представників флори та 

фауни з людськими, переосмислення елементів фентезі крізь призму української 

ментальності, поліфонію світу та його символіку, уніфікацію «можливості 

неможливого». Під час роботи виокремлено колористику роману та специфіку: 

домінування «химерності», вигадливості та казковості над реальним, що стало 

основою для аналізу «Северина Наливайка» як жанрово химерного роману. 

Автор приходить до висновку, що наснаження роману химерним і 

фантастичним робить його неповторним здобутком української прози.  Микола 

Вінграновський розвинув традицію химерного роману, збагативши її новим, 

поетичним духом, що відповідає художнім уподобанням митця. Філософське 

осмислення історії, використання її як тла для створення архетипних образів, у 

яких виявляється духовне обличчя й духовна сила нації, - усе це дає підстави 

назвати роман одним із найяскравіших досягнень української романістики 

останнього тридцятиріччя.  Ключові слова: міф, національна культура, символ, 

фентезі, химерна проза, химерний роман, шістдесятник. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація         

Стефаник Юлія, учениця 11 класу Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 з вивченням 

іноземних мов (школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої 

Ірпінської міської ради Київської області 

 

Науковий керівник: Павліченко Тетяна Сергіївна, учитель української мови і 

літератури та зарубіжної літератури Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені 

Заріфи Алієвої Ірпінської міської ради Київської області 

 

ЖІНКА-БОРЕЦЬ: ПІД КУЛЯМИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (НА 

МАТЕРІАЛАХ ПОВІСТІ «МАРУСЯ» МАРКА ВОВЧКА ТА РОМАНУ «ДОЦЯ» 

ТАМАРИ ГОРІХА ЗЕРНЯ) 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу образів головних героїнь повісті 

«Маруся» Марка Вовчка та роману «Доця» Тамари Горіха Зерня, що гармонійно 

вплітаються в парадигму архетипу «жінка-борець».  

Глибоко вивчено особливості антиколоніальних і постколоніальних студій 

в українській літературі, виокремлено найважливіші аспекти, які впливають на 

авторський вибір тематики й проблематики.  

Розглянуто художні рамки національно-визвольної боротьби та російсько-

української війни, у межах яких вибудовується унікальний, цілком новий образ 

жінки – борчині.  

Детально досліджено своєрідні характеристики образів головних героїнь 

повісті «Маруся» Марка Вовчка та роману «Доця» Тамара Горіха Зерня. 

Доведено, що образи Марусі й Доці можна вписати в рамки архетипу «жінка-

борець».  

Ключові слова: антиколоніалізм, постколоніалізм, національно-визвольні 

змагання, російсько-українська війна, образ, архетип.  
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

 

Анотація 

 

Рабенко Олександр, учень 9 класу Степівської гімназії 

Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської 

області 

 

 

 

Науковий керівник: Кучерява Валентина Михайлівна, учитель початкових 

класів Степівської гімназії Тетіївської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

ВЕСІЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ РІДНОГО КРАЮ: СІЛ СТЕПОВОГО ТА 

ГОРОШКОВА 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу весільного обряду сіл Степового та 

Горошкова. 

Досліджено весільну звичаєву обрядовість сіл Степового та Горошкова. 

Розкрито роль весільного обряду в збереженні, відновленні та примноженні 

звичаїв, традицій та обрядів українців. 

Опрацьовано та проаналізовано літературу з даної теми. 

Розглянуто структуру традиційно українського весільного обряду, який 

відображає побутову й соціальну дійсність. Для аналізу окремих станів обрядодій 

використано весільні пісні, створено цілісну модель весільної драми. 

Автором досліджено та систематизовано цілу систему обрядових весільних 

дійств на прикладі двох українських сіл, проведено зустрічі з місцевими 

жителями -  оберегами  українського фольклору та  славних традицій українців. 

У цікавій неповторній креативній форм розкрито естетично-виховну роль 

весільних обрядів. 

Юним дослідником  глибоко  проаналізовано весь хід  коровайного обряду, 

досліджено його обрядові функції, визначено спільні риси й особливості у 

процесі виготовлення та розподілу короваю. Все це проаналізовано на 

співставленні  та порівнянні двох сіл, адже, як говорить народна мудрість «що 

сторона, то новина, що край, то звичай». 

Ключові слова: весілля, обряд, сватання, дівич-вечір, коровай, посаг, 

дякування. 
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

 

                                        Анотація 

 

      Дяченко Уляна, учениця 11 класу Фастівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 7 – центр військово – патріотичного 

виховання «Гарт» Фастівської міської ради Київської 

області 

 

Науковий керівник: Шеремета Ольга Йосипівна, учитель мистецтва та етики 

Фастівського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 7 – центр військово – патріотичного виховання «Гарт» Фастівської 

міської ради Київської області 

 

 

ТВОРЧИЙ ВНЕСОК ВАСИЛЯ ПОРТЯКА У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО 

КІНОМИСТЕЦТВА 

 

Дослідницьку роботу присвячено розкриттю творчого внеску Василя Портяка 

у розвиток українського кіномистецтва. 

У ході дослідження було проаналізовано кіносценарії, написані 

письменником, опрацьовано сімейні архіви. З’ясовано, що літературознавчого 

матеріалу щодо творчості письменника недостатньо. Особливо мене зацікавила 

висвітлена письменником малодосліджена тема героїчної боротьби воїнів УПА. 

Шляхом аналізу літературознавчих праць, а також у процесі проведення 

інтерв'ю, бесід, опитування та спостережень було визначено, що творчість Василя 

Портяка є неоціненним скарбом для становлення молоді як національно свідомих 

громадян. 

Визначено специфіку образів у творчості письменника. Проаналізовано 

образи головних героїв та символічні образи. 

Роботу можуть використовувати дорослі (батьки і вчителі) для  роботи з 

дітьми для військово-патріотичного виховання. 

Представлена на літературному вечері, присвяченому творчості Василя 

Портяка, робота зацікавила учнів закладу своєю новизною. 

Ключові слова: новели, екранне мистецтво, кіномистецтво, кінематограф, 

кіноіндустрія, кіносценарій, кінофільм. 
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СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

Анотація 

 

Карачун Вікторія, вихованка гуртка Фастівської школи 

народної майстерності Фастівської міської ради 

Фастівського району Київської області, учениця 11 класу 

Фастівського академічного ліцею № 2 Фастівської міської 

ради Фастівського району Київської області      

 

Науковий керівник: Бoжкo Iннa Григoрiвнa, керівник гуртка Фастівської школи 

народної майстерності Фастівської міської ради Фастівського 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 

 

Гейкаленко Софія, учениця 10 класу Ліцею 

«Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

Науковий керівник: Баяк Ірина Віталіївна, учитель української мови Ліцею 

«Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської ради Білоцерківського 

району Київської області 

 

ЗВЕРТАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ 

ОКСАНИ ЗАБУЖКО ТА СЕРГІЯ ЖАДАНА)  

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу семантичних та морфологічних 

особливостей звертання в сучасній українській прозі Сергія Жадана та Оксани 

Забужко. 

Досліджено поняття звертання, визначено особливості структури звертань у 

прозі Оксани Забужко та Сергія Жадана. Аналіз вибірки прозових текстів 

засвідчив, що за структурою непоширені звертання трапляються значно частіше. 

Вони називають та виділяють адресата, дають йому характеристику, емоційно 

забарвлюють мову, найбільше демонструють ставлення до адресата. 

Проаналізовано семантичні особливості звертань у сучасній українській 

прозі. З'ясування семантики звертань у сучасній прозі дало змогу виявити 

перевагу звертань-антропонімів та звертань на ім'я, які надають емоційного 

забарвлення тексту та найбільше концентрують увагу слухача. 

Аналіз морфологічних особливостей звертань у текстах Оксани Забужко та 

Сергія Жадана засвідчив факт переважного використання іменника у кличному 

відмінку або іменника у називному відмінку.  

 

Ключові слова: звертання, вокатив, кличний відмінок, мовлення, семантика, 

структура, морфологічні особливості. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

 

Анотація 

 

Велика Вікторія, учениця 10 класу Сквирського академічного 

ліцею, вихованка Сквирського центру дитячої та юнацької 

творчості Сквирської міської ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Заболотний Олександр Вікторович, заслужений учитель 

України, учитель української мови та літератури Сквирського академічного 

ліцею Сквирської міської ради Київської області  

 
ЛЕКСИКА СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

Науково-дослідницьку роботу присвячено аналізу української лексики 

сценічного мистецтва з погляду походження, семантичних характеристик та 

особливостей її функціонування на сучасному етапі розвитку. 

Предметом дослідження є термінологічна та професійна лексика в системі 

української лексики сценічного мистецтва, її походження та семантичні 

відношення. 

Узагальнено наукові дослідження щодо формування української  лексики 

сценічного мистецтва; систематизовано лексичні запозичення та питомі лексеми 

в складі лексики сценічного мистецтва сучасної української мови; розмежовано 

сценічні терміни та професіоналізми; проаналізовано продуктивність 

семантичних відношень у системі української лексики сценічного мистецтва; 

простежено явища синонімії, паронімії й антонімії в лексиці сценічного 

мистецтва сучасної української мови; укладено міні-словники синонімічних та 

антонімічних рядів української лексики сценічного мистецтва.  

Теоретичне значення дослідження полягає у внесенні концепції 

розмежування лексики сценічного мистецтва на терміни сценічного мистецтва та 

професіоналізми сценічного мистецтва, у доповненні синонімічних та 

антонімічних рядів новими лексемами. Дослідження може допомогти в укладанні 

вузькопрофільного тлумачного словника української лексики сценічного 

мистецтва та доповненні синонімічних та антонімічних словників новими 

семантичними рядами. 

Зроблено висновки про те, що зміни в лексиці сценічного мистецтва та її 

поповнення новими термінами викликано розвитком театральної справи в 

Україні, удосконаленням декораційної та кулісної техніки, культурними 
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зв'язками в галузі сценічного мистецтва; за кількісними показниками найбільший 

вплив на лексику сценічного мистецтва мали грецька, латинська й французька 

мови, дещо менший – італійська, німецька, англійська; більшість слів, 

притаманних мистецькій сфері, у процесі розвитку культури, освіти, 

ментальності народу набули полісемічності й усталились у загальновживаній 

лексиці. 

Доведено, що в системі лексики сценічного мистецтва сучасної української 

мови досить продуктивними є семантичні відношення. Серед них 

найпродуктивнішими є явище синонімії, а саме лексичної синонімії. Менш 

кількісно різноманітними та продуктивними є явища антонімії та паронімії.  

Ключові слова: лексика сценічного мистецтва, термінологічна система, 

професіоналізми, активна лексика, пасивна лексика, синонімія, паронімія, 

антонімія. 
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СЕКЦІЯ: ІСПАНСЬКА МОВА 

 

  
 

Анотація 

 

Пархоменко Мар’яна, учениця 11 класу Іванківського ліцею 

Іванківської селищної ради Вишгородського району, 

вихованка гуртка Київського обласного комунального 

позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді» 

 

 

 

Науковий керівник: Пархоменко Світлана Олексіївна, вчитель іспанської мови 

Іванківського ліцею Іванківської селищної ради Вишгородського району 

Київської області. 

 
 

МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОЛЬОРУ  

У ТВОРЧОСТІ ФЕДЕРІКО ҐАРСІА ЛОРКИ 

 

 Дослідницьку роботу присвячено вивченню мовностилістичних засобів, 

що використовуються для створення образів, у яких змальовуються кольори, у 

творчому доробку Федеріко Ґарсіа Лорки.  

Проаналізовано перебіг формування художньої мови Федеріко Ґарсіа 

Лорки. Досліджено мовностилістичну специфіку висловів для позначення 

кольору в художніх текстах з двох поетичних збірок «Poema del Cante Jondo» та 

«Libro de poemas». Спостережено, що характерною рисою його поезії є 

використання повторень, риторичних запитань, а не складних граматичних 

структур. Поет передає настрій своєї поезії через використання слів, які 

позначають кольори. 

Помічено, що колористичні образи в ліриці Федеріко Ґарсіа Лорки 

характеризуються багатозначністю і важлива роль у дешифруванні значення 

певного кольору належить читачу.  

Ключові слова: колір, колористика, лінгвістичний аналіз, експресивне 

забарвлення, метафора, епітет, гіпербола, персоніфікація, риторичне запитання. 
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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 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ  БРИТАНСЬКОГО 

СЛЕНГУ (НА МАТЕРІАЛІ СЕРІАЛУ «КОРОНА») 

 

Дослідницька робота присвячена дослідженню особливостей перекладу 

українською мовою британського сленгу (на матеріалі серіалу «Корона»). В 

теоретичній частині розглянуто поняття британський сленг, теоретичні основи 

перекладу британського сленгу та специфіку аналізу тестів кінодискурсу. В 

практичній частині роботи був здійснений аналіз серіалу «Корона» щодо 

функціонування британського сленгу та засоби його перекладу українською 

мовою. Результатом аналізу стало виявлення лексичних, граматичних та лексико-

граматичних трансформацій під час перекладу британського сленгу. 

         Ключові слова: переклад кінодискурсу, британський сленг, лексичні 

трансформації, граматичні трансформації, лексико-граматичні трансформації. 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА  

 
 

Abstract 

 

Ivanova Valeriia, student of the 10th grade of the Educational 

Association "Irpin Lyceum of Innovative Technologies – Junior 

Academy of Sciences".  

 

 

 

Academic Supervisor: Hostin Mariia, teacher of English language at the Educational 

Association "Irpin Lyceum of Innovative Technologies – Junior Academy of Sciences", 

specialist. 
 

NETFLIX AS A TOOL FOR LEARNING ENGLISH VOCABULARY 

 

The aim of the research is to develop an effective strategy for memorizing 

English words through streaming services, such as Netflix. 

The advantages of using Netflix and other streaming platforms as an educational 

tool in secondary and high schools have been identified  

The primary methods of learning foreign words are analyzed, as well as the 

methods directly related to watching video content. Based on the analysis, the strategy 

for learning English vocabulary has been developed. The strategy is designed to 

involve the practice of all the language aspects. 

An online social survey was conducted to verify the effectiveness of the 

developed strategy and to identify the possible ways of its improvement. 

Keywords:  English vocabulary, Netflix, effective memorization, modern 

educational tool, motivation increase, vocabulary learning strategy, media service.  
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Tutor: Nataliia Sorokina, PhD (Arts), a teacher of the English language and literature, 

Educational Complex «Shchaslyvsky NVK» 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF POETIC PATRIOTIC LANGUAGE OF ROBERT 

BURNS AND TARAS SHEVCHENKO 

 

Aim: to provide a comparative analysis of patriotic language peculiarities in 

Robert Burns and Taras Shevchenko’s poetic inheritance.   

Tasks: determine the role of R.Burns and T.Shevchenko in establishing the 

national identity of their people; investigate the sources of patriotic inspiration for 

Scottish and Ukrainian poets; analyze and compare major images and motives in poetic 

works of R. Burns and T. Shevchenko;specify the peculiarities of patriotic poetic style 

of both poets; enquire linguistic features and interesting facts that prove R.Burns and 

T.Shevchenko unique. 

Methodology: library research, content analysis, comparison, synthesis, 

systematization, classification. Research paper consists of the introduction, the main 

body which includes 2 paragraphs, conclusion and appendix. 

In the introduction we reason the choice of our research paper topic, present the 

aim, and tasks, which will help us to achieve the main goal. 

Paragraph 1 focuses on the role of both poets in establishing the national identity 

of their people. We analyze and compare the sources of their patriotic inspiration, study 

images, motives and genres of their poetry. Paragraph 2 aims at analyzing the poets’ 

patriotic language. We consider it in all aspects: phonetic, morphological, and 

syntactic; make comparisons and find common and different features. In conclusion we 

summarize and interpret our findings and express the further prospective of our 

research. 

The object of the research: poetry of Robert Burns and Taras Shevchenko. 

The subject of the research: patriotic poetic language of Robert Burns and 

Taras Shevchenko. 

Key words: patriotic language, poetic style, poetry.  
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СЕКЦІЯ: НІМЕЦЬКА МОВА 

 

  

                                      Kurzfassung 

auf die wissenschaftliche Forschungsarbeit in Deutsch  der 

Schülerin der Klasse 11 A Akademisches Lyzeum № 5 Lora 

Tschernjuschok 

 

 

SYNONYMIE ALS LEXIKALISCH SEMANTISCHES PHÄNOMEN IN DER  

DEUTSCHEN SPRACHE 

 

Der Ziel der wissenschaftlichen Forschungsarbeit ist die Untersuchung der 

deutschen Synonyme, ihr Gemeinsames und Verschiedenes zu zeigen. In der 

angegeben wissenschaftlichen Untersuchung wurden aktuele Aspekte der modernen 

Synonymie klassifiziert. Es wird gezeigt, wie viele Gemeinsames und Verschiedenes 

die Synonyme in der deutsche Sprache haben. 

Die Arbeit bestehet aus der Einleitung, dem Hauptabschnitt und dem Verzeichnis 

der ausgenutzten Literatur. Der erste Teil der Arbeit nimmt eine wichtige Stelle an der 

Klassifizierung der Synonyme ein. Es wird betont, dass die Synonyme nach den 

Wortarten klassifiziert werden können, zum Beispiel: Substantive, Adjektive, Verben 

und Adverbien. 

Im dritten Teil der Untersuchung werden Gemeinsames und Verschiedenes der 

deutschen Synonyme dargestellt und untersucht. Gemeinsames umfaßt alles, was die 

Synonyme einer Gruppe an Bedeutung haben. Verschiedenes umfaßt die 

Bedeutungsabschattungen, die außerhalb der gemeinsamen Bedeutung liegen und 

entweder zu einem Teil oder nur einem Wort der synonymischen Gruppe gehören. 

Die Fragen, die in der Arbeit betrachtet werden bestätigen die Aktualität und 

praktische Bedeutung dieses Themas. Die Hauptaufgabe der Arbeit besteht darin, die 

Kenntnisse auf diesem Gebiet zu vertiefen und zu erweitern.  

Die Arbeit zeigt, dass die Schülerin wissenschaftliche Terminologie beherrscht, 

kann logisch ihre Gedanken äußern, Schlussfolgerungen und Zusammenfassung 

machen. 

Es wurde von der Schülerin die Gliederung der Arbeit zusammengestellt, nach 

der sie das Thema in 2 (Deutsch und Ukrainisch) Sprachen dargestellt hat. 

In der Arbeit wurden die Thesen aus der durchgelesenen Literatur und den 

Wörterbüchern ausgenutzt, die die Schülerin während der Arbeit benutzt hat. 

Die Arbeit ist lesekundig, schreibkundig und stilistisch-richtig geschrieben. 
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PARTICULARITES STYLISTIQUES DES MEMES INTERNET POLITIQUES 

FRANÇAIS A L’EPOQUE POSTMODERNE. 

 

Le travail de recherche est consacré à l’analyse des mèmes Internet politiques, 

leur influence à l’opinion publique et leurs procédés linguistiques et stylistiques. 

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

matériaux de ressources Internet spécialisées sur les mèmes sont analysés. Les 

particularités stylistiques et linguistiques sont examinés. L’origine et le développement 

des mèmes politiques à l’époque postmoderne sont étudiés. Le rôle des mèmes 

politiques dans la vie du pays est déterminé. 

Les mèmes sont étudiés, analysés et classés par forme et par contenue. Les 

procédés langagières et stylistiques utilisées lors de leur création et les principes de 

base de leur formation sont déterminés.  

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

postmodernism, journalism, politique. 
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Autor:  Szwec Jana, uczennica 11 klasy Białocerkiewskiej 

specjalizowanej szkoły I-III st. №1 z pogłębionym nauczaniem 

języków słowiańskich 

 

 

 

Kierownik naukowy: Bondar Tetiana, nauczyciel języka polskiego 

Białocerkiewskiej specjalizowanej szkoły  I-III st. №1 z pogłębionym nauczaniem  

języków słowiańskich. 
 

 

SEMANTYCZNE I STRUKTURALNE CECHY FRAZEOLOGIZMÓW 

POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JĘZYKA POLSKIEGO I UKRAIŃSKIEGO 

 

Aktualność badania polega w rozkryciu frazeologizmów pochodzenia zwierzęcego 

we współczesnej lingwistyce języka polskiego i ukraińskiego. 

Celem pracy jest zbadanie semantyki i struktury oraz przeprowadzenie 

porównawczego opisu frazeologizmów z komponentem zonimicznym w języku 

polskim i ukraińskim. 

W dotychczasowych opracowaniach zbyt mało uwagi poświęcono poznawaniu   

określonego problemu. 

Zbadano frazeologię jak rozdział językoznawstwa, rozkryto symboliczne 

znaczenie  metafor zoonimicznych w języku polskim i ukraińskim,  wyjaśniono pojęcie 

konotacji i zbadano ekspresyjne i stylistyczne   

odcienie frazeologizmów z komponentem-zoonimem. 

Rozkryto semantyczne znaczenie zoonimów i ich wpływ na frazeologizmy. 

Przeanalizowano przedstawione grupy frazeologizmów z komponentem 

zoomorficznym domowe, swojskie i dzikie zwierzęta. W trakcie badania ujawniono 

frazeologiumy z komponentem zoomorficznym w języku nastolatków i doszłyśmy do 

wniosku, że 51 % uczniów Białocerkiewskiej specjalizowanej szkoły I-III stopnia №1 z 

pogłębionym nauczaniem języków słowiańskich wykorzystuje frazeologizmy z 

komponentem «dzikie zwierzęta», а 49 % uczniów – «domowe i swojskie». 

Praca zawiera wstęp, dwa rozdziały, wnioski, bibliografię oraz   dodatek  listy  

frazeologizmów  w dwóch językach. Materiał może być stosowany na zajęciach z 

języka polskiego oraz podczas zajęć w kółkach ogólnokształcących i pozaszkolnych. 

Słowa kluczowe:  frazeologizmy, zoonim, zwierzę, analiza, porównanie, język 

polski,  język ukraiński. 
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Науковий керівник: Щаслива Наталія Святославівна, керівник гуртка 

відділення МАН Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей – 

Мала академія наук» Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області, кандидат філологічних наук 

 

 
ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОГЛЯД НА МЕНТАЛЬНІСТЬ ПРАЄВРОПЕЙЦІВ 

(НА МАТЕРІАЛІ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ГЕРОЇЧНОГО ЕПОСУ) 

 

 

Не так давно в Україні тема ментальності не тільки не могла бути 

дослідженою, але й просто згаданою. Поняття національний характер охоплює 

типові якості і психологічні особливості етнічної групи, яка має спільну 

територію, мову, історію, культуру, звичаї, символи, що відрізняють її від 

сусідніх народів. Актуальність виконуваного дослідження полягає у виявленні 

тих домінант ментальності сучасного європейського суспільства, що є ланками 

ланцюга, що поєднує нас з праєвропейцями, відбитки яких ми шукаємо у слові.  

Наразі з поняттям «менталітет» пов’язують розуміння та оцінку 

різноманітних процесів, що відбуваються в суспільстві. 

Мета дослідження – виявити застиглі у слові риси ментальності європейців 

середньовіччя, що послугували фундаментом формування націй. 

Об'єктом дослідження є ментальність праєвропейських народів; 

предметом – риси ментальності носіїв старослов’янської, індогерманської та 

давньоанглійської мов, що відображені у текстах середньовічного героїчного 

епосу цих народів у більш сучасних варіантах відповідних прамов – українській, 

німецькій та англійській мовах.  
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У першому розділі було досліджено загальне поняття менталітету, 

ментальності, сформульовано базис дослідження, що базується на принципах 

етнолінгвістики, основні відомості з концептології тощо. 

У практичній частині продемонстровано концептуальний аналіз 

середньовічного епосу, а саме «Слова о полку Ігоревім», «Пісні про Нібелунгів» 

та «Беовульфа».  

У висновках сформульовано типові та відмінні риси ментальності носіїв 

української, німецької та англійської мов. 

 

Ключові слова: менталітет, ментальність, концепт, фрейм,  методика 

концептуального аналізу. 
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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 
 

 

ПРАКТИКИ ДАУНШИФТІНГУ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ  

(ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНИХ 

ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ) 

 

Наукову роботу присвячено теоретичному обґрунтуванню та емпіричному 

дослідженню практик дауншифтінгу в українському контексті, а саме 

особливостям формування ціннісних орієнтацій сучасних підлітків та молоді. 

Розглянуто теоретичні аспекти виникнення дауншифтінгу як нового 

соціального явища ХХІ століття. З’ясовано, що дауншифтерівський світогляд 

притаманний особам, які відмовляються від пропагованих суспільством 

цінностей (матеріального добробуту, досягнення кар’єрного успіху тощо) на 

користь ведення усвідомленої життєдіяльності та гармонії з природою. 

Оскільки досліджуваний феномен новий та науково не вивчений, 

дауншифтінг розглядається як альтернатива ідеології масової культури, норми, 

цінності та ідеологію якої він заперечує та в окремих випадках протистоїть їй.  

Акцентовано увагу на тому, що дауншифтінг як інноваційна стилежиттєва 

практика є надзвичайно поширеним у західних суспільствах. На сьогодні 

простежуються тенденції його розповсюдження на пострадянському просторі, 

зокрема і в Україні. Саме тому в практичній частині була здійснена спроба 

визначити причини й мотиви приєднання української молоді до руху 

дауншифтерів, емпірично дослідити крізь призму цінностей, наскільки 

дауншифтерівський стиль життя користується популярністю серед сучасних 

підплітків та молоді  та має потенціал      для подальшого розвитку.  

Ключові слова: дауншифтінг, стиль життя, масова культура, суспільство 

споживання, молодь, підлітки, ціннісні орієнтації. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У КІБЕРПРОСТОРІ 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу проблем правового регулювання 

відносин у кіберпросторі. Досліджено передумови і особливості формування 

законодавства України у сфері кібербезпеки, визначені проблеми та перспективи 

його подальшого розвитку з точки зору оцінки наявних небезпек та загроз. 

 У роботі представлено аналіз чинного та перспективного національного 

законодавства в галузі кібернетичної безпеки як однієї із складових безпеки 

держави. Актуальність дослідження питання правового режиму кібербезпеки 

підтверджена необхідністю запуску ефективної системи захисту для запобігання 

вчиненню правопорушень (злочинів) через віртуальний простір. Досліджені 

норми кримінального права, що становлять правовий режим кібербезпеки в 

Україні.  

У роботі визначені найбільш перспективні напрями розвитку національної 

системи кіберзахисту: вдосконалення правової основи кіберзахисту; 

впровадження системи незалежного аудиту інформаційної безпеки на об’єктах 

критичної інфраструктури; розвиток міжнародного співробітництва у сфері 

забезпечення кібербезпеки; розвиток системи підготовки кадрів у сфері 

кібербезпеки; підвищення цифрової грамотності (правил кібергігієни) громадян 

та культури безпекового поводження в кіберпросторі. Проаналізовано основні 

кількісні та якісні показники кіберзлочинності (рівень, структура, прийоми, 

динаміка), розкрито основні причини розвитку кіберзлочинності.  

Взначено основні причини та загрози, які існують в кіберпросторі для дітей, 

за результатами проведеного опитування серед учнів віком 14-17 років. 

Розроблені інформаційні буклети для батьків та учнів щодо безпечного 

поводження у віртуальному просторі. 

Ключові слова: кібербезпека; кіберпростір; кіберзагрози; інформатизація; 

віртуальний простір; кіберзлочин; «цифрове суспільство»; кібергігієна. 
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СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

Анотація 

 Гриб Ірина, учениця 10 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Петрівської 

сільської ради Вишгородського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Тишковська Алла Петрівна, вчитель історії та 

правознавства Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Петрівської сільської ради Вишгородського району Київської області 
 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

 Дослідницьку роботу присвячено дослідженню юридичної природи 

соціального захисту, правовому регулюванню окремих видів соціального захисту 

внутрішньо переміщених осіб.  

Соціальне забезпечення вимушених переселенців є надзвичайно актуальним 

питанням та новим для України, виникнення якого із тимчасовою окупацією 

Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей, збройною 

агресією Російської Федерації проти України. В результаті цих подій мешканці 

даних регіонів були вимушені переселитися до інших областей в межах країни 

для того, щоб почувати себе в безпеці.  

У дослідницькій роботі було визначено юридичну природу поняття 

«внутрішньо переміщена особа», визначено види соціального захисту внутрішньо 

переміщених осіб; з’ясовано та проаналізовано поточний стан правового 

регулювання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні. 

  При аналізі основних напрямків правового регулювання соціального захисту 

внутрішньо переміщених осіб в Україні та аналізі чинного законодавства,  

виявлено проблеми правового регулювання. Державі доцільно було б 

попрацювати над вдосконаленням нормативно-правової бази у сфері соціального 

захисту внутрішньо переміщених осіб. 

Ключові слова: соціальний захист, внутрішньо переміщена особа, грошова 

допомога, пенсійне забезпечення, нормативно-правова база у сфері соціального 

забезпечення 
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СЕКЦІЯ: ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ 

 

Анотація 

Пономаренко Катерина, учениця 10 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Петрівської 

сільської ради Вишгородського району Київської області 

 

 

 

 

Науковий керівник: Тишковська Алла Петрівна, вчитель історії та 

правознавства Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Петрівської сільської ради Вишгородського району Київської області 
 

 

РЕЛІГІЙНА КОНВЕРСІЯ МЕЛЕТІЯ СМОТРИЦЬКОГО 

 

 Дослідницьку роботу присвячено дослідженню причин релігійної конверсії  

Мелетія Смотрицького, аналізу його ідей щодо розвитку тогочасного 

українського суспільства в умовах конфесійного розколу. 

М. Смотрицький йшов на крок вперед з століттям, в якому він жив. Довгий 

період в історії України існувало чимало стереотипів: що погано, а що добре. 

Мелетія ототожнювали з людиною, яка хотіла для України злої долі, тому що 

пропонував зближення з Європою. Сьогодні ми, українці, прагнемо інтеграції 

саме з Європою, але маємо враховувати досвід та заклики М. Смотрицького – 

ідемо на зближення, але зберігаємо свою самобутність. 

У дослідницькій роботі визначено фактори, що вплинули на становлення 

Мелетія Смотрицького як інтелектуала. 

 Виокремлено особливості культурно-освітньої діяльності Мелетія 

Смотрицького, проаналізовано діяльність єпископа як захисника православної 

церкви, з’ясовано основні причини релігійної конверсії та основні напрямки 

служіння уніатській церкві. 

Мелетій Смотрицький спочатку виступає як палкий прихильник 

православної церкви, але з часом відбувається подальша еволюція поглядів 

Смотрицького. Він приходить до висновку, що можливе поєднання двох 

духовних традицій - східної і західної – під началом одного пастиря. 

 

Ключові слова: інтелектуали, православ’я, уніати, реформування, релігійна 

конверсія, митрополит, полемісти, Острозька академія, Тренос, Граматика. 
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА 

 

Анотація   

 Ільченко Софія, вихованка гуртка Сквирського центру 

дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради, 

учениця 11 класу Сквирського навчально-виховного 

комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 5 – заклад дошкільної освіти» Сквирської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

Науковий керівник: Шахрай Валентина Михайлівна, доктор педагогічних наук, 

доцент, керівник гуртка Сквирського центру дитячої та юнацької творчості 

Сквирської міської ради 

 

ФОРМУВАННЯ У ДІВЧАТ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЦІННІСНОГО 

СТАВЛЕННЯ ДО МАТЕРИНСТВА В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ 

УМОВАХ 

 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підготовки до 

майбутнього материнства дівчат старшого шкільного віку, в основі якої має бути 

формування ціннісного ставлення до материнства як явища вагомої особистісної 
значимості. Це надзвичайно важливо в нинішніх соціокультурних умовах, коли 

набувають поширення різні девіантні прояви материнства. 

У вступі розкривається актуальність дослідження, визначаються об’єкт, 

предмет, мета, завдання дослідження, здійснюється короткий огляд досліджень, 

що стосуються сутності материнства та підготовки до нього жіночої молоді, 

вказується на його наукову новизну та практичну значущість. 

В основній частині роботи схарактеризовано наукові підходи до розкриття 

сутності материнства, з’ясовано проблеми материнства в сучасних 

соціокультурних умовах, визначено основні поняття дослідження, з’ясовано стан 

сформованості ціннісного ставлення до материнства у дівчат-старшокласниць, 

розкрито зміст програми клубу для дівчат та методи її реалізації, проаналізовано 

результати впровадження програми клубу для дівчат у виховну практику.  

Висновки викладені згідно поставлених завдань.  

Ключові слова: материнство, девіантне материнство, ціннісне ставлення, 

дівчата старшого шкільного віку, формування, компоненти, рівні, клуб для 

дівчат, методи 
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СЕКЦІЯ: ЖУРНАЛІСТИКА 

 

 

Анотація 

Хоменко Анастасія, вихованка гуртка Миронівського центру 

дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради 

Київської області, учениця 11 класу Опорного закладу освіти 

«Миронівський академічний ліцей ім. Т.Г. Шевченка 

Миронівської міської ради Київської області»  

 

 

Науковий керівник: Зленко Любов Миколаївна, керівник гуртка 

Миронівського центру дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради 

Київської області 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ НОВІТНІХ МЕДІА (НА ПРИКЛАДІ 

ОНЛАЙН-ПРОЄКТУ "MEDIA IQ – ТВІЙ МЕДІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ") 

 

           У дослідницькій роботі розкрито особливості візуалізації інформації у 

новітніх медіа, охарактеризовано функції візуального контенту та розглянуто 

класифікацію форматів візуального контенту. 

           Досліджено ефективність використання візуального контенту в сучасному 

комунікативному просторі (в онлайн-проєкті "Мedia IQ"), окреслено 

комунікативні завдання візуалізації, проаналізовано інфографіку як сучасний 

спосіб подачі контенту. Встановлено чинники впливу новітніх медіа на 

формування медіаграмотності молодіжної аудиторії. 

           Акцентовано увагу на перевагах інтерактивних аспектів комунікації у 

сучасній журналістиці, підвищенні рівня медійного інтелекту журналіста. 

Ключові слова: новітні медіа, візуалізація, контент, онлайн-комунікація, 

медіаграмотність, інфографіка, аудиторія.  
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

 

Анотація 

 

Блощинський Богдан, учень 11 класу Іванківського ліцею  

Іванківської селищної ради Вишгородського району Київської 

області 

 

 

 

Науковий керівник: Рябушенко Людмила Ігорівна, вчитель історії і 

правознавства Іванківського ліцею Іванківської селищної ради Вишгородського 

району Київської області 

 
МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ – ПРОЯВ ПОЛІТИКИ СТРИМУВАННЯ 

АГРЕСОРА ЧИ ГАРАНТ НАШОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Актуальність проблеми полягає в тому, що Мінські домовленості шостий 

рік залишаються основним методом урегулювання ситуації, що склалася на сході 

України. Однак, зупинивши розгортання повномасштабної війни з Російською 

Федерацією, вони заморозили конфлікт, що поставило під питання досягнення 

миру на Донбасі.  

В ході дослідження ми визначили й проаналізували передумови до 

підписання Мінських домовленостей, їх правову основу та вплив Мінських 

домовленостей на врегулювання ситуації на Донбасі в Нормандському форматі. 

Дослідили перспективи і результати їх використання в сучасних умовах. В ході 

чого ми дійшли висновків, що «Мінськ» вичерпав себе через неможливість свого 

виконання, політичну ситуацію в Республіці Білорусь та пасивну роль Росії. 

Також ми визначили, що «Мінськ» є сучасним прикладом проведення «заходом» 

політики умиротворення  агресора. 

Вивченням даного питання займалися такі українські вчені: І.В.Артьомов, 

Н.А.Сіцінський, О.Ю.Борисов, М.І.Винницький. 

Ключові слова: АТО, війна, договір, Європейська спільнота, конфлікт, 

ОБСЄ, ООН, Мінські домовленості, російська весна. 
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СЕКЦІЯ: АРХЕОЛОГІЯ 

 

Анотація 

         Снігур Аліса, вихованка Центру позашкільної освіти та 

професійного самовизначення учнівської молоді 

«Соняшник» Білоцерківської міської ради, учениця 11 

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 

 

НАСЕЛЕННЯ ПОРОСЬКОЇ ОБОРОННОЇ ЛІНІЇ ХІ — ПОЧАТКУ ХІІІ СТОЛІТЬ  

У СВІТЛІ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Дослідницьку роботу присвячено комплексному вивченню історії населення 

Пороської оборонної лінії ХІ — початку ХІІІ століть на основі археологічних 

об’єктів і знахідок.  

Досліджено вплив прикордонного статусу на етнічну історію Поросся ХІ — 

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

економічної колонізації; роль і значення Пороської оборонної лінії у житті Київ-

ської Русі; основні характеристики матеріальної та духовної культури поліетніч-

ного населення краю, механізми формування його регіональної ідентичності 

(«порошани», «бродники», «чорні клобуки»); характер взаємовідносин слов’ян-

ського та кочового населення Поросся. 

Проаналізовано особливості життя та побуту населення міст, укріплених 

городищ і селищ Пороської оборонної лінії в контексті військово–політичної та 

культурно–релігійної історії Поросся ХІ — початку ХІІІ століть; досліджено 

особливості матеріальної та духовної культури місцевого населення на основі 

поховальних комплексів літописних Юр’їва, Бакожина й Торчеська, 

Яблунівського курганного могильника, західно–балтського могильника Острів 1, 

некрополів чорних клобуків Поросся. 

Поросся ХІ — початку ХІІІ століть представлено етнокультурним 

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 



78 

 

рис їхньої матеріальної та духовної культури, тісних взаємовідносин і 

взаємовпливів. 

Ключові слова: Бакожин, балтський могильник Острів–1, «бродники», 

етнічні процеси, етнічний склад населення, Київська Русь, Поросся, Пороська 

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

курганний могильник. 

 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

 Веселова Катерина, учениця 10 класу Опорного закладу 

освіти Богуславський академічний ліцей №1 Богуславської 

міської ради Обухівського району Київської області 

 

Науковий керівник: Бондар Тетяна Миколаївна, учитель історії Опорного 

закладу освіти Богуславський академічний ліцей №1 Богуславської міської ради 

Обухівського району Київської області 

 

БОГУСЛАВЩИНА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ КАТАСТРОФІ 

 

На основі вивчення джерел усної історії – свідчень очевидців та учасників 

ліквідації аварії на ЧАЕС, архівних документів та історіографії авторка проєкту 

зробила спробу дослідити участь своїх земляків – мешканців Богуславщини у 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, описати та осмислити події 

весни-літа 1986 року через призму особистого сприйняття «ліквідаторів», 

визначити роль і місце цих людей у боротьбі з наслідками найбільшої в історії 

людства техногенної аварії, узагальнити та оцінити внесок богуславців у 

ліквідацію її наслідків. 

У дослідницькому проєкті зібрано, систематизовано, проаналізовано та 

узагальнено комплекс усних джерел з проблеми у вигляді інтерв’ю. На цій основі 

окреслено як загальний, так і мікроісторичний рівень проблеми участі українців, і 

зокрема мешканців Богуславського району Київщини, в ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, виявлено можливості подальшого дослідження теми. 

Ключові слова: Богуславщина, ліквідатори, Чорнобильська катастрофа, 

усна історія. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

 Гарбузенко Анна, учениця 10 класу Білоцерківського 

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

Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Бурлака Сергій Іванович, керівник гуртка Білоцерківського 

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

міської ради Київської області, кандидат історичних наук 

 
ДОЛЯ ДІТЕЙ ДИТБУДИНКІВ БІЛОЇ ЦЕРКВИ ПІД ЧАС 

НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1944 РР.) 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню політики німецької влади щодо 

дітей на прикладі функціонування Білоцерківських дитячих будинків під час 

окупації міста. Актуальність дослідження зумовлюється тим, що ця тема досі не 

знайшла належного відображення у вітчизняній та зарубіжній історіографії, а 

також у краєзнавчих дослідженнях.  

Здійснено історіографічний аналіз теми та введено до наукового обігу 

новий пласт історичних джерел у вигляді архівних документів та спогадів 

сучасників подій періоду нацистської окупації та повоєнних часів; встановлено 

чисельність вихованців та працівників дитячих закладів, з’ясовано умови їх 

матеріального забезпечення; проаналізовано обставини порятунку дітей 

єврейської національності в дитбудинках №1 і №2 та загибелі дітей в дитбудинку 

№3. З’ясовано їхні імена; простежено перебіг слідства у повоєнний час при 

встановленні винних у смерті дітей. 

Авторка дійшла висновків, що радянське керівництво залишило 

напризволяще вихованців дитячих будинків Білої Церкви, що залишились в 

окупованому німцями місті. Дитячі заклади продовжили функціонувати, проте 

сформовані органи влади не змогли забезпечити вихованців на належному рівні 

предметами першої необхідності: їжею, одягом, взуттям, опаленням взимку. 

Освіта охоплювала лише початкову школу. Найтяжче було дітям єврейської 

національності. Їх вдалося врятувати в дитбудинках №1 і №2 завдяки людяності і 

сміливості окремих представників колективу цих закладів. Встановлено імена 

врятованих вихованців, названо деяких їхніх рятівників. У той же час семеро 

єврейських дітей дитбудинку №3 були розстріляні нацистами. На відміну від 

двох інших дитячих закладів, тут не знайшлося своїх праведників. 

          Ключові слова: бургомістрат, дитячі будинки, окупація, Голокост, 

праведники народів світу, колаборанти.  
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СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

 

           Макаренко Юлія, вихованка Центру позашкільної 

освіти та професійного самовизначення учнівської молоді 

«Соняшник» Білоцерківської міської ради, учениця 11 класу 

Білоцерківського навчально–виховного об’єднання «Звитяга» 

Київської області 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 

 

КУЛЬТУРА ПОВСЯКДЕННЯ ДІВОЦТВА КИЇВЩИНИ КІНЦЯ ХІХ — СЕРЕДИНИ  

ХХ СТОЛІТЬ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕТНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ПІВДЕННОЇ КИЇВЩИНИ) 

 

Дослідницьку роботу присвячено комплексному вивченню культури 

повсякдення дівоцтва Київщини кінця ХІХ — середини ХХ століть, його побуту 

та дозвілля, звичаєвих норм і гендерних стереотипів, загальних та локальних 

особливостей дівочих ритуалів, обрядів, свят, побутових предметів і 

фольклорних текстів, що їх супроводжували. 

Об’єктом дослідження є дівоцтво як соціально–вікова група сільської 

громади, носій культури повсякдення та народної звичаєвості Київщини. 

Предметом вивчення стали дівочий побут і дозвілля, форми дівочого гуртування 

та дошлюбного спілкування, дівочі обряди й свята, фольклорні твори та побутові 

предмети дівоцтва Київщини. 

Опрацьовано джерельну та науково–теоретичну базу проблеми; узагальнено 

інформацію про культуру повсякдення, побут і дозвілля дівоцтва Київщини, 

звичаєві норми, їх характерні ознаки та прояви у взаємодії з родинами (родами), 

однолітками (подругами), представниками протилежної статі, громадою; зібрано, 

опрацьовано та популяризовано польові етнографічні матеріали, що презентують 

локальну специфіку культури повсякдення, типові приклади побуту й дозвілля 

дівоцтва Київщини; проведено історичну реконструкцію популярних дівочих 

свят і обрядів; визначено стан збереженості традиційної дівочої субкультури у 

наш час. 
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У ході польових розвідок зібрано й опрацьовано нові етнографічні 

матеріали, що презентують регіональні та локальні аспекти дівочої культури 

повсякдення, фольклорні тексти. Фіксація фольклорно–етнографічного матеріалу 

відбувалася за допомогою усного опитування респондентів, записів меморату та 

фольклорних текстів. 

Ключові слова: дівоцтво, дівоча субкультура, дівочі громади, дівування, 

дошлюбне спілкування, Південна Київщина, культура повсякдення, обрядовість, 

побут, сільська громада. 
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СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 

Анотація 

 

Лисенко Катерина, учениця 10 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об’єднання «Ліцей-МАН» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Беник Ольга Никифорівна, учитель історії, керівник гуртка 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей-МАН» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

ПРАВЛІННЯ ЛЮДОВІКА XIV: 

 ЗМІСТ ТА ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ  

 

    Актуальність теми дослідження пояснюється підвищеним інтересом 

сучасної історичної науки до проблем, пов’язаних з глобалізацією, політичною 

перевагою, національним інтересом, абсолютним суверенітетом, які беруть 

початок з XVII ст. Дослідницьку роботу присвячено висвітленню політики 

Людовіка XIV на основі структурованого аналізу матеріалів оригінальних 

джерел, документів, укладених за часи правління монарха. Досліджено основні 

аспекти діяльності Людовіка XIV (друга половина XVII - початок XVIII століття), 

за якого французький абсолютизм досягає вищого ступеня свого розвитку. У 

роботі розкрито специфіку процесів формування держави і права, особливості 

розвитку економіки, реформ збройних сил, органів суду, адміністрації, ліквідації 

залишків феодальної роздробленості, формування французької нації. 

Проаналізовано зовнішньополітичну діяльність Людовіка XIV та втручання 

Франції у військові конфлікти впродовж 60–90 років ХVІІ, які сприяли 

утвердженню гегемонії Франції у Європі.  

Ключові слова: абсолютизм, глобалізація, політична перевага, національний 

інтерес, національна держава, революція, ордонанс, меркантилізм, Фронда. 
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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 Опорного закладу освіти «Миронівський 

академічний ліцей 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 

 

ОРОНІМИ ТА ДРІМОНІМИ МИРОНІВЩИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ГЕОГРАФІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

   

Дослідницьку роботу просвечено аналізу оронімам та дрімонімам  

Миронівщини як джерелу географічних досліджень. 

 Досліджено основні аспекти та питання визначення понять ороніми та 

дрімоніми: яри, хребти, гори, долини, впадини та ліси. Топонімічні дослідження є 

актуальним напрямом вивчення географії. Вони становлять важливе 

інформативне джерело вивчення регіону. Ороніми та дрімоніми 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. Ороніми та 

дрімоніми можуть бути неоціненним джерелом для вивчення минулого нашої 

землі та її  багатств.  

Проаналізовано роботи краєзнавців  і при багатому краєзнавчому матеріалі 

незначна увага приділяється географічному аналізу оронімів та дрімонімів. 

Розкрито тематику та ключові запитання, які ставить  перед собою топоніміка.  

Вивчення оронімів та дрімонімів спонукає ще більше любити і знати рідний край, 

свою мову і допомагає відновлювати національну свідомість.  

Ключові слова: Ороніми, дрімоніми, топоніми. 
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

Черевична Валерія, учениця 10 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об'єднання «Ліцей-Мала академія 

наук» Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Довгань Андрій Іванович, керівник гуртка 

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

Білоцерківської міської ради Білоцерківського району Київської області, 

кандидат географічних наук 

 

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

(НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу розвитку регіонального зеленого 

туризму в Україні (на прикладі Київської області). 

В умовах сучасного виробництва збільшуються витрати людських сил і 

змінюється їх структура, підвищується нервове і психічне напруження, 

збільшується значення розумової праці. Усе це призводить до нервового 

виснаження, яке сприяє росту захворювань, особливо хронічних, погіршення 

параметрів здоров’я, зниження темпів зростання середньої тривалості життя. 

Відновлення нервово-психічної енергії, на відміну від фізичної, – процес 

складний і вимагає специфічних форм і способів, які зумовлюють необхідність не 

тільки відпочинку, а й переходу до активних його форм з використанням 

природних умов і ресурсів. Саме тому надзвичайно важливого значення набуває 

зелений туризм, як такий, що може забезпечити рекреаційно-оздоровчі, 

культурно-розважальні послуги, як коротко- так і довготривалі у сільській 

місцевості. 

Приведено загальну характеристику зеленого туризму як галузі туристичної 

індустрії. Відмічено, що цей вид туризму має різні назви, і серед науковців і 

практиків нема єдиного підходу до його тлумачення. Тому наведено аналіз 

понять, що характеризують сутність відпочинку, пов’язаного з туристичною 

діяльністю в сільській місцевості. Також наголошено на трактуванні сутності 

аналізованого поняття вітчизняними туризмознавцями. 
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Висвітлено роль зеленого туризму у розвитку сільських територіальних громад. 

Наголошено, що пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні 

зумовлюється нагальною необхідністю невідкладного розв’язання соціально-

економічних проблем сучасних сіл. Наведено комплекс завдань територіальних 

громад для забезпечення розвитку сільського зеленого туризму. 

З’ясовано особливості фізико-географічних, культурно-історичних та соціально-

економічних умов Київської області. Зазначено, що Київська область володіє 

високим туристично-рекреаційним потенціалом. На її території зосереджені 

унікальні природні та рекреаційні ресурси, об’єкти національної і світової 

культурної та історичної спадщини, де проходять важливі економічні, культурні 

та суспільні події. 

Проведено аналіз потенціалу зеленого туризму у Київської області. 

Перераховано чинники, що впливають на розвиток зеленого туризму на 

Київщині. Проведено SWOT-аналіз стану цього виду діяльності для оцінки 

сучасного стану зеленого туризму та окреслення перспективи його розвитку. 

Розроблено тур вихідного дня «Сільські традиції Київщини», який допоможе не 

тільки оздоровитися, відпочити та зміцнити психологічне здоров’я, а і дізнатися 

багато цікавого про Київську область. Особливість туру є те, що він 

розрахований на категорії людей, віком з 10 до 60 років, які навчаються або 

працюють в офісі, тобто можуть постійно знаходитися у стресових умовах і 

потребують та хочуть зміцнити свої психічне здоров’я шляхом відпочинку у 

сільській місцевості. 

Ключові слова: зелений туризм, Київська область, сільські територіальні 

громади, SWOT-аналіз, тур вихідного дня, сільські традиції.   
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

Анотація 

 

Почекайло Марія, учениця 11 класу Іванківського ліцею 

Іванківської селищної ради Вишгородського району 

Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Димарчук Тетяна Вікторівна, вчитель географії  та 

фінансової грамотності Іванківського ліцею Іванківської селищної ради 

Вишгородського району Київської області, керівник гуртка Іванківського центру 

дитячої та юнацької творчості. 

 

 
ВПЛИВ COVID-19 НА ТУРИСТИЧНУ СФЕРУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА 

МОЖЛИВОСТІ 

Дослідницьку роботу присвячено актуальним питанням сьогодення: як 

розвивалася сфера туризму в Україні до світової пандемії COVID-19, та які зміни 

відбуваються сьогодні. Зважаючи, що туризм є, з одного боку одним із сталих та 

надійних секторів економіки, а з другого – економічним індикатором  населення, 

то існує необхідність в постійній гнучкій зміні пропозиції туристичного 

продукту. 

Проаналізовано динаміку зміни кількості туристів за напрямами протягом 

2000-2018 року. Досліджено основні причини зменшення кількості внутрішніх 

туристів. 

Проаналізовано вплив пандемії COVID-19 на кількість туристів в Україні та 

зроблено порівняння між 2019 та 2020 роками за напрямами: в’їзні, виїзні, 

внутрішні.  

Спрогнозовані нові можливості для розвитку внутрішнього туризму саме в 

умовах світових карантинних обмежень.  

Запропоновано загальні вимоги, яким повинні відповідати нові внутрішні 

туристичні маршрути та обгрунтовано доцільність їх поширення. 

Ключові слова: виїзний потік, в'їзний потік, внутрішні туристи, карантинні 

обмеження, туризм, туристичні маршрути, COVID-19. 
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СЕКЦІЯ: ГЕОЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА МІНЕРАЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

Петренко Анастасія, вихованка гуртка Васильківського 

міського центру дитячої та юнацької творчості, учениця 11 

класу Васильківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 6 Васильківської міської ради Обухівського району 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Бондар Любов Степанівна, керівник гуртка 

Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості Васильківської 

міської ради Обухівського району Київської області 

 

ВПЛИВ ПЛЕСЕЦЬКОГО РОДОВИЩА ГРАНІТІВ НА РОЗВИТОК 

БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ВАСИЛЬКІВЩИНИ 

Дослідницька робота характеризує вплив Плесецького родовища гранітів на 

розвиток будівельної галузі Васильківщини. У ході роботи з’ясували будову та 

генезис гранітів Плесецького родовища. Дослiдили перспективи розвитку 

родовища, визначили його роль у розвитку соціальної сфери Васильківщини. 

Актуальнiсть обраної теми. В останні роки зріс інтерес до мінерально-

сировинних ресурсів держави. Вони впливають на розвиток економіки, галузей 

господарства та інфраструктури регіону. Ознайомились iз літературними 

джерелами з теми, провели польові дослідження на місцевості; мікроскопічні та 

макроскопічні узагальнення; визначили мінеральний та хімічний склад граніту на 

кафедрі мінералогії, геохімії петрографії КНУ ім Т.Г.Шевченка; дослідили зразок 

шліфу граніту за допомогою поліризаційного мікроскопу, проаналізували 

результати досліджень.  

Установлено, що граніт Плесецького родовища має структуру кристалічну, 

середньозернисту. Мінеральний склад зразка визначили на око. Отже, граніт 

Плесецького родовища світло-сірий. Територія родовища складена поярусно. 

Верхній шар піщаний, потім глиняний і, власне, самі поклади граніту. На 

території родовищ також знаходяться алювіальні піски. Граніти відносять до 

числа найбільш міцного і стійкого будівельного каміння з високими фізико-

механічними властивостями. Підприємство має гарні шанси для подальшого 

розвитку. Населення та персонал родовища за рахунок дії природних джерел 

іонізуючого випромінення перебуває в безпеці. 

Ключові слова: граніт, генезис, петрографія, поліризований мікроскоп, 

мінеральний склад. 
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СЕКЦІЯ: КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

Сидоренко Ірина, учениця 10 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу Жукинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Пірнівської сільської 

ради Вишгородського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Нікітіна Тетяна Володимирівна, вчитель географії 

Опорного загальноосвітнього навчального закладу Жукинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської 

області 

 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН КЛІМАТУ 

У ВИШГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу кліматичної ситуації 

Вишгородського району Київської області для оцінки зміни клімату рідного 

краю.  

Досліджено основні кліматичні показники за десятирічний період: 

температура повітря, режим зволоження, хмарність, опади та вітровий режим 

території.  

Проаналізовано статистичні дані усіх кліматичних показників, простежено 

динаміку зміни клімату рідного краю на сьогоднішній день. Розробено 

рекомендаційні заходи для учнів опорного загальноосвітнього навчального 

закладу Жукинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та населення Пірнівської 

громади щодо зменшення викидів вуглекислого газу в повітря, що є насліднком 

глобального потепління. 

Ключові слова: клімат, кліматична ситуація, кліматичні показники, 

глобальне потепління, кліматична криза, викиди СО2 в повітря.  
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СЕКЦІЯ: ГІДРОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 Жуковська Софія, учениця 9 класу Опорного закладу 

освіти «Миронівський академічний ліцей №3» 

Миронівської міської ради Обухівського району Київської 

області 

 

Науковий керівник: Попроцька Світлана Віталіївна, вчитель географії та 

біології Опорного закладу освіти «Миронівський академічний ліцей №3» 

Миронівської міської ради Обухівського району Київської області 

 

 

 
ГІДРОЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОВОГО СТАВКА М. 

МИРОНІВКИ 

 

Мета даної роботи – дослідити гідрологічні та екологічні показники 

Газового ставка у м. Миронівка, надати рекомендації щодо покращення 

екологічного стану досліджуваного об’єкту. 

Актуальність дослідження обумовлена обмеженою інформацією 

гідрологічних показників Газового ставка та екологічним його станом.  

Основні завдання дослідження: провести ряд гідрологічних методик; 

експериментальним шляхом дослідити рівень прозорості води за допомогою 

випробовуваного диску; проаналізувати екологічний стан водойми і надати 

рекомендації щодо покращення її стану. 

За результатами дослідження з’ясовано деякі гідрологічні показники водного 

об’єкту; експериментально було доведено, що в ставку вода не дуже прозора; 

було з’ясовано, що одним із джерел забруднення водойм є людський фактор; 

надано рекомендації для покращення екологічного стану досліджуваного об’єкту. 

Ключові слова: екологічний стан, гідрологічна характеристика, прозорість 

води, антропогенний вплив. 
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СЕКЦІЯ: ГІДРОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 Діденчук Дарина, учениця 10 класу Комунального 

закладу Київської обласної ради «Володарська 

спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат II-III 

ступенів – Центр реабілітації» 

 

 

Науковий керівник: Купріянчук Любов Анатоліївна, вчитель географії 

Комунального закладу Київської обласної ради «Володарська спеціалізована 

загальноосвітня школа-інтернат II-III ступенів – Центр реабілітації» 
 

 

 ПРОБЛЕМИ МАЛИХ РІЧОК ВОЛОДАРЩИНИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено малим річкам Володарщини. 

Проаналізовано особливості природних умов території, змін, які зазнали водні 

ресурси за останні десятиліття, проблеми малих річок від господарювання. 

Досліджено основні фактори, що зумовили проблеми малих річок 

Володаращини. Надмірне антропогенне навантаження - основна причина 

забруднення, замулення, зникнення малих річок рідного краю. Спростежено 

міжнародний і державний досвід правового захисту басейнів водних об'єктів та їх 

оздоровлення та відновлення. 

Опрацьовано статистичні матеріали, які формують навички аналізу і синтезу 

та вмінню узагальнення динамічних природних та соціальних процесів.    

Створено картосхему «Басейни стоку малих річок Володарщини». 

 

Ключові слова: антропогенне навантаження, водні ресурси, джерела 

забруднення, ландшафти, малі річки, оздоровлення річок, охорона малих річок, 

поверхневі води, природоохоронні заходи. 
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СЕКЦІЯ: ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ 

ЗЕМЛІ 

 

 

Анотація 

Веклюк Лаврентій, вихованець гуртка Клубу юних моряків 

Переяславської міської ради, учень 11 класу Переяславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Переяславської 

міської ради Бориспільського району Київської області 

 

Науковий керівник: Федоренко Юрій Андрійович. керівник гуртка Клубу 

юних моряків Переяславської міської ради Бориспільського району Київської 

області 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ГРУНТІВ  

ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

 

Розглянуто способи використання систем дистанційного зондування 

ґрунтів при розв’язанні різноманітних  задач діагностики ґрунтового покриву.  

Висвітлено призначення показників дистанційного зондування ґрунтів при 

моніторингу природних ресурсів, їх потенційні переваги та ефективність.  

Визначено, що спектрометричним методом дистанційного зондування 

ґрунтів 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 ґрунтові процеси, контролювати якісний стан ґрунтів.  

Створено каталог показників діагностики ґрунтів за допомогою ДЗЗ. 

Ключові слова: аерокосмічні методи, моніторинг, дистанційне зондування 

ґрунтів, обробка космічних знімків, землекористування, космічні знімки. 
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Переможці II-III місця 

 

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЧНІ  ПРОЦЕСИ ТА  

 ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

 

Анотація 

 

 

Корольов Євгеній, учень 9 класу Фастівського академічного 

ліцею №2 Фастівської міської ради Київської області 
 

 

 

 

Науковий керівник: Ющук Ганна Володимирівна, учитель Фастівського 

академічного ліцею №2 Фастівської міської ради Київської області 

 

 
    АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПОЛИВУ РОСЛИН НА ОСНОВІ АПАРАТНО- 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ ARDUINO 

 
 

Дослідницьку роботу присвячено системі автоматизованого поливу рослин 

на основі апаратно-обчислювальної платформи Arduino. 

    Досліджено основні аспекти та питання визначення понять мови 

програмування, агробізнесу, клімату, автополиву. Розкрито специфіку 

використання конкретної мови програмування та робототехніки при вирощуванні 

культури озимої пшениці. Проведено аналіз відомостей про різні види пшениць, 

якість матеріалів для конструювання установки, а також удосконалення 

програмного коду мовою С++. Було акцентовано увагу на дослідження 

ефективності даної установки на посівах озимої пшениці. 

Метою дослідження було дослідити принцип роботи автоматизованої 

системи поливу на основі апаратно-обчислювальної платформи Arduino.  

Завдання, які було поставлено – це довести ефективність даної установки 

на посівах озимої пшениці, а також необхідність впровадження сучасних 

технологій для розвитку сільського господарства України. 
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Проаналізовано результати досліджень та порівняно їх з прогнозованими 

результатами. Показано зручність використання даної установки в 

повсякденному житті. Зроблено відповідні висновки та окреслені етапи 

подальшої роботи та удосконалення, а саме: 

- автоматизовані системи, необхідні для розвитку сільського господарства, 

бо ефективні для використання при вирощуванні зернових культур, таких як 

пшениця; 

-  знадобляться як і в областях, де опадів небагато (в цілях економії та 

контролю витрат), так і для запобігання перенасичення вологою рослин в 

областях, де опадів забагато; 

- час поливу та період роботи можна налагодити самостійно; 

- установка складається з доступних і не дорогих матеріалів; 

- може бути використана в повсякденному житті. 

Ключові слова: Arduino, автополив, клімат, посіви озимої пшениці, 

автоматизована система автополиву, плата Digispark, Attiny85. 
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СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЧНІ  ПРОЦЕСИ ТА  

 ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

 

 

Анотація 

 

 

Резніченко Анна, учениця 9 класу Бучанського навчально-

виховного комплексу «спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

№3 Бучанської міської ради Київської області 

 
 

Науковий керівник: Павлік Оксана Василівна, учитель біології Бучанського 

навчально-виховного комплексу «спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №3 Бучанської міської ради 

Київської області 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ МОЛОЧНОКИСЛИХ ПРОДУКТІВ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу молочнокислої продукції - 

йогурту. 

Досліджено різні види йогуртів за класифікатором. Розкрито специфіку 

виробництва. Досліджено відповідність заявленого маркування з наявним. 

Представлені методи перевірки йогуртів на наявність крохмалю і крейди та 

наявність молочнокислої культури бактерій в домашніх умовах. 

Ключові слова: йогурт, термофільний стрептокок, болгарська паличка 

молоко, сквашування. 
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СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЧНІ  ПРОЦЕСИ ТА  

 ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
 

 

Анотація 

 

 

Крепець Вікторія, учениця 10 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, учитель 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 рівень шумового забруднення на території  

села Нова Олександрівка Броварського району Київської області, досліджено 

акустичні властивості матеріалів.  

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: ЕЛЕКТРОНІКА ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 

 

 

 

       Анотація 

 

Гайдук Андрій, учень 8 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій Білоцерківської 

міської ради Київської області 

Науковий керівник: Зеленська Наталія Іванівна, вчитель математики 

Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської 

області 

СТВОРЕННЯ СЕНСОРНОГО ПІАНІНО 

 

Дослідницьку роботу присвячено створенню власного сенсорного піаніно на 

платформі Arduino. 

Досліджено основні аспекти та питання створення девайса на базі 

мікроконтролера. Проаналізовано літературні джерела, в яких розглядаються 

основні принципи створення електронних пристроїв, програмна та апаратна 

частини мікроконтролера, програмування у спеціально розробленому середовищі 

Arduino IDE. З’ясовано, що Arduino – це апаратно-програмний комплекс для 

створення електронних пристроїв своїми руками, від маленького робота до 

системи «Розумний будинок». Визначено основні електронні компоненти та 

засоби програмування платформи Arduino під час створення сенсорного піаніно 

на платформі Arduino Mega.  

Arduino - сполучна ланка між віртуальним комп’ютерним світом та 

навколишнім фізичним середовищем. Сьогодні на основі платформи Arduino 

можна створювати різні системи домашньої автоматизації, світлодіодні куби, 

музичні інструменти, різноманітні дисплеї, роботизовані маніпулятори та багато 

іншого. 

Проєкт «сенсорне піаніно» можна використовувати для засвоєння технічних 

і технологічних знань та уявлень про особливості використання платформи 

Arduino на заняттях гуртків робототехніки. 

Ключові слова: платформа Arduino, мікроконтролер, сенсорне піаніно, 

скетч, I2C, UART, потенціометр, електронний пристрій. 
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СЕКЦІЯ: НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ ТА ВИНАХІДНИЦТВО  

 

 

 

Анотація 

Луценко Арсен, учень 9 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Володарська спеціалізована 

загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр 

реабілітації» 

 

Науковий керівник: Руденко Олександр Сергійович, керівник гуртка 

Комунального закладу Київської обласної ради «Володарська спеціалізована 

загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації», вчитель 

інформатики 

 

БЕЗКОНТАКТНЕ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено створенню безконтактного вимірювання 

температури. Досліджено основні принципи роботи Wi-Fi модуля NodeMCU V3 

ESP8266, його технічні обмеження та проблеми. Переваги та можливості над 

іншими контролерами. Проаналізовано та порівняно компоненти, які можуть 

бути використані в описаних пристроях: датчики, екрани, макети, тощо.   

Ми проаналізували різні способи вимірювання температури. Були 

розглянуті мікроконтролери, здатні передавати покази на відстані. В результаті 

чого, було вирішено використовувати Wi-Fi модуль NodeMCU V3. Нами був 

створений пристрій для безконтактного вимірювання температури з функцією 

повідомлення на телефон. 

Актуальність роботи полягає у розробці та дослідженні інтернету речей.  

Ключові слова: мікроконтролер, С++, ESP8266, NodeMCU, LCD, цифро-

аналоговий, інтернет речей. 
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CЕКЦІЯ: НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ ТА ВИНАХІДНИЦТВО 

 

 

Анотація 

        

Пількевич Владислав, учень 9 класу Великодмитровицького 

ліцею Козинської селищної ради Обухівського району 

Київської області 

 

 

 

 

Науковий керівник: Буря Анатолій Павлович, учитель фізики 

Великодмитровицького ліцею Козинської селищної ради Обухівського району 

Київської області 

 
 

ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕЛЕСКОПА ІЗ ПІДРУЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу історії телескопа, теоретичних 

основ поширення світла в лінзах та практичному використанню явища 

заломлення світла в оптичних приладах: телескопах-рефракторах. Подано опис 

власного досвіду по виготовленню телескопа із підручних матеріалів, 

підраховано фінансові витрати та економічну доцільність виконаних робіт, 

розкрито прикладний характер наукового дослідження. 

Мета дослідження: ознайомитись з історичним матеріалом по створенню 

телескопа, провести досліди по визначенню оптичної сили і фокусної відстані 

збірної і розсіювальної лінз, виготовити телескоп-рефрактор. 

Завдання: підібрати необхідні матеріали, змонтувати телескоп, перевірити 

його в роботі, підрахувати вартість затрачених матеріалів. 

Результатом проведеної роботи є готовий до використання в навчальних 

цілях оптичний прилад, недорогий і не складний у виготовленні. 

Ключові слова: лінза, фокусна відстань, оптична сила, об’єктив, окуляр, кут зору  
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CЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

 

 

Анотація 

 

Симчук Яна, учениця 9 класу Жуківської гімназії 

Згурівської селищної ради Броварського району Київської 

області 

 

 

 

Науковий керівник: Рекеда Наталія Віталіївна, учитель фізики Жуківської 

гімназії Згурівської селищної ради Броварського району Київської області 
 

ПРОБЛЕМА ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ У ЗГУРІВСЬКІЙ ГРОМАДІ                          

ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ  

Дослідницьку роботу присвячено проблемі переробки пластикових відходів. 

Актуальність роботи полягає в тому, що організації грамотної переробки 

відходів на державному рівні недостатньо, потрібне правильне ставлення 

суспільства до цього питання. Ми пропонуємо шляхи діяльності щодо сортування 

та переробки полімерних відходів.   

Основною метою роботи є дослідити екологічні проблеми, зокрема 

забруднення території громади твердими побутовими відходами та пошук шляхів 

вирішення цієї проблеми. 

Основними завданнями є: проаналізувати стан екологічного забруднення 

сміттям, дослідити масштаби сміттєзвалищ, привернути увагу жителів громади 

до екологічних проблем громади, зокрема стихійних сміттєзвалищ, сортування та 

переробки відходів; формувати в учнів відповідальне ставлення до довкілля через 

конкретні справи, ситуації, що є частиною повсякденного життя; вивчити 

теоретичні джерела фізико-хімічних властивостей синтетичних полімерів та їх 

відповідність до маркування; запропонувати технологію сортування пластику, 

при умові відсутності маркування, використовуючи знання про фізико-хімічні 

властивості полімерів. 

Досліджено, що різні види пластику мають різні фізико-хімічні властивості і, 

не маючи маркування, за результатами дослідження можна встановити чи 

підлягає предмет вторинній переробці. 

Ключові слова: синтетичні полімери, вторинна переробка, маркування 

пластику, сортування. 
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CЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

 

              

Анотація 

 

Сосновська Анастасія, учениця 10 класу Фастівського 

академічного ліцею №2 Фастівської міської ради Київської 

області 

 

Науковий керівник: Шклярський Казимир Ігорович, учитель математики та 

фізики Фастівського академічного ліцею №2 Фастівської міської ради Київської 

області 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО АСПЕКТІВ 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

 

Через постійне зростання цін на паливно-енергетичні ресурси та відсутність 

альтернативних джерел енергопостачання, все більш поширюються ідеї 

енергозбереження та енергоефективності. Для освітніх закладів, основною 

функцією яких є забезпечити для учасників навчально-виховний процес, 

концепція економії відіграє важливу роль, адже це не лише спосіб заощаджувати 

бюджетні ресурси і кошти галузі, а й спосіб покращити здоров’я учнів 

навчальних закладів, що відповідним чином впливатиме й на якість та 

сприйняття інформації, тому тема є досить актуальною. 

Метою дослідження є дослідження економічних аспектів 

енергозбереження та його наслідків для роботи закладів освіти.  

У процесі досягнення мети були поставлені та вирішені певні завдання:  

- розглянуто особливості енергоефективності та енергозбереження; 

- досліджено споживання електроенергії в 2016 році при старих 

освітлювальних приладах та в 2020 році при заміні на нові світлодіодні панелі і 

загальному збільшенні приладів, що споживали енергію; 

 - здійснений порівняльний аналіз рівня освітленості в класних кімнатах та 

приміщеннях  загального користування після заміни ламп; 

- проаналізовано необхідність подальшої модернізації електрообладнання 

школи; 

- розроблені рекомендації щодо подальшого збільшення 

енергоефективності шкільного електрообладнання. 

У результаті проведеного дослідження було розглянуто поняття 
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«енергозбереження» та «енергоефективності», екологічний аспект 

енергозбереження та його основні методи, санітарно-гігієнічні норми. Здійснено 

аналіз рівня освітленості ліцею до та після заміни енергоносіїв, виявлено 

проблеми та розроблені практичні рекомендації, спрямовані на удосконалення 

енергозбереження. 

Зроблено висновок, для того щоб поліпшити енергоефективність  будівель 

бюджетних організацій, рекомендовано знизити енергоспоживання на 20%, 

забезпечити постійне підвищення рівня енергоефективності, доступність 

інформації та ресурсів для досягнення поставлених цілей та задач, дотримання 

стандартів та вимог в енергетичній сфері, ефективно закуповувати і 

використовувати енергоефективні продукти та послуги. 

 

Ключові слова: енергоефективність, енергозбереження, освітленість 

санітарно-гігієнічні норми, екологізація, енергозберігаючі заходи. 
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CЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

 

 

Анотація               

Косенко Максим, учень 10 класу Великодмитровицького 

ліцею Козинської селищної ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Буря Анатолій Павлович, учитель фізики 

Великодмитровицького ліцею Козинської селищної ради Київської області 

 

ВИГОТОВЛЕННЯ СОНЯЧНОЇ ПАНЕЛІ СВОЇМИ РУКАМИ  

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу використання енергії Сонця в 

сонячних батареях, основних етапів виготовлення сонячної панелі для отримання 

електроенергії. Проаналізовано підготовчу роботу, описано тонкощі роботи з 

паяльником. Подано принципову схему підключення її до споживача. Вказано 

шляхи підвищення енергоефективності сонячних панелей. Проведено розрахунки 

щодо вартості матеріалів і обладнання, економії коштів та отримання переваг в 

разі переходу на альтернативне джерело енергії. Висвітлено джерела 

фінансування. 

Мета дослідження: ознайомитися із способами підвищення 

енергоефективності сонячних батарей, провести досліди із сонячною панеллю по 

вимірюванню потужності, виготовити сонячну панель потужністю 160 Вт своїми 

руками та перевірити її в роботі. 

Завдання: придбати необхідні матеріали і обладнання для виготовлення 

сонячної панелі, накреслити схему з’єднання сонячних ячейок, скласти алгоритм 

дій. 

Ключові слова: сонячна ячейка, олівець для пайки, мідна шина, діод 

Шоттке, коннектор, залудження. 
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CЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

 

 

Анотація               

Надбережна Вікторія, учениця 11 класу Лишнянського 

навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дитячий садок» Фастівського району Київської 

області  
 

 

Науковий керівник: Коляденко Ірина Олександрівна, учитель хімії, біології 

Лишнянського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-дитячий садок» Фастівського району Київської області  

 

ВПЛИВ ПРИРОДНИХ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ НА ДИНАМІКУ ДОМІНУЮЧИХ 

ВИДІВ ФЛОРИ ТА ФАУНИ ШТУЧНИХ СТОЯЧИХ ВОДОЙМ (СТАВКІВ)               

С. ЛИШНЯ ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу впливу природних стихійних 

явищ на біорізноманіття штучних стоячих водойм, що актуально в період зміни 

клімату на планеті. 

Досліджено компоненти та закономірності функціонування прісноводної 

екосистеми. З’ясовано причини виникнення природних стихійних лих на 

території України та їх вплив на природні екосистеми і господарську діяльність 

людини.  

Здійснено огляд погодних умов та стихійних гідрометеорологічних явищ на 

території Київської області протягом 2019-2021 років і виявлено частоту їх 

прояву.  

Описано основні характеристики ставкового господарства на території села 

Лишня Фастівського району, досліджено видове різноманіття флори та фауни 

ставків і визначено домінуючі види.  

Проаналізовано наслідки впливу гідрометеорологічних стихійних явищ на 

стан прісноводних екосистем села.  

Ключові слова: біорізноманіття, водні ресурси, гідрометеорологічні 

явища, домінуючі види, зміна клімату, прісноводна екосистема.  
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СЕКЦІЯ: АВІА- ТА РАКЕТОБУДУВАННЯ, МАШИНОБУДУВАННЯ І 

РОБОТОТЕХНІКИ 

 

 

 

Анотація 

 

Болдир Дмитро, учень 11 класу Білоцерківcької 

зaгaльнооcвітньої школи І-ІІІ cтупенів №18 Білоцерківcької 

міcької рaди Київcької облacті 

  

 

 

Науковий керівник: Кушнір Іринa Михaйлівнa, учитель хімії Білоцерківcької 

зaгaльнооcвітньої школи І-ІІІ cтупенів №18 Білоцерківcької міcької рaди 

Київcької облacті 

 

 

    
МОДЕРНІЗAЦІЯ БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТAЛЬНОГО AПAРAТУ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ 

РІВНЯ ШУМУ ГВИНТІВ 

 

Доcлідницьку роботу приcвячено пошуку нової конcтрукції гвинтa зі 

зниженим рівнем шуму. 

Доcліджено: конcтрукції гвинтів діючих безпілотних літaльних aпaрaтів.  

Виконaно aнaліз іcнуючих гвинтів.   

Проведено розрaхунок гвинтa, a caме: коефіцієнт потужності, кутову 

шкидкість, потужність на валу, cилa тяги, тягову потужність гвинта. 

Зaпропоновaнa модернізaція гвинтa безпілотного літaльного aпaрaтa з 

врахуванням обчислень та викориcтaнням інших мaтеріaлів. 

Cтворений безпілотний літaльний aпaрaт мaє cуттєво знижений рівень шуму 

в порівнянні з почaтковим безпілотним літaльним aпaрaтом.  

Проведено випробовувaння ефективноcті зниження рівня шуму безпілотного 

літaльного aпaрaту в зaкритому приміщенні Білоцерківcької caнітaрно-

епідеміологічній cтaнції модернізовaного тa немодернізовaного гвинтa зa 

допомогою шумометрa. 

Зaпропоновaний в роботі гвинт з пониженим рівнем шуму  є ефективним у 

викориcтaнні безпілотного літaльного aпaрaту в умовaх вирішення технічних 

зaдaч, де мaкcимaльний  низький рівень шуму грaє вaжливу роль. 

Ключові cловa: безпілотні літaльні aпaрaти, геометрія гвинта, рівень шуму, сила 

тяги, потужність гвинта. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 

 

 

Анотація 

           

Рудюк Ніна, учениця 8 класу Тетіївського ліцею №2 

Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської 

області 

 

 

 

 

Науковий керівник: Шмаркатюк Інна Олегівна, вчитель інформатики 

Тетіївського ліцею №2 Тетіївської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

 

 
РОБОТА З ХМАРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ: АMAZON І MICROSOFT 

ЛІДЕРИ  У ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕННЯХ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу платформ хмарних технологій та 

лідерів у хмарних обчисленнях Amazon і Microsoft. 

Досліджено практичне використання хмарних технологій та послуг 

інфраструктури Amazon і Microsoft. У результаті виконання дослідження 

отримано експериментальні дані, необхідні для визначення кількісних 

характеристик. 

Досліджено переваги та недоліки функціонування хмарних платформ 

компаній Amazon і Microsoft. 

 

Ключові слова: хмарні технології, Інтернет, хмарні обчислення, Amazon і 

Microsoft, он-лайн. 
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СЕКЦІЯ: КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 

 

 

Анотація 

           

Примак Матвій, учень 11 класу Броварської спеціалізованої 
школи I-III ступенів №7 Броварської міської ради 

Броварського району Київської області 

  

 

 

Науковий керівник: Ходов Олександр Валерійович, учитель інформатики 

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

Броварського району Київської області 

 

 
 

МОДЕЛЮВАННЯ АТАК ДЛЯ ТЕСТУВАННЯ ЗАХИСТУ IT-СИСТЕМ 

Дану роботу присвячено моделюванню атак на IT системи з метою 

перевірки і покращення їх захисту. Системно викладено основні напрями 

розв’язання проблеми захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, 

проаналізовано механізми захисту інформації, а також особливості їх реалізації 

на різних рівнях моделі взаємодії відкритих систем;  класифіковано загрози 

інформаційної безпеки комп'ютерних систем і мереж; розглянуто основні 

принципи забезпечення безпеки та особливості реалізації систем захисту 

інформації; методи захисту локальних комп’ютерних систем. Наданий матеріал 

дозволить виробити практичні рекомендації щодо впровадження нових 

інформаційних технологій, досліджувати шляхи побудови захищених 

комп'ютерних систем і мереж, в коло завдань яких входить виявлення і 

припинення злочинних посягань на інформацію. 

Ключові слова: безпека IT-систем, пентестинг, захист мереж, захист від 

загроз, моделювання атак, недоліки захисту.  
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СЕКЦІЯ: КІБЕРБЕЗПЕКА  

 

                             Анотація 

 

Бороденко Данило, учень 10 класу Комунального закладу 

загальної середньої освіти «Ліцей №1 с. Петропавлівська 

Борщагівка» Борщагівської сільської ради Бучанського 

району Київської області 

 

Науковий керівник: Сергієнко Євгенія Володимирівна, вчитель інформатики 

Комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей №1 с. Петропавлівська 

Борщагівка» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 

 

ФІШИНГ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ КІБЕРЗЛОЧИНІВ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу явища фішинга як одного із видів 

кіберзлочинів у сучасних умовах стрімкого розвитку цифровізації суспільства. 

Досліджено основні аспекти та питання визначення фішингу як явища у 

кіберпросторі; розкрито поняття специфічності злочину, вчиненего фішерами. 

Проаналізовано законодавство України у сфері кібербезпеки та місце 

правового забезпечення кіберзахисту держави на сучасному етапі. 

У дослідженні проаналізовано етапи і методи, за якими діють фішинг-

злочинці, а також методи і заходи запобігання даним видам злочинам. 

Дослідницька робота містить авторську дослідно-експериментальну 

частину з опрацьованими результататами експерименту, який вперше був 

проведений на базі Ліцею №1 с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району 

Київської області. 

Ключові слова: фішинг, кіберпростір, кіберзлочин, фішинг-атака, злочин, 

кібербезпека, ком’ютер, соціальні мережі, особисті дані, цифровізація.  
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СЕКЦІЯ: ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ 

 

 

Анотація 

 

 

 Мурадов Руслан, учень 9 класу Бориспільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Бориспільської 

міської ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Мурадова Лариса Наільєвна, учитель англійської мови та 

інформатики Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Бориспільської міської ради Київської області 

 
       МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК «ENGLISH4YOU» ЯК СПОСІБ    

       ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ У ВИВЧЕННІ  

                                           АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

 Науково-дослідницький проєкт присвячено розробці мобільного 

застосунку для учнів початкових класів при підготовці до уроків англійської 

мови.  

Проведено огляд деяких з існуючих додатків таких, як Lingokids, Fun 

English, English Kids App, Kids English Vocabulary тощо. Проаналізовані 

особливості наповнення контентом даних застосунків. 

У розробленому застосунку зроблено акцент на listening skills (сприймання 

інформації на слух), оскільки, опанувавши ці навички, учень навчається 

правильно вимовляти слова, збагачує словниковий запас, а це впливає на вміння 

вільно володіти мовою. Застосунок «English4You», створений у ході проєкту, 

підвищує мотивацію учнів до навчання, заохочує до спілкування під час уроку. За 

теоретичне підґрунтя було взято підручники «Fly High for Ukraine 2», «Fly high 

for Ukraine 3» видавництва «Pearson Education Ltd». 

Тестування застосунку проводилося учнями початкових класів 

Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6. 

Ключові слова: інформаційні технології, мультимедійні системи, 

навчальні та ігрові технології, графічний редактор, програмне забезпечення, 

операційна система, англійська мова, інтерфейс застосунку, мобільні технології. 
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СЕКЦІЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ, БАЗИ ДАНИХ  

ТА СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

 

Анотація 

 

Згуровський Валерій, учень 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» - 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради Київської області 

  

 

Науковий керівник: Солодуха Марія Василівна, вчитель інформатики 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» - 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха Бориспільської 

міської ради Київської області 
 

СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ВІДВІДУВАННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ 

ОБЛИЧ 

 

В останній час широке розповсюдження отримує технологія знаходження 

та розпізнавання облич– технологія, яка використовує комп’ютерний зір для 

автоматизованого збору інформації по обличчям людей у послідовності кадрів, 

які отримуються з відеокамер в реальному часі чи з відеозаписів. Дана технологія 

може бути застосована в відеоспостереженні, системах безпеки, транспорті, для 

контролю співробітників, для підрахунку відвідувачів певного закладу, тощо. 

Робота присвячена дослідженню історії виникнення та методів 

розпізнавання облич. 

Описано та розроблено прототип програми для автоматизації контролю 

відвідувань навчального закладу на мові програмування Python. 

Подано отримані результати у вигляді скріншотів програми. Підведено 

підсумки проведених експериментів. 

Ключові слова: розпізнавання облич, автоматизація контролю, мова Python. 
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СЕКЦІЯ: INTERNET-ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН 

 

 

Анотація 

        

Лазаренко Вероніка, учениця 10 класу Опорного закладу 

освіти «Красилівський академічний ліцей» Ставищенської 

селищної ради Білоцерківського району Київської області 

 

Науковий керівник: Дудник Тетяна Василівна, учитель інформатики та фізики 

Опорного закладу освіти «Красилівський академічний ліцей» Ставищенської 

селищної ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕСТІВ ТА 

ОПИТУВАНЬ 

 

 
Дослідницьку роботу присвячено вивченню та аналізу онлайн-сервісів для 

розробки тестів та опитувань, як одного з ефективних напрямів розвитку 

технологій, спрямованих на підвищення якості освіти. Адже інтернет-тестування 

дозволяє перевірити самостійно знання з будь-якої теми впродовж навчального 

року, підготувати учнів не лише до зовнішніх, а й до внутрішніх процедур 

контролю якості знань. 

У роботі окреслено поняття тесту, з’ясовано, які види тестів існують. 

Розглянуто найпоширеніші сервіси для розробки онлайн-тестів. Проаналізовано 

рівень застосування педагогами сервісів для розробки онлайн-тестів та як 

ставляться учні до проведення онлайн-тестування. 

Раніше багато викладачів відмовлялися від онлайн-тестів, оскільки 

створення кожного з них вимагало чималих зусиль і часу. Сьогодні інструменти 

для розробки онлайн-тестів стають інтуїтивно зрозумілими, тому кожен викладач 

може легко створити відмінний онлайн-тест для свого класу. 

Ключові слова: тест, тестування, онлайн-тестування. 
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СЕКЦІЯ: INTERNET-ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН 

 

Анотація 

        

Ільющіц Артур, учень 9 класу Фастівського академічного 

ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Коваль Наталія Олександрівна, вчитель інформатики 

Фастівського академічного ліцею №9 Фастівської міської ради Київської області 

 
РОЗРОБКА САЙТУ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ДОМАШНІХ 

ЗАВДАНЬ «4SCHOOL» 

 
Практичне значення  роботи полягає у тому, що створена система може 

бути застосована у процесі дистанційного навчання учителями закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти і у вищих навчальних закладах України та 

світу. 

Метою роботи є створення авторського сайту для учасників освітнього 

процесу (вчителів, учнів і батьків) та керівництва до нього.  

У наш непростий час, дистанційна освіта відіграє важливу роль у житті 

кожного. Від рівня освіти залежить не лише доля здобувачів освіти, але й доля 

України, Європи та світу загалом. Щоб полегшити життя учасників освітнього 

процесу, автором було створено окремий сервіс та інструкцію до нього. 

Шляхи досягнення мети – винайдення та застосування нових алгоритмів 

сортування учнівських робіт. Покращення користувацького досвіду у процесі 

дистанційного навчання, шляхом аналізу аналогів та тестувань власного 

продукту на практиці. 

Завдання науково-дослідницької роботи: детально дослідити існуючі 

сервіси та платформи для дистанційного навчання у сучасній Україні та світу і 

створення власного сервісу для надсилання та перевірки завдань від учнів. 

Новизна роботи полягає у створенні зручного та простого інтерфейсу  

для роботи педагогів та учнів у режимі змішаного та дистанційного навчання. 

Предмет дослідження – створений авторський сайт проєкту 4SCHOOL 

(4s.jeasily.com).  

Об’єкт дослідження – методи створення Big Data (високонавантажених) 

систем збору і обробки даних.  

У ході роботи були використані методи дослідження: аналіз, синтез, 

моделювання та прогнозування.   

Ключові слова: сайт, інтерфейс, Big Data, дистанційне навчання.   
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СЕКЦІЯ: INTERNET-ТЕХНОЛОГІЇ ТА WEB-ДИЗАЙН 

 

Анотація 

        

Шевченко Юрій, учень 11 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу Катюжанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Димерської селищної 

ради Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Косько Тамара Михайлівна, вчитель інформатики 

Опорного загальноосвітнього навчального закладу Катюжанська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Димерської селищної ради Київської області 
 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС ОСВІТНЬОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Дослідницький проект присвячено аналізу структури інформаційно- 

освітнього середовища в закладах середньої освіти. Досліджено інтелектуально-

інформаційний ресурс, що поєднує широкий вибір навчального програмного 

забезпечення та мережних. 

В дослідницькому проєкті опрацьовано умови інформатизації освітнього 

закладу. Проаналізовано, обґрунтовано, продемонстровано освітнє середовище як 

інтелектуальну інформаційну платформу освітнього закладу, а також  можливості 

та перспективи використання в освітньому процесі. Вказано основні функції 

інформаційного ресурсу, виявлено можливості та перспективи використання 

електронної інформації в освітньому процесі. 

Створений інтелектуальний інформаційний ресурс: Блог ОЗНЗ 

Катюжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, який схвально прийнятий 

учнями та педагогами школи, ухвалено педагогічною радою (протокол №1 від 

29.10.2020). Результати досліджень та аналізу свідчать про можливість  

використання даного ресурсу при дистанційному та змішаному навчанні. 

 

Ключові слова: блог, інтелектуальна платформа, інформаційно-освітнє 

середовище, інформаційний простір освітній процес. 
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СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 
 

          

                                           Анотація 

 

Швед Андрій, учень 11 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 
 

 

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК PROFIK 

 

В дослідницькій роботі описано розробку Android-додатку, який допомагає 

страшокласникам зорієнтуватися у світі професій та обрати свою майбутню 

професію з урахуванням своїх здібностей, потреб і бажань, а також створити 

власний профіль навчання відповідно до вимог законодавства. 

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 профорієнтації та 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 ступенів №2 ім. В.О. Сухомлинського та отримав схвальні відгуки від 

учнів, педагогів та адміністрації. 
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СЕКЦІЯ: МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ, НАВЧАЛЬНІ 

 ТА ІГРОВІ ПРОГРАМИ 

 

 

         

                              Анотація 

 

Авілов Єгор, учень 11 класу Бориспільського навчально-

виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради Київської області 

           

Науковий керівник: Солодуха Марія Василівна, вчитель інформатики 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха Бориспільської 

міської ради Київської області 

           
ВІДЕОРЕДАКТОР SONY VEGAS PRO 13 

 

На сьогоднішній день відеоредактор є однією з найбільш популярних 

категорій програмного забезпечення у сфері почергового виведення статичних 

зображень. І це не дивно, оскільки жоден відеоролик на YouTube, фільми, які ми 

спостерігаємо на екранах наших телевізорів, навіть звичайна камера сучасного 

мобільного телефону дозволяє зняти відеоролик високої якості, який не 

обійдеться без втручання програми для відео редагування. Практично всі 

програми дозволяють вирізати фрагменти, склеювати їх, додавати різні ефекти. 

На даний час є дуже багато платних і безкоштовних програм для обробки відео. 

У моїй роботі, хочу описати найефективніші можливості роботи з Sony 

Vegas Pro 13. З її допомогою, можна створювати відеофільми з 

приголомшливими спецефектами, титрами та мікшованим звуком; дізнатися, як 

зберегти готовий відеофільм. 

Ключові слова: Sony Vegas, відеоредактор, медіафайли, монтаж, ефекти. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

 

 

Анотація 

 

        Драгуняк Богдана, учениця 9 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 та їх види. Також 

наведена проста класифікація для зручного та правильного використання 

математичних головоломок на практиці.  

В даній роботі продемонстровано та розглянуто сучасні інтерактиви в 

соціальних мережах, які теж тісно пов’язані з математикою та головоломками. 

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 них 

можливо і 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, інтерактиви, головоломки з сірниками. 
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА       

 

                                       Анотація 

Рудківський Руслан, учень 10 класу Сквирського академічного 

ліцею Сквирської міської ради Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Заруднюк Таїса Григорівна, вчитель математики 

Сквирського академічного ліцею Сквирської міської ради Київської області 

 

 

ТРИГОНОМЕТРИЧНА ПІДСТАНОВКА В АЛГЕБРАЇЧНИХ ЗАДАЧАХ 

 

Проєкт присвячено дослідженню можливості та доцільності застосування 

методу тригонометричної підстановки для розв’язування алгебраїчних задач. Є 

багато задач, які без заміни змінних розв’язати неможливо. Не завжди можна 

перейти до певної заміни змінних самостійно, тому вчитися цьому методу 

необхідно спеціально. Крім того, метод підстановки широко застосовується у 

вищій школі. Властивості тригонометричних функцій спрощують деякі рівняння 

та нерівності, тоді як пряме алгебраїчне розв’язання виявляється складнішим. 

На основі теоретичних відомостей складено таблицю рекомендацій для 

спрощення радикалів та виразів через тригонометричну підстановку. Здійснено 

підбір задач, які розв’язуються за допомогою вказаного методу. Доведена 

доцільність застосування тригонометричних підстановок під час розв’язування 

різних завдань з алгебри. Завдання, які пропонуються до розв’язування, 

базуються на досить високому рівні володіння технікою як алгебраїчних, так і 

тригонометричних перетворень. 

Ключові слова: метод заміни змінних, тригонометрична підстановка, 

тригонометричні функції. 
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА 

 

 

Анотація 

 

Царенко Єлизавета, учениця 9 класу Савинецької гімназії 

Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Мартищенко Галина Анатоліївна, вчитель математики 

Савинецької гімназії Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

ПРИНЦИП ДІРІХЛЕ 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню та застосуванню відповідних 

формулювань принципу Діріхле – найбільш раціональному підходу під час 

вирішення завдань олімпіадного рівня, а також розробці буклету з авторськими  

завданнями для математичного гуртка. Науково–дослідницька робота містить 

цікаві завдання з різних баз олімпіадних задач, а також задачі, складені автором. 

Авторські задачі мають прикладний характер, а деякі пов'язані з життям нашого 

села. 

Мета  роботи: розглянути основне поняття принципу Діріхле, навчитися 

застосовувати його  до вирішення олімпіадних завдань. 

Актуальність роботи зумовлена тим, що принцип Діріхле не вивчається у 

шкільній програмі, однак із його допомогою вирішується багато цікавих 

олімпіадних завдань. 

В рамках дослідницької роботи опрацьовано наукову літературу з даної 

теми, розглянуто різні варіації принципу Діріхле, створено свої завдання на 

принцип Діріхле, розроблено буклет «Логічні задачі на застосування принципу 

Діріхле для математичного гуртка у 5-7 класах». 

 Ключові слова: Принцип Діріхле, олімпіадні та нестандартні задачі, 

математика, розв'язки задач, доведення розв'язків. 
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СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

 

                                           Анотація 

 

Прокопенко Євгенія, учениця 9 класу Комунального закладу 

Кагарлицької міської ради «Опорний заклад освіти 

Кагарлицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П. 

Дашенка» 

 

Науковий керівник: Коваленко Людмила Борисівна, вчитель математики 

Комунального закладу Кагарлицької міської ради «Опорний заклад освіти 

Кагарлицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. В.П. Дашенка» 

 

 
АНТИЧНІ СТАНДАРТИ ГЕОМЕТРИЧНОЇ НАУКИ В СУЧАСНІЙ 

ТВОРЧОСТІ ЛЮДИНИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу застосування античних стандартів 

древньогрецьких та середньовічних учених-геометрів у сучасній творчості 

людини. 

Проаналізовано історію виникнення вимог до зображення людини на 

картинах. 

Дано характеристику творчості сучасних художників нашого краю в 

аспекті дотримання ними античних стандартів зображення людини. 

Вивчено механізм навчання учнів малювати людину на шкільних уроках 

образотворчого мистецтва із застосуванням геометричних знань. 

Проаналізовано ставлення учнів до необхідності отримання знань з 

геометрії та образотворчого мистецтва з подальшим застосуванням в їхньому 

майбутньому житті. 

У роботі досліджено, чи відбулися зміни в будові людського тіла через віки 

після встановлених стандартів його зображення та співвідношення частин тіла 

між собою відповідно до стандартів Вітрувія та Поліклета. 

З’ясовано актуальність правильного зображення людини на картинах. 

Ключові слова: людина Вітрувія, симетрія, пропорції, стандарти, 

перспектива, геометрія, образотворче мистецтво, співвідношення. 
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СЕКЦІЯ: ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

 

 

Анотація 

 

Євпак Вікторія, учениця 10 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи I-III ступенів №12 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської 

ради Київської області 

          

Науковий керівник: Муляр Лідія Василівна, вчитель математики 

Білоцерківської спеціалізованої школи I-III ступенів №12 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської 

області 
 

 

МАТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ 

ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ В УКРАЇНІ 

 
Дослідницьку роботу присвячено оцінюванню та прогнозуванню розвитку 

ринку електромобілів  в Україні за допомогою математичних методів. 

Розкрито теоретичну сутність кон'юнктури ринку та показники її 

оцінювання. Особливу увагу приділено узагальненню теорії циклів для розуміння 

фази розвитку ринку електромобілів на теперішній час.   

В науковій роботі досліджено загальний огляд стану ринку електромобілів 

в Україні та наведено аналіз розвитку його інфраструктури. В роботі були 

використані такі математичні інструменти і методи: абсолютне і відносне 

відхилення, темп росту, темп приросту, відсотки, частки,  побудова лінії тренду, 

графічні методи тощо. 

Обґрунтовано прогнозування розвитку ринку електрокарів в Україні до 

2024 року за допомогою методу лінійного рівня та побудовано лінійний та 

логарифмічний тренд. 

Ключові слова: електрокар, кон'юнктура, попит і пропозиція, електрозаправки. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

 

СЕКЦІЯ:  ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 

 

 

Анотація 
 

 Асюченко Олексій, учень 11 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 Київської області 

 
ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП`ЮТЕРА В 

ЗВИЧАЙНОМУ РЕЖИМІ ТА ПІД ЧАС МАЙНІНГУ 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено розрахункам затрат, які зазнає власник 

комп`ютера, що намагається з допомогою цього пристрою майнити 

криптовалюту.  

Досліджено вибрані випадковим чином 8 відеокарт з характеристиками: 

пам`ять, потужність при майнінгу та у звичайному режимі. Прораховано суму 

затрат електроенергії кожної відеокарти за годину роботи та за добу роботи та 

фінансові витрати за використання електроенергії під час роботи цих відеокарт.  

Проаналізовано кількість спожитої електроенергії комп’ютером під час 

майнінгу і в звичайному робочому режимі та фінансові затрати при цьому. 

Виявлено ще одну окрему галузь використання комп’ютера та врахування 

його потреб та споживання електроенергії. 

Досліджено, що витрати коштів за використання електроенергії під час 

майнінгу на 99,7% - 99,9% більше ніж прибуток за той самий час.  

Майнінг вимагає використання великої кількості електроенергії, тому 

майнити крипто- валюту потрібно з допомогою майнінг ферм, до будови яких 

входять спеціально обладнані відео карти.  

Ключові слова: комп`ютер, майнінг, крипто валюта, хеш, майнінг-ферма. 
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СЕКЦІЯ:  ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 

 

 

 

                                          Анотація  

 

Орлова Аліна, вихованка Миронівського центру дитячої та 

юнацької творчості Миронівської міської ради 

Обухівського району, учениця 8 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 ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СОНЦЯ ТА ВПЛИВ 

СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 

      Дослідницьку роботу присвячено дослідженню та аналізу фізичних 

властивостей Сонця та впливу сонячної активності на здоров’я людини. 

Проведено практичну діяльність зі збирання та аналізу останніх наукових даних 

провідних інститутів, обсерваторій та наукових робіт щодо фізичних 

властивостей Сонця та впливу сонячної активності на здоров’я людини.  

       Практичне значення роботи визначається вивченням великої кількості 

наукових даних космічних місій через мережу Інтернет щодо теоретичного та 

практичного дослідження впливу сонячної активності на здоров’я людини.  

       Встановлено, що спостерігається два піки погіршення самопочуття людини. 

Перший, коли відбуваються самостійні спалахи і другий, більший, через 3-4 дні. 

При дослідженні впливу магнітної бурі на стан людини виявлено, що 

максимальний вплив зазнає серцево-судинна система (зміна артеріального тиску, 

серцебиття, головний біль), менше впливає на роботу травної системи.  

Відмічається, що є окремий вид людей, які більш чутливі до сонячних спалахів. У 

них спостерігається порушення координації рухів, сильна втома, порушення зору. 

В цьому випадку зміна магнітного поля землі впливає на роботу головного мозку 

і вестибулярного апарату. 

 

Ключові слова: Сонце, сонячна активність, магнітні бурі, космічна місія, 

космічний апарат, науково-дослідна лабораторія. 
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СЕКЦІЯ:  ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 

 

 

 

          

Анотація 

 

Пашков Іван, учень 11 класу Боярського академічного  ліцею 

«Лідер» Боярської міської ради Фастівського району 

Київської області 

Науковий керівник:  Савушкіна  Катерина Кузьмівна, вчитель фізики і 

астрономії Боярського академічного  ліцею «Лідер» Боярської міської ради 

Фастівського району Київської області 

 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

Дослідницьку роботу присвячено актуальній на сьогоднішній день 

проблемі енергозбереження, обрахункам витрат, яких зазнає окрема сім’я та всі 

жителі України в разі не вимикання електроприладів від джерела в той час, коли 

вони не використовуються, та під час їх роботи. 

Проаналізовано ефективність використання побутових електроприладів. 

Вивчено технології енергозбереження, енергоефективності в комунальній сфері, 

енергоконсервації в побуті, ефективне використання побутової техніки. 

Проведено ряд дослідів щодо збереження електричної енергії в побуті та в школі 

з використанням ламп розжарювання, люмінесцентних та енергозберігаючих. 

Проведено популяризацію методів енергозбереження. 

Досліджено, що в разі не вимикання електроприладів із розетки у той час, 

коли вони не використовуються протягом 6 годин, родина витрачає 

електроенергії на 43% більше, ніж у цьому є потреба. У грошовому еквіваленті 

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

громадяни переплачують за добу 47784277,44 грн  

Ключові слова: електроприлади, енергоефективність, енергозбереження, 

енергоресурси, побутові прилади, заощадження. 
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СЕКЦІЯ:  ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 

 

 

Анотація 

 

Мнишенко Сергій, учень 8 класу Опорного закладу освіти 

«Білогородський заклад загальної середньої освіти № 1» 

Білогородської сільської ради Бучанського району Київської 

області 

 

 

Науковий керівник:  Одінцова Оксана Олександрівна, вчитель фізики Опорного 

закладу освіти «Білогородський заклад загальної середньої освіти № 1» 

Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області 
 

 

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА. ПЕЛЕТНІ КОТЛИ 

 

 

Дослідницький проєкт присвячено аналізу теплоенергетики України та її 

енергоефективності. 

Досліджено основні аспекти та питання впровадження котлів на пелетах, як 

альтернативи відновлювального джерела палива. Розкрито специфіку роботи 

пелетних котлів. 

Здійснено порівняння пелетних з іншими видами котлів, наведено їх 

переваги, розраховано затрати у грошовому еквіваленті на опалювальний сезон. 

 Зроблено на основі отриманих результатів наступні висновки про перевагу  

пелетних котлів  перед іншими: 

- опалення приміщення пелетами є в 3 – 3,3 рази дешевше ніж природним 

газом.  

-  можливість забезпечення власних потреб в опаленні незалежно від 

опалювального сезону; 

- наявність багатоступінчастого захисту, що гарантує максимальну пожежо- і 

вибухобезпечність;  

- легкість в експлуатації та високий ККД сучасних котлів на рівні 90-97%; 

- сучасний дизайн та високий рівень автоматизації і комфорту; 

- довготривалий період експлуатації пелетних котлів при грамотному 

користуванні. 

 

Ключові слова: теплоенергетика, енергоефективність, відновлювані джерела 

палива, пелети, пелетні котли, коефіцієнт корисної дії. 
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СЕКЦІЯ:  ТЕОРЕТИЧНА ФІЗИКА 

 

 

 

 

          

Анотація 

 

Кравченко Анна, учениця 8 класу Білоцерківської гімназії – 

початкової школи №15 Білоцерківської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

Науковий керівник:  Галюк Наталія Сергіївна, вчитель фізики Білоцерківської 

гімназії – початкової школи №15 Білоцерківської міської ради Білоцерківського 

району Київської області 

 

СПОСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕПЛА В ПОХОДІ 

 

В дослідницькому проєкті висвітлено питання застосування сучасних 

енергозберігаючих технологій в умовах туристичного походу.  

Розглянуто раціональне використання набору речей стандартного 

туристичного спорядження та використання при цьому мінімуму природних 

ресурсів. Ознайомлено з гендерними особливостями спальника деяких 

виробників та забезпечення гарних теплоізоляційних властивостей спальної 

системи та намету. 

Описано способи приготування їжі в залежності від складності походу й 

кількості осіб та використання туристичного енергозберігаючого посуду для 

цього. 

Звернуто увагу на правила техніки безпеки та безпечну експлуатацію 

енергозберігаючих пристроїв під час походу. 

 

Ключові слова: квілт, кемпінг, каремат, намет, пальник, грілки, сублімація, 

показник теплоспротиву, температурний режим спального мішка, Fill Power, 

water resist, RipStop. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

 
 

Анотація 

 

Заруднюк Арсеній, учень 10 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 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАРКАСНИХ КОНСТРУКЦІЙ, 

СТВОРЕНИХ ЗА ПРИНЦИПОМ ТЕНСЕГРИТІ 

Дослідницький проєкт спрямовано на поглиблення знань щодо фізичної 

природи сил, тенсегриті, прогнозування використання даних технологій у 

майбутньому, дослідження пружних властивостей окремих матеріалів.   

У проекті представлено власні конструкції-тенсегриті. Пружні властивості 

окремих матеріалів (гуми), використаних для виготовлення тенсегриті, 

експериментально досліджено різними способами: практичним методом; із 

застосуванням цифрової лабораторії Еinstein; з використанням програмного 

засобу Trecker.  

Визначено коефіцієнт жорсткості тіла, механічну напругу (напруження), 

модуль пружності гуми та коефіцієнт Пуассона. Побудовано графіки залежності 

сили пружності від абсолютного видовження тіла. Проаналізовано отримані 

результати.  

Підтверджено, що коефіцієнт жорсткості (пружності) залежить від пружних 

властивостей матеріалу, з якого виготовлене тіло, довжини тіла і площі його 

поперечного перерізу. Чим довше тіло, тим менший його коефіцієнт пружності; 

чим більший переріз тіла, тим більшою буде його жорсткість. 

Ключові слова: деформація, сили пружності, закон Гука, коефіцієнт 

жорсткості (пружності), каркасні конструкції-тенсегриті. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 

          

Анотація 

Падалка Ірина, учениця 7 класу Опорного закладу освіти 

«Білогородський заклад загальної середньої освіти № 1» 

Білогородської сільської ради Бучанського району   

 

 

Науковий керівник: Одінцова Оксана Олександрівна, вчитель фізики Опорного 

закладу освіти «Білогородський заклад загальної середньої освіти № 1» 

Білогородської сільської ради Бучанського району   
 

 

 ВИРОЩУВАННЯ КРИСТАЛІВ В ДОМАШНІХ УМОВАХ 

 

Дослідницька робота присвячена вирощуванню кристалів у домашніх 

умовах. 

Систематизовано знання з даної теми. Досліджено способи вирощування 

кристалів в домашніх умовах та умови для росту та формування моно- та 

полікристалів. 

Проаналізовано види кристалів, які можна виростити в домашніх умовах, 

способи їх вирощування. 

Зроблено висновки про залежність росту кристалів від різних зовнішніх 

чинників.  

Використано виготовлені кристали при виготовленні прикрас та біжутерії. 

Ключові слова: Кристали, монокристали, полікристали, способи вирощування 

кристалів, умови вирощування кристалів вдома. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 
 

 

Анотація 

 

  Пузанов Павло, учень 11 класу Славутицького  закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Славутицької 

міської ради  Вишгородського району 

 

Науковий керівник: Стеценко Віталій Анатолійович, вчитель фізики і 

астрономії Славутицького  закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 

Славутицької міської ради  Вишгородського району 

 

 

ДВИГУН СТІРЛІНГА – ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОРИВ У БУДУВАННІ ТЕПЛОВИХ 

МАШИН 

 

Теплові двигуни – це пристрої, які здатні виконувати механічну роботу за 

рахунок теплоти, що виділяється при згоранні палива. Створення теплових 

двигунів – технологічний прорив у розвитку науки і техніки. Ще у ХІХ столітті 

створено двигун Стірлінга, про який на деякий час «забули». 

Вивчено інформацію про будову та принцип дії двигуна Стірлінга, його 

моделей, які мають свої особливості та переваги. 

Вибрано оптимальну конструкцію для виготовлення діючої моделі двигуна 

в умовах шкільної лабораторії та описано принцип її роботи. Протестовано 

модель двигуна Стірлінга. 

Проаналізовано переваги та недоліки існуючих прототипів двигуна 

Стірлінга, способи його використання у різних сферах життя. 

Відмічено, що двигуни зовнішнього згоряння можуть конкурувати з 

двигунами внутрішнього згоряння та мають великі перспективи застосування в 

майбутньому, оскільки в умовах паливно-економічної кризи та різких коливань 

цін на енергоносії ці типи двигунів зовнішнього згорання можуть 

використовувати будь-які види палива, в тому числі і відновлювані. 

          Ця робота може бути використана для поглиблення знань з фізики під час 

вивчення тем: «Теплові явища. Теплові двигуни»; «Фізика та екологія. 

Альтернативні джерела енергії»; під час організації гурткової чи позакласної 

роботи з фізики; для членів МАН.  

Ключові слова: тепловий двигун, двигун Стірлінга, двигун зовнішнього 

згорання, «всеїдність» - споживання будь-яких видів палива, екологічність, 

перспективність. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 
 

 

Анотація 

 

  Стецюк Олександр, 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: Кравченко Марія Василівна, вчитель фізики і астрономії 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» - 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха 

Бориспільської міської ради Бориспільського району Київської області 

 
ВИРОЩУВАННЯ ТА ВИВЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ПОЛІКРИСТАЛІВ ТА МОНОКРИСТАЛІВ НА ПРИКЛАДІ КРИСТАЛІВ МІДНОГО  

ТА ЗАЛІЗНОГО КУПОРОСУ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню фізичних властивостей 

полікристалів мідного й залізного купоросу та вирощенню кристалів в домашніх 

умовах, перевірка фізичних властивостей вирощених кристалів. 

Проаналізовано основні аспекти та питання визначення поняття щодо 

природи кристалів. Розкрито специфіку монокристалів та полікристалів через 

аналіз відомостей з наукових статей. Акцентовано увагу на будову та фізичні 

властивості кристалів. Особлива увага приділена методам вирощування 

кристалів. Досліджено процес вирощування кристалів мідного та залізного 

купоросу в домашніх умовах. На  прикладі вирощених кристалів було досліджено 

оптичні, електричні, магнітні властивості кристалів та щільність кристалів. 

У висновках акцентована увага на особливостях вирощування кристалів в 

домашніх умовах та практичне застосування кристалів в сучасному 

приладобудуванні. 

Ключові слова: фізичні властивості, полікристал, монокристал, методи 

вирощування,  щільність, прозорість. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 
 

 

Анотація 

 

 Конюхова Анастасія, вихованка КОКПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді», учениця 9 класу Васильківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Васильківської 

міської ради Обухівського району Київської області 

 

Науковий керівник: Трьохбратська Марія Сергіївна, керівник гуртка КОКПНЗ 

«Мала академія наук учнівської молоді», вчитель фізики Васильківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Васильківської міської ради 

Обухівського району Київської області 

 

ФІЗИЧНІ ЯВИЩА В МОЛЕКУЛЯРНІЙ КУХНІ 

 

 

        Дослідницький проєкт присвячено дослідженню фізичних процесів у 

молекулярній кухні  під час  приготування звичних продуктів і страв. 

 Розглянуто молекулярну гастрономію – напрям досліджень, пов'язаний з 

вивченням фізико-хімічних процесів, які відбуваються під час приготування їжі, 

та створення різних страв із незвичними властивостями і поєднанням 

компонентів.  

  Представлено теоретичний аналіз взаємозв’язку фізичних процесів з 

молекулярною кулінарією, встановлено переваги та недоліки молекулярної 

фізики. 

        Проведено експериментальне дослідження фізичних процесів у рецептах 

молекулярної кулінарії. Встановлено, за результатами досліджень, що цей розділ 

кулінарії вимагає чіткого дотримання регламенту та уваги до найвищої точності 

пропорцій при приготуванні тієї або іншої страви. 

 

Ключові слова: молекулярна фізика, молекулярна кухня, молекулярна 

кулінарія, кулінарна фізика, молекулярні інгредієнти. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 
 

 

Анотація 

 

 Шкута Ірина, учениця 9 класу Трипільського ліцею 

Української міської ради Обухівського району Київської 

області 

 

Науковий керівник: Шкута Галина Вікторівна, вчитель фізики і астрономії 

Трипільського ліцею Української міської ради Обухівського району Київської 

області 

 

ВПЛИВ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ШАШІЛЬ 

 

Дослідження полягало в тому, що елементи глиномазаного будинку     

обробляли тепловими панелями «SAMITECH» через виявлених в них комах, що 

знищують деревину. Досліджували чи продовжувалася популяція тварин після 

обробки. 

Актуальність полягає в тому, що дає можливість дослідити можливість 

знищення шашеля в будинку, виготовленого з дерева і глини для його подальшої 

експлуатації. Мета дослідження вивчити можливості остаточної згубної дії 

інфрачервоного випромінювання тепловими панелями «SAMITECH». 

        Основні завдання дослідження: види дерев`яних будинків, шашіль, його 

види,  інфрачервоне проміння та його характеристики, дії інфрачервоного 

проміння, дослідження впливу інфрачервоного проміння на шашіль тепловими 

панелями  «SAMITECH». 

У результаті дослідження маємо: поселення жуків шкідників шашеля знищене у 

дошках підлоги будинку, побудованого із дерева та глини з соломою, зникли 

характерні звуки, після такої обробки можна не демонтувати фрагменти 

приміщення, що необхідно було робити раніше. 

         Висновок: рекомендувати, через засоби масової інформації, 

використовувати такий спосіб ліквідації шашеля, який, на відміну від хімічної 

обробки, є абсолютно безпечним для жителів, але обробляти фрагменти 

помешкання влітку під час високих температур повітря, що підвищує гарантії 

нагрівання деревини, скорочує час нагрівання, економить кошти власника. 

Остаточно дослідити якість стін після обробки влітку, коли можна буде 

демонтувати глину на деревині. 

Ключові слова: інфрачервоне випромінювання, шашіль, дегідратація, дерев`яні 

будинки, теплові панелі. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 
 

 

Анотація 

 

 Ліповчук Софія, учениця 9 класу Броварської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської 

ради Броварського району Київської області 

 

Науковий керівник: Шлапак Ольга Валеріївна, вчитель фізики Броварської 

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

району Київської області 

 

 

ШКІДЛИВІСТЬ ВИСОКИХ ПІДБОРІВ З ТОЧКИ ЗОРУ ФІЗИКИ 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу шкідливого впливу ходіння на 

високих підборах на здоров'я людини з точки зору фізики. 

Складно уявити сучасну дівчину і жінку без взуття на високих підборах. 

Всі модниці в захопленні, однак, лікарі б'ють на сполох, нагадуючи нам про 

шкоду підборів все частіше.  

 Досліджено, чому фахівці виступають проти високого каблука, 

обґрунтовано шкоду високих підборів. 

Проведено фізичний експеримент, опитування, вивчено медичні джерела, 

та здійснено аналіз результатів, показано вплив носіння неправильного взуття на 

організм підлітків.  

Даний матеріал можна використовувати на уроках фізики (теми «Тиск 

твердих тіл», «Центр ваги», «Важелі»), на уроках біології,  як інформацію для 

батьків та підлітків під час проведення виховних годин і батьківських зборів, 

позакласної роботи.  

Ключові слова: здоров’я людини, високі підбори, шкода високих підборів. 
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СЕКЦІЯ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФІЗИКА 

 
 

 

Анотація 

 

 Бишенко Анастасія, учениця 9 класу Козинського ліцею 

Козинської селищної ради Обухівського району Київської 

області 

 

 

Науковий керівник: Горловська Аліна Григорівна, вчитель фізики і астрономії 

Козинського ліцею Козинської селищної ради Обухівського району Київської 

області 

 

ВПЛИВ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

НА ПРОРОСТАННЯ ТА РОЗВИТОК РОСЛИН 

 

         Дослідницький проєкт присвячено дослідженню впливу ультрафіолетового 

випромінювання  на проростання та розвиток рослин.  

         Проведено експериментальну перевірку впливу ультрафіолетового 

випромінювання на схожість та розвиток рослин, зроблено порівняння схожості 

насіння, яке опромінювалось, та насіння контрольної групи.   

 Доведено позитивний ефект передпосівної обробки ультрафіолетовим 

випромінюванням насіння сільськогосподарських культур, яке стимулює 

проростання, насіння та підвищує стійкість рослин до хвороб і негативного 

впливу зовнішніх факторів. Показано можливість використання побутової 

бактерицидної лампи як джерела ультрафіолетового випромінювання. 

 

 Ключові слова: ультрафіолетове випромінювання, передпосівна обробка, 

насіння, схожість насіння, дія опромінювання 
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СЕКЦІЯ: АСТРОНОМІЯ ТА АСТРОФІЗИКА 

 

 

            

 

                                               Анотація 
 

Дзигуненко Андрій, вихованець Київського обласного 

комунального позашкільного навчального закладу  «Мала 

академія наук учнівської молоді», учень 8 класу 

Громадської загальноосвітньої школи I-III ступенів «Школа 

Квінта»  

 

 

Науковий керівник: Баранський Олександр Ростиславович, кандидат 

біологічних наук, керівник гуртка при Національному еколого-натуралістичному 

центрі учнівської молоді 
 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІННОЇ ЗОРІ Z URSAE MINORIS 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу кривої блиску змінної зорі та 

дослідженню процесів, що впливають на змінну блиску ZUMi.  

Теоретичне дослідження було зосереджене на вивченні фізично- змінних зірок 

типу R Північної Корони.  

Практична частина роботи присвячена спостереженням за змінами кривої блиску, 

обробкою фотометричних даних за допомогою програми MuniWin та 

порівняльного аналізу отриманих результатів з відомостями з різних джерел 

астрономічних досліджень.  

У результаті дослідження виявлено, що періодичність змінності не рівномірна; 

змінність залежить від процесу конденсування вуглецю в сажу; значна зміна 

блиску не відбувається за короткий проміжок часу, а спостерігається в періоді від 

300 днів.  

Ключові слова: Змінна зірка, R Північної Корони, зірки-гіганти, водень, вуглець, 

сажа, спектральний тип, згасання блиску, крива блиску, амплітуда. 
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СЕКЦІЯ: АСТРОНОМІЯ ТА АСТРОФІЗИКА 

 

             

 

Анотація 
 

Гурська Валерія, учениця 11 класу Лютізької  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської сільської 

ради Вишгородського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Сисуєв Віктор Георгієвич, вчитель фізики, інформатики 

Лютізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської сільської ради 

Вишгородського району Київської області 

 

 
 

НАЗЕМНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ МЕТЕОРНИХ ПОТОКІВ 

 

У дослідницькому проєкті проаналізовано дані астрономічних 

спостережень за метеорними потоками на предмет виявлення потенційної 

небезпеки від них. Спостереження та аналіз періодичних метеорних потоків може 

дати корисну інформацію для аналізу небезпеки від падіння метеоритів. Розробка 

програми: «Спостереження за космічними тілами» може запобігти великим 

руйнуванням, людським втратам, економічним наслідкам від падіння метеорита. 

Ознайомлено з обладнанням для проведення астрономічних спостережень, 

проаналізовано основні характеристики метеорних потоків та статистичні дані 

астрономічних спостережень за метеорними потоками.     

Класифіковано найбільші метеорити, які впали на Землю за належністю їх 

до метеорних потоків. Виведено функцію небезпеки метеорного потоку та 

побудовано відповідну гістограму. 

 Ключові слова: метеорні потоки, астрономічні спостереження, потенційна 

небезпека від падіння метеоритів. 
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СЕКЦІЯ: АСТРОНОМІЯ ТА АСТРОФІЗИКА 

 

 

 

 

Анотація 

 

 

      Кравченко Олександр, учень 9 класу Комунального 

закладу «Козинський ліцей» Козинської селищної ради 

Обухівської міської ради Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Горловська Аліна Григорівна, учитель фізики та астрономії 

Комунального закладу «Козинський ліцей» Козинської селищної ради 

Обухівської міської ради Київської області 

 
ЗОРЯНЕ НЕБО ОЧИМА НАШИХ ПРЕДКІВ 

 

 

           Дана робота присвячена вивченню астрономічних знань наших предків, їх 

уявлень про Всесвіт, небо, землю, міфологічні вірування, пов’язані з Сонцем, 

Місяцем, зорями. 

          У роботі розглянуті найдавніші археологічні пам’ятки, які є доказами 

астрономічних знань наших пращурів, дано опис зоряного неба, тлумачення назв 

сузір’їв, зв’язок їх із господарською діяльністю стародавньої людини, 

відображення астрономічних уявлень та вірувань у фольклорі та обрядовості. 

Також зібрано місцевий фольклор, прислів’я та приказки з символами неба, 

найбільш вживаними на Обухівщині. 

Ключові слова: Сонце, Місяць, зорі, астрономічні знання, народна астрономія, 

солярні знаки, традиції українського народу. 
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СЕКЦІЯ: АЕРОФІЗИКА ТА КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Анотація 

 

Зайцев Богдан, вихованець гуртка Київського обласного 

комунального позашкільного навчального закладу  «Мала 

академія наук учнівської молоді», учень 9 класу 

Великокаратульської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Переяславської  міської ради Бориспільського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Федоренко Юрій Андрійович, керівник гуртка Київського 
обласного комунального позашкільного навчального закладу  «Мала академія 

наук учнівської молоді», вчитель фізики Великокаратульської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Переяславської міської ради Бориспільського району 

Київської області 

 

ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ  КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ  В ІНТЕРЕСАХ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

 

Досліджено застосування розвідувальних супутників і супутників 

подвійного призначення в системі забезпечення бойових дій на прикладах 

відомих локальних війн і збройних конфліктів кінця ХХ – початку ХХІ століть: 

Ірак, 1991 рік; Югославія, 1999 рік; Афганістан, 2001 рік; Ірак, 2003 рік; Сирія, з 

2014 року.  

Акцентовано увагу на особливостях застосування космічних апаратів розвідки, 

що були притаманні кожній із локальних війн з урахуванням відповідного театру 

воєнних дій, можливостей космічної розвідки держав, які брали в них участь.  

Наведено інформацію про орбітальні угруповання космічних апаратів, що 

виконували завдання розвідки в інтересах наземних військ у різних діапазонах 

довжин хвиль електромагнітного спектра.  

Зроблено висновки щодо тенденцій космічної розвідки, а також визначено 

перспективи розвитку космічного сегмента в системі забезпечення майбутніх 

бойових дій.  

Доведено, що під час здійснення заходів в зоні АТО/ООС на Україні 

ефективно використовується інформація іноземних космічних систем. 

 Досліджено, що для вирішення завдань безпеки та оборони України 

нагально потрібен власний національний супутник ДЗЗ України, проте його 

можливості повинні задовольняти конкретні потреби держави, враховувати 

економічну реальність і мати конкурентні тактико-технічні характеристики. 
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Зроблено висновки, що застосування космічних апаратів розвідки є  

критичним фактором, який завчасно забезпечує Україні та іншим країнам, що їх 

мають, перевагу і перемогу у збройних конфліктах. 

Ключові слова: збройний конфлікт, локальна війна; театр воєнних дій; 

космічна розвідка; космічний апарат, космічні системи, спостереження.  

 

 
СЕКЦІЯ: АЕРОФІЗИКА ТА КОСМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Анотація 

 

Кітік Олександр, учень 10 класу Васильківського 

академічного ліцею «Успіх» Васильківської міської ради 

Обухівського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Перець Валентина Іванівна, учитель фізики 

Васильківського академічного ліцею «Успіх» Васильківської міської ради 

Обухівського району Київської області 
 

  ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЗАПУСКУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ 

         Дослідницький проєкт присвячений актуальній та перспективній тематиці 

дослідження можливостей використання гравітаційної взаємодії космічних 

об’єктів Сонячної системи для запуску космічних апаратів до віддалених 

космічних об’єктів, які знаходяться як в Сонячній системі, так і за її межами. 

         З’ясовано, які траєкторії використовуються для запуску космічних апаратів 

до віддалених космічних об’єктів, оцінено можливості практичної реалізації 

запуску  космічних апаратів значної маси за різними траєкторіями запуску для 

досліджень можливостей здійснення космічних польотів до віддалених космічних 

об’єктів. 

          Розглянуто використання гравітаційних маневрів для віддалених космічних 

польотів та їх переваги порівняно з гоманівським перельотом до планет гігантів, 

що дозволяє здійснювати космічні польоти з раціональними витратами енергії та 

часу.          

         Ключові слова: гравітаційна взаємодія, космічні апарати, траєкторії 

запуску, розрахунок орбіт, гравітаційні маневри, Сонячна система. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

 

СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

          

Анотація 

 

Заріцька Катерина, учениця 10 класу Опорного закладу 

освіти «Миронівський академічний ліцей № 3» 

Миронівської міської ради Обухівського району Київської 

області 

      

 

Науковий керівник: Шепітко Наталія Петрівна, вчитель географії Опорного 

закладу освіти «Миронівський академічний ліцей № 3» Миронівської міської 

ради Обухівського району Київської області 
 

РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ І ПІДПРИЄМНИЦТВА В МЕЖАХ 

МИРОНІВЩИНИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню розвитку малого бізнесу і 

підприємництва Миронівщини, зокрема одній із форм підприємницької 

організації  партнерства  як франчайзинг.  

У роботі проаналізовано статистичні дані за останні роки, що підтвердили 

наявність динаміки збільшення на території Миронівщини суб’єктів 

господарювання, а саме підприємств та фізичних осіб - підприємців.  

За результатами проведеного дослідження з’ясовано: сьогодні франчайзинг 

є однією з інноваційних форм організації та ведення бізнесу, що дає змогу 

підвищити ефективність малого бізнесу. Підприємці вкладають вільні кошти у 

розвиток нових напрямів бізнесу і мають умови для подальшого розвитку та 

отримання ще більших прибутків. 

Ключові слова: малий бізнес, підприємництво, прибуток, ФОП, 

франчайзинг(франшиза), франчайзер, франчайзі, роялті, поушальний внесок, 

маркетингова політика. 
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СЕКЦІЯ:  МІКРОЕКОНОМІКА ТА МАКРОЕКОНОМІКА 

 

 

                                                 Анотація 
 

Харенко Аліна, учениця 11 класу Білоцерківського 

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

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

Науковий керівник: Часнікова Олена Володимирівна, керівник гуртка 

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

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

РИНОК ЗЕМЛІ ТА ЙОГО РОЛЬ У ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

Нещодавно в Україні офіційно запрацював ринок с/г землі. Старт ринку 

землі відкриває перспективу для розвитку економіки України: надає нові 

можливості для аграріїв, землевласників та пересічних громадян.  

Втім, формування ринку земель сільськогосподарського призначення 

залишається одним з найбільш дискусійних питань аграрної політики в Україні. 

Експерти щоразу знаходять нові і нові тонкощі розвитку цієї сфери економіки. За 

цих умов важливо об’єктивно оцінити сучасну ситуацію на ринку землі, 

визначити виклики. Це дозволить побачити позитивні перспективи у 

трансформації економіки України, і побудувати відповідну економічну політику. 

У ході проведеного дослідження були проаналізовані перспективи ринку земель 

сільськогосподарського призначення та вплив ринку землі на розвиток економіки 

України; було з’ясовано, що запровадження ринку землі в Україні відкриває 

широкі перспективи для трансформації економіки України. 

Ключові слова: земля, ринок землі, земельна реформа, вигода, попит, 

пропозиція. 
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СЕКЦІЯ: ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ  

 

 

Анотація 

 

Мельничук Вікторія, учениця 11 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об'єднання «Перша Білоцерківська 

гімназія-школа I ступеня» Білоцерківської міської ради 

 

 

 

Науковий керівник:  Москаленко Василь Анатолійович, вчитель економіки 

Білоцерківського навчально-виховного об'єднання «Перша Білоцерківська 

гімназія-школа I ступеня» Білоцерківської  міської ради 

 
ІНВЕСТУВАННЯ ПРОЕКТІВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено обґрунтуванню та аналізу теоретичних 

засад інвестування житлового будівництва та формуванню пропозицій щодо 

активізації процесу його реалізації в Україні, з урахуванням негативного впливу 

кризових процесів на території держави, а також зарубіжного досвіду країн.  

Актуальність дослідження полягає у тому, що економічний розвиток та 

успіх країни насамперед характеризується обсягом інвестування у її розбудову. 

Саме воно забезпечує темпи економічного зростання в державі, визначають 

напрями інвестиційної політики, економічну могутність країни та якість життя 

населення. 

Досліджено структуру та динаміку інвестицій в Україні, окреслено 

домінуючі напрями реалізації інвестиційного потенціалу житлового 

фінансування. Ідентифіковано чинники стримування процесу повного 

фінансування, також запропоновано систематизовану низку заходів, необхідних 

для прискорення процесу його реалізації з метою покращення інвестиційного 

клімату в Україні.  

Ключові слова: Економіка, економічний розвиток, житлове будівництво, 

інвестиційний потенціал, інвестиції житлового будівництва, інвестиції. 
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СЕКЦІЯ: ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ ТА КРЕДИТ  

 

 

Анотація 

 

Шандренко Марія, учениця 10 класу Рокитнянського ліцею - 

МАН Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Липовенко Юлія Іванівна, учитель економіки 

Рокитнянського ліцею - МАН Рокитнянської селищної ради Білоцерківського 

району Київської області 
 

 

  ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ БАНКІВ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу розвитку інтернет-банкінгу в 

Україні. 

Теоретично обґрунтовано поняття інтернет-банкінгу та етапи розвитку 

дистанційних банківських послуг, визначені технології дистанційних 

банківських послуг та сучасні види каналів дистанційного банківського 

обслуговування. Зроблено висновки про те, що дистанційна форма роботи банків 

має низку суттєвих переваг над іншими формами, головною метою якої є 

надання клієнтам додаткової зручності при роботі з банком. 

У результаті дослідження споживачів банківських послуг виділено головні 

банки-лідери дистанційного обслуговування та на основі даних НБУ, показана 

динаміка Інтернет-банкінгу в Україні. 

Після проведеного опитування містечкового населення, нами були зроблені 

висновки, що всі наявні банки поступово впроваджують послуги інтернет-

банкінгу та цифровізацію, найбільш впливовою віковою категорією клієнтів є 

особи 31-50 років.  Також визначені основні інтернет-послуги та зазначені зміни 

в розвитку інноваційної діяльності під впливом пандемії. 

Як результат, нами було сформовано рейтинг переваг та недоліків інтернет-

послуг, складено таблицю SWOT-аналізу дистанційної роботи банківської сфери. 

Ключові слова: банк, інтернет-банкінг, телефонний банкінг, ТВ-банкінг, 

інноваційні банківські послуги, дистанційні послуги. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 

 

СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

 

Анотація        

Дрига Марина, учениця 10 класу Миронівського 

академічного ліцею № 2 Миронівської міської ради 

Обухівського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Панченко Лариса Володимирівна, учитель біології та хімії 

Миронівського академічного ліцею № 2 Миронівської міської ради Обухівського 

району Київської області 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ З  

ВИКОРИСТАННЯМ  ЦИФРОВИХ ЛАБОРАТОРІЙ EINSTEIN 

 

Роботу присвячено дослідженню параметрів молока як важливого 

харчового продукту з використанням лабораторій EINSTEIN. 
Досліджено процес скисання молока від різних виробників («Яготинське», 

«Молокія»).  

Перевірено терміни  придатності молочної продукції.  

Отримано дані  рН молочної продукції «Яготинське» та «Молокія». 

       Проведено фотометричне визначення концентрацій солей важких металів 

молочної продукції. 

Детально охарактеризовані загальні теоретичні засади досліджень. 

Розроблено нові та удосконалені існуючі методи оцінки якості молочної 

продукції. 

Ключові слова: молоко, рН молочної продукції, скисання молока, лактоза, 

цифрова  лабораторія EINSTEIN, фотоколориметр. 
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СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

Анотація        

Іщенко Віталіна, учениця 9 класу Новосілківського 

академічного ліцею «Ерудит» Чабанівської селищної ради 

Фастівського району Київської області 

 

Науковий керівник: Фоміна Олена Леонідівна, вчитель хімії та біології 

Новосілківського академічного ліцею «Ерудит» Чабанівської селищної ради 

Фастівського району Київської області 

ПОЛІМЕРАЗНА ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОЦІНКИ 

ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ХАРЧУВАННЯ 

 

Для оцінки якості і безпеки харчової продукції ми досі користуємося 

переважно органолептичними, мікробіологічними, чи гістологічними методами. 

Проте окремі з них, наприклад мікробіологічні та гістологічні методи є 

тривалими у виконанні, а деякі показники якості та безпеки, зокрема, наявність і 

кількість ГМО, взагалі неможливо ними визначити. Тому все частіше у даній 

сфері використовується такий молекулярно-генетичний метод як полімеразна 

ланцюгова реакція. Метою роботи було дослідити ефективність застосування 

різних видів ПЛР для оцінки якості та безпеки продукції харчування. Для 

досягнення мети було практично опрацьовано і засвоєно методику проведення 

ПЛР на прикладі ідентифікації видового складу м’ясної сировини у класичній 

ПЛР та визначення вмісту ГМО у ПЛР в реальному часі. 

На предмет встановлення відповідності фактичного видового складу 

м’ясної сировини заявленому виробником методом класичної ПЛР із детекцією 

продуктів ампліфікації у агарозному гелі було досліджено 7 видів ковбасних 

виробів. В результаті проведеного дослідження ковбасних виробів було виявлено 

невідповідність видового складу м’ясної сировини у 3 зразках. У трьох зразках 

виявлено хибно-позитивні результати на коров’яче молоко.Для визначення 

наявності ГМО у соєвмісних продуктах, що є показником безпеки, методом ПЛР 

у реальному часі було досліджено 9 різних видів продуктів харчування (соєвий 

гуляш, сир тофу, соєве молоко, кетчуп і сухий курячий бульйон, соєвий продукт 

«Шинка» та сейтан ковбасний). У 5 зразках (один зразок соєвого гуляша, обидва 

зразки сиру тофу, соєвий продукт «Шинка» та сейтан ковбасний) було 

встановлено наявність ГМ-сої. 

Отже, метод ПЛР є достовірним методом визначення якості і безпеки 

продуктів харчування.  

Ключові слова: полімеразна ланцюгова реакція, ГМО, видовий склад 

м’ясних виробів. 
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СЕКЦІЯ: ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ 

 

 

Анотація        

Харченко Анна, учениця 10 класу Опорного навчального 

закладу «Іванківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№1» Іванківської селищної ради Вишгородського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Тарасенко Оксана Петрівна, учитель біології та основ 

здоров'я Опорного навчального закладу «Іванківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1» Іванківської селищної ради Вишгородського району Київської 

області 

                        ФЕРУМ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 

Актуальність досліджуваної теми викликана досить високим інтересом 

людей до якості харчування та впливу його на здоров’я. Сьогодні кожен знає, що, 

приміром, білки або ж навіть ті самі жири відіграють у життєвих процесах 

надзвичайно важливу роль. До того ж деякі факти, отримані за останні роки, 

змушують докорінно переглянути питання взаємопоєднання сполук Феруму з 

іншими компонентами їжі та з факторами навколишнього середовища, які 

перешкоджають або надходженню його в організм, або ж засвоєнню його 

організмом.  

Роль харчових продуктів для підтримання нормальної життєдіяльності 

організму дуже важлива. Якщо знати, які корисні речовини і яка їх кількість в 

продукті, а також при яких захворюваннях їх вживати, то можна регулювати 

надходження біоречовин в організм. 

Проаналізовано важливі функції мікроелементу Феруму та його корисний і 

шкідливий вплив на організм.  

Проаналізовано діагностування вживання залізовмісних продуктів, а також 

симптоми, спричинені надлишком чи нестачею Феруму. 

Розроблено раціони харчування з вмістом Феруму та вітамінами, які 

допомагають засвоєнню цього мікроелемента. 

Розроблено рекомендації щодо запобігання таких ситуацій як надлишок чи 

недостача заліза. 

Ключові слова: білок, вітаміни, гемоглобін, залізо, йон, кров, 

мікроелементи, мінерали, ферумовмісний, харчування, хімізм. 
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СЕКЦІЯ:  БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

 

 

Анотація 

Обиюх Богдана, учениця 11 класу Капустинського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

Яготинської міської ради Бориспільского району Київської 

області 

 

 

Науковий керівник: Очкало Вікторія Василівна, вчитель біології 

Капустинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Яготинської міської ради 

Бориспільского району Київської області 
 

ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ ПІДЛІТКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

АВТОРСЬКИХ КОМПЛЕКСНИХ ВПРАВ ТА МЕТОДИК 

Актуальність дослідження: виявити ранні прояви порушень постави у 

підлітковому віці.  

Наукова новизна: вивчити особливості розвитку порушень постави у 

підлітків. Дослідити причини виникнення хвороби та створити план дій для 

профілактики порушень опорно-рухової системи.   

Мета: рання діагностика та можливі засоби профілактики порушень постави, 

на підставі аналізу та узагальнення літературних джерел та дослідження причин 

виникнення хвороб.  

Завдання: 1. Вивчити наукову літературу про причини раннього розвитку 

порушень постави. 2. Дослідити основні причини розвитку хвороб опорно-

рухової системи. 3.Ознайомитися з методами профілактики порушень постави у 

підлітків. 4. За допомогою авторських вправ та методик створити профілактичні 

умови для уникнення порушень постави. 5. Дати оцінку одержаним результатам 

дослідження з метою їх застосування в профілактиці порушень постави. 

Результати дослідження: вивчено особливості розвитку порушень постави 

у підлітків. Досліджено причини виникнення сколіозу та запропоновано вправи 

для уникнення проявів порушень постави. Щоб попередити та запобігти цим 

порушенням, рекомендовано виконувати ранкову гігієнічну гімнастику, 

виконувати малоамплітудні вправи для зміцнення торсу та м'язів спини, які 

виконують функції опори та руху. 

Висновки: теоретичні відомості свідчать про швидке поширення хвороб 

опорно-рухової системи, причинами яких є: надмірне навантаження, травми 

хребта, нераціональне харчування, нетреновані м'язи шиї, спини, торсу, 
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плоскостопість, надмірна вага підлітків. Досліджено основні причини розвитку 

порушення постави у підлітків: це травми спини, динамічні та статичні 

навантаження, порушення постави та викривлення хребта, зайва вага ранців, 

носіння незручного взуття. На основі проведеного дослідження можна 

стверджувати, що хвороби порушень постави «молодіють», учні 10-17 років 

мають перші прояви порушень. Серед 36 досліджуваних учнів 7-11 класів 10 осіб 

мають труднощі у виконанні тестових вправ. Це свідчить про високий відсоток 

ранньої схильності до захворювань.  
 

 

СЕКЦІЯ:  БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

 

 

                                                  Анотація 

 

Денисюк Назар, учень 11 класу Комунального закладу   

загальної середньої освіти «Софіївсько-Борщагівський ліцей» 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області 

     

 

Науковий керівник: Денисюк Тетяна Олександрівна, вчитель біології 

Комунального закладу загальної середньої освіти «Софіївсько-Борщагівський 

ліцей» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 

 

 
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЗОРОВУ  

СЕНСОРНУ СИСТЕМУ 

 

      Дослідницьку роботу присвячено аналізу впливу елементів дистанційного 

навчання на зір здобувачів освіти та педагогів. Було проаналізовано літературу та 

інтернет джерела, що надають інформацію про аспекти роботи зорової системи. 

Досліджено основні чинники, які можуть вплинути на рівень гостроти зору 

людини.  Проаналізовано особливості організації дистанційного навчання у 

закладах освіти, та було проведене практичне дослідження методом анкетування 

учнів та вчителів. За результатами опитування зроблено аналіз впливу аспектів 

дистанційного навчання на функціонування зорової системи. На основі 

дослідження було створено систему заходів, спрямованих на збереження зору 

учнів та вчителів.  

Ключові слова: Дистанційне навчання, гаджети, екран, зір, міопія, астигматизм, 

гіперметропія, очі, патологія, нормативи, здоров’я. 
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СЕКЦІЯ:  БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

 

                                                  Анотація 

 

Куст Ліана, учениця 9 класу Опорного закладу освіти 

«Ржищівська гімназія «Гармонія» Ржищівської міської 

ради Обухівського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник:  Груленко Ксенія Анатоліївна, вчитель біології Опорного 

закладу освіти «Ржищівська гімназія «Гармонія» Ржищівської міської ради 

Обухівського району Київської області 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПІДЛІТКІВ 

ПРИ РІЗНИХ СТАНАХ ОРГАНІЗМУ 

Дослідницька робота присвячена  аналізу  особливостей розвитку та  

функціонування серцево-судинної системи підлітків, що базується на 

експериментальних підтвердженнях. Участь в експерименті взяли учні 9 класу 

ОЗО «Ржищівська гімназія «Гармонія». 

Досліджено основні теоретичні  аспекти  щодо особливостей  будови та 

функціонування серцево-судинної системи. Визначено основні методи 

дослідження для встановлення  оцінки функціонального стану серцево-судинної 

системи підлітків. 

Проаналізовано  методологічну базу дослідження  на основі наукових 

джерел вітчизняних науковців та матеріалів на інтернет-ресурсах.  Для 

визначення оцінки стану ССС було використано такі показники: індекс 

Робінсона,  індекс Кердо, індекс функціональних змін або коефіцієнт здоров’я, 

комбінована проба Летунова для двох груп підлітків, що мають полярні  

показники стану здоров’я. 

Досліджено основні показники функціонального стану ССС учнів 9 класу: 

частоту серцевих скорочень (ЧСС), розміри артеріального тиску (АТсистолічний,  

АТдіастолічний) та антропометричні показники: зріст (Р), вага тіла (ВТ), вік (В). 

Зроблено відповідні розрахунки на основі формул, що дало можливість 

встановити  коефіцієнт здоров’я учнів, визначити рівень соматичного здоров’я 

індивіда, дослідити переваги у роботі відділів нервової системи, що є абсолютно 

важливим при фізичних навантаженнях під час заняття спортом. 

  Проаналізовано основні показники здоров’я учнів 9 класу, отримані шляхом 

розрахунків. Проведено анкетування серед підлітків щодо норм здорового 

способу життя. На основі результатів досліджень та даних анкетування 
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проведено порівняльний аналіз щодо діяльності ССС і дотримання вимог 

здорового способу життя. 

Ключові слова: серцево-судинна система, індекс Робінсона, індекс Кердо, 

коефіцієнт здоров’я (КЗ), комбінована проба Летунова, частота серцевих  

скорочень (ЧСС), артеріальний тиск. 

 

 

СЕКЦІЯ:  БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

 

 

                                                  Анотація 

 

Птушкіна Марія, учениця 9 класу Сквирського академічного 
ліцею № 2 Сквирської міської ради  Білоцерківського району 

Київської області, вихованка гуртка Сквирського центру 

дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради 

Київської області  

Науковий керівник: Гурківська Наталія Василівна, вчитель біології 

Сквирського академічного ліцею № 2 Сквирської міської ради  Білоцерківського 

району Київської області 
 

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЗОРУ УЧНІВ СКВИРСЬКОГО 

АКАДЕМІЧНОГО ЛІЦЕЮ №2 СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу функціонального стану та 

захворюванням органів зору учнів. 

Досліджено знання учнів Сквирського академічного ліцею №2 про проблеми 

зору за допомогою анкетування. 

Установлено вплив різних негативних чинників, у тому числі технічних 

засобів навчання, на стан зору учнів.  

Встановлено основні вади зору досліджуваного контингенту учнів. 

Проаналізовано стан зору учнів нашої ліцею. 

Досліджено,  який відсоток учнів мають порушення зору. 

Встановлено закономірності порушень зору від віку та статі. 

Теоретично обґрунтовано і розроблено комплекс вправ для профілактики 

порушення зору. 

Ключові слова: зорова сенсорна система, аналізатор, оптична система ока, 

оболонки ока, міопія, короткозорість, далекозорість, кератоконус, зір,  

профілактична робота. 
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СЕКЦІЯ:  БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

 

 

                                           Анотація 

 

Кулініч Рената, 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: Клименко Неоніла Іванівна, вчитель біології 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха 

Бориспільської міської ради Бориспільського району Київської області 
 

 

ПРИЧИНИ ПОРУШЕННЯ ГОСТРОТИ ЗОРУ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ, ЯКІ 

НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ПРОЄКТОМ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ» 

 

 Дослідницьку роботу було проведено з метою перевірки на практиці 

гіпотези, що навантаження в класах, які працюють за проєктом «Інтелект 

України» сприяє погіршенню зору в дітей початкової школи. 

Відповідно були досліджені види та причини порушення зору здобувачів 

освіти 1-4 класів, визначені основні фактори зовнішнього впливу, які сприяють 

погіршенню зору та ефективність проведення профілактичної роботи із 

запобігання порушенням зору в дітей, які навчаються в класах «Інтелект». 

У роботі, за таблицею Головіна-Сівцева, проаналізовано та порівняно 

результати медичного обстеження гостроти зору дітей молодшого шкільного віку 

класів «Інтелект України» та Нової української школи, висвітлено власне бачення 

автора на причини порушення зору школярів та надані практичні рекомендації  

батькам. 

Ключові слова: гострота зору, «ледаче око» (амбліопія), гіперметропія 

(далекозорість), астигматизм, міопія, косоокість. 
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СЕКЦІЯ:  БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ 

 

                                                   

 

                                      Анотація 

 

Чернишенко Карина, учениця 8 класу Лютізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської сільської 

ради Вишгородського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Шумейко Лариса Михайлівна, вчитель біології та хімії 

Лютізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської сільської ради 

Вишгородського району Київської області 
 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ РІВНЯ ГЕМОГЛОБІНУ У ЖИТЕЛІВ С. ЛЮТЕЖА 

В РІЗНІ ПОРИ РОКУ 

 

         Мета роботи: Дослідити причини порушення рівня гемоглобіну в людей,  

вивчити методику визначення рівня гемоглобіну в крові, підібрати шляхи 

профілактики порушень зміни гемоглобіну. 

Гемоглобін – це складний білок, що містить у своїй структурі атоми заліза. 

Локалізується він у еритроцитах (клітини крові) людини. Гемоглобін здійснює 

транспортування молекул газу, забезпечуючи можливість дихання. Видаляючи 

молекули вуглекислого газу з клітин, гемоглобін контролює нормальний 

показник її кислотно-лужного балансу (рН). 

Важливо відзначити ще й те, що гемоглобін у кількості, відмінному від 

норми, доставляє великі проблеми здоров’ю. Так, при нестачі цього білка 

розвивається кисневе голодування. Супроводжується воно масою неприємних 

симптомів: нудота, блювання, слабкість, сонливість, зниження артеріального 

тиску, погіршення якості шкіри, волосся і нігтів, можливо, навіть розвиток 

розумової відсталості. 

При перевищенні гемоглобіном допустимої норми також відзначається ряд 

відхилень: підвищення артеріального тиску, згущення крові, почервоніння 

шкіри, порушення сну та ін. Вміст гемоглобіну в крові обов’язково потрібно 

контролювати. 

Тому дослідження цієї групи захворювань потребує уваги, розширення 

наших знань про причини виникнення та шляхи профілактики хвороб пов’язаних 

із зміною кількості  гемоглобіну.  
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Завдання науково-дослідницької роботи: опрацювати літературу з даної 

теми, проаналізувати основні причини, що можуть спровокувати недокрів’я та 

підвищення рівня гемоглобіну, дослідити залежність прояву анемії від пори року 

та розробити рекомендації  щодо їх профілактики, сформулювати висновки щодо 

основних причин зміни кількості гемоглобіну та розробити рекомендації для 

батьків і педагогів щодо профілактики анемії у школярів. 

Висновки: Організм людини – це один з найбільш складних біологічних 

механізмів, створених природою. Всередині щомиті відбувається величезна 

кількість хімічних зв’язків і процесів між найдрібнішими частинками, що 

забезпечують безперебійну роботу органів, систем і всього організму в цілому. 

Роль гемоглобіну в житті людини незаперечна. Мільйони цих крихітних 

молекул як кур’єри у мегаполісі в режимі нон-стоп циркулюють від легенів до 

клітин і назад, дозволяючи нам дихати, жити і радіти в цьому житті. 

Практичне значення дослідження. Результати даної роботи можуть бути 

використані батьками та педагогами в роботі з школярами із метою 

профілактики анемії. 
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СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

Безродних Анна, вихованка гуртка Сквирського центру 

дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради 

Київської області, 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 
 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ГОДІВЛІ РИБИ ТА ОКСИГЕНАЦІЇ 

ВОДИ МАЛЬКОВИХ СТАВІВ В УМОВАХ ТОВ «СКВИРАПЛЕМРИБГОСП» 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню механізації процесів годівлі 

риби та оксигенації води ставів повносистемного рибного господарства. 

Представлено аналіз наукових джерел щодо конструкції, технічної 

характеристики, використання механічного та автоматичного обладнання для 

раціонального ведення рибництва. 

Наведено характеристику об’єкта досліджень, завдання, основні методи і 

новизну досліджень. 

Представлено результати дослідження принципу роботи сучасних 

механізмів і обладнання, що використовується в рибницьких господарствах. 

Проаналізовано доцільність використання сучасних годівниць для риб та систем 

аерації води рибницьких ставів. 

Ключові слова: ставове господарство, раціональне використання, 

автоматична годівля, система аерації, коропові риби, підрощення.  
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СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ 

 

Анотація 

Приходько Єва, учениця 8 класу Великокаратульської 

гімназії Переяславської міської ради Бориспільського 

району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Федоренко Юрій Андрійович, керівник гуртка КОКПНЗ 

«Мала академія наук учнівської молоді», учитель хімії та біології 

Великокаратульської гімназії Переяславської міської ради Бориспільського 

району Київської області 

 

 
МОНІТОРИНГ ЧИСЕЛЬНОСТІ ГЕНЕРАЦІЙ ХРУЩА ТРАВНЕВОГО В 

ЛІСОСМУГАХ АГРОФІРМИ «УКРАЇНА» БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В роботі визначено тривалість генерації хрущів, цикли періодичних 

спалахів чисельності хрущів та шкодочинність жуків на прикладі деревних порід 

полезахисних лісосмуг агрофірми «Україна» Бориспільського району Київської 

області. 

Проаналізовано методи боротьби з розповсюдженням хруща травневого та 

мінімізації шкоди від личинок жука. 

 Висвітлено власну методику розрахунку чисельності хрущів щорічної 

генерації хруща травневого західного. 

 Визначено  особливості льоту імаго.  

Актуальність теми визначається необхідністю зосередити зусилля на 

розвитку засобів захисту лісосмуг та поліпшення їх захисту від шкідників і 

хвороб. Хрущі є найнебезпечнішими шкідниками деревних культур і тому 

вивчення динаміки генерацій хруща  є актуальним в наш час. 

Ключові слова:  хрущі, тривалість генерації, динаміка популяцій, хімічний та 

біологічний методи, регуляція чисельності, оцінка загрози лісосмугам. 
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СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ 

 

Анотація 

Бойко Карина, учениця 11 класу Вишнівського 

академічного ліцею «Основа» Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області  

 

Науковий керівник: Литвиненко Олена Григорівна, вчитель біології, хімії, 

природничих наук Вишнівського академічного ліцею «Основа» Вишневої 

міської ради Бучанського району Київської області  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НІШІ ГОЛУБА СИЗОГО (COLUMBA LIVIA GM., 

1789) В ЕКОСИСТЕМІ  М. ВИШНЕВЕ ТА С. СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВК 

Актуальність теми. Сизий голуб (Columba livia, Gm., 1789) – один із 

найтиповіших видів птахів у населених пунктах [9;7]. Розповсюдження виду 

безпосередньо пов’язано з діяльністю людини (урбанізацією), що створює певні 

штучні умови.  

Голуб сизий як об’єкт дослідження цікавить зоологів здавна. Так, біологія сизого 

голуба вивчалася у таких аспектах: ріст і розвиток пташенят [6;8]; особливості 

харчової поведінки [1; 6; 3]; особливості гніздівлі – поодиноко [43] та у колоніях 

[65]; особливості статевої поведінки [3]; участь у трофічних мережах як здобичі 

[1; 11; 4]; адаптації голубоподібних до трансформації середовища існування [7], 

чисельність та щільність птахів родини голубові [10]. В Україні проводився 

загальний огляд поліморфізму забарвлення голуба у місті [7]. Хвороби та 

інфекції, що переносить голуб сизий міським мешканцям[6]. 

До того ж, залишається відкритим і питання про можливості застосування 

інформації про динамічну особливість популяції голуба сизого як засіб 

підвищення інтересу в учнів до вивчення біології.  

Мета роботи: дослідити динаміку популяції голуба сизого (Columba livia, Gm., 

1789)  в екосистемі м. Вишневе та с. Софіївська Борщагівка. 

Завдання:  

1) шляхом аналізу літературних джерел встановити стан вивченості динаміки 
популяції голуба сизого(Columba livia, Gm., 1789);  

2) дослідити деякі особливості синантропності (харчування, поширення, 

міжвидові взаємодії) голуба сизого в м. Вишневе та с. Софіївська Борщагівка;  
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3) окреслити можливості використання результатів дослідження у навчальному 

процесі.  

Об’єкт дослідження: популяція голуба сизого (Columba livia, Gm., 1789) в м. 

Вишневе та с. Софіївська Борщагівка.  

Предмет дослідження: динаміка популяції та кількість хворих особин голуба 

сизого в м. Вишневе та с. Софіївська Борщагівка.  

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано 

комплекс теоретичних методів (теоретико-методологічний аналіз проблеми, 

систематизація наукових літературних джерел, порівняння і узагальнення даних) 

та емпіричні методи (спостереження, обліки чисельності, маршрутно – точковий  

метод, фотографування, математична статистика). Отримані дані піддавалися 

опрацюванню та кількісному аналізу за допомогою прикладного пакету Microsoft 

Excel для Windows з подальшою їх якісною інтерпретацією та змістовним 

узагальненням.  

Практичне значення: результати досліджень можуть бути використані при 

викладанні окремих тем шкільного курсу біології або під час проведення занять із 

зоології хребетних в ліцеях та інших навчальних закладах, а також для 

подальшого дослідження фауни Київщини.  
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СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

Луцик Софія, учениця 9 класу Старобезрадичівського ліцею 

Козинської селищної ради Обухівського району Київської 

області 

 

Науковий керівник: Солдатенко Віра Михайлівна, вчитель біології та хімії 

Старобезрадичівського ліцею Козинської селищної ради Обухівського району 

Київської області 

 

ЕНТОМОЛОГІЧНЕ БІОРІЗНОМАНІТТЯ КОМАХ ГЕРПЕТОБІОНТІВ ТА 

ДЕНТРОБІОНТІВ В АГРОЛАНШАФТАХ СЕЛА СТАРІ БЕЗРАДИЧІ 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено визначенню стану різноманіття комах 

герпетобіонтів та дендпрбіонтів, для збереження і відтворення 

агробіорізноманіття.  

Обстежено, впродовж  2021 року в межах господарства площу 27 га, та 

відібрано більше тисячі комах, із них  686  комах, які відносяться до 24 родин із 6 

рядів систематизовано, таксономічну приналежність біологічних зборів  

визначали за допомогою ентомологічних визначників.  

Досліджено, різноманіття, рясність популяцій, сезонну динаміку 

домінуючих видів комах ентомофауни агроландшафтів. Збір ентомофауни 

проводили за загально прийнятими методами один раз на 7-10 днів на 

стаціонарних ділянках.  сезонної динаміки комах свідчать, що фаза піку 

чисельності популяцій реєструється в середині літа. 

 Нерівна чисельність в видовому відношенні ентомологічного різноманіття, 

пояснюється різним значенням кормового ресурсу, трофічними зв’язками, 

погодними умовами, фазою розвитку рослин і комах, антропогенним  

навантаженням (агротехнічний вплив, сорт, засоби захисту) та ін.  

Встановлено, що пік чисельності  комах по всіх стаціях спостерігався з 

другої декади червня по третю декаду липня, що пояснюється підвищенням 

температури, яка впливає на швидкість онтогенезу, активність комах та 

тривалість періоду їх розмноження. Найбільша чисельність виду спостерігалася 

на екотонах, оскільки біорізноманіття на них чисельніше, ніж на самих полях. 

Найбільш чисельним в видовому відношенні є ряд Твердокрилі або жуки. 
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СЕКЦІЯ:БОТАНІКА 

 

Анотація 

 

Кондратюк Поліна, учениця 10 класу Білоцерківської 

спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ 

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

ради Київської області 

 

Науковий керівник: Цехмістренко Світлана Іванівна, доктор сільськогосподар 

ських наук, професор, завідувач кафедри хімії біолого-технологічного 

факультету Білоцерківського національного аграрного університету 

 

 
ВИКОРИСТАННЯ КАПУСТИ БРОКОЛІ ЯК ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ТА 

ПРОДУКТУ ХАРЧУВАННЯ 

 

Дослідницьку роботу присвячено особливостям хімічного складу броколі, 

біологічні дії на організм людини та специфіку приготування страв із цим видом 

капусти.  

Досліджено біоактивні сполуки броколі, які мають високу біодоступність та 

є корисним дієтичним інструментом для модуляції молекулярних параметрів 

певних патофізіологічних ситуацій. 

Проаналізовано загальну біологічну характеристику рослини, хімічний 

склад, вплив броколі на організм та застосування у кулінарії.  

За допомогою якісних реакцій, хроматографічних, спектральних методів 

аналізу в капусті броколі, виявлені полісахариди, антоціанати, сульфорафану, 

глюкорафаніна, хлорофіли а й b, каротиноїди. 

Загалом, досліджений матеріал дає підставу ствердити, що броколі є 

джерелом біомолекул, які позитивно впливають на здоров'я, та мають 

протиракові, протизапальні та антиоксидантні властивості. 

 

Ключові слова: броколі, дієтичний продукт, антоціанати, сульфорафану, 

каротиноїди, протиракові, протизапальні та антиоксидантні властивості. 
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СЕКЦІЯ: БОТАНІКА 

 

Анотація 

          

   Поліжак Максим, учень 10 класу Комунального закладу  

«Полого-Вергунівський заклад загальної середньої освіти  

І-ІІІ  ступенів – заклад   дошкільної   освіти» Ташанської  

сільської ради Бориспільського району Київської області 

 

 

    Науковий керівник:  Михайловська  Валентина  Сергіївна,  вчитель   біології  

Комунального закладу «Полого-Вергунівський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Ташанської сільської ради 

Бориспільського району Київської області 

 

 
           ФЕНОТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПІФІТНИХ ЛИШАЙНИКІВ СЕЛА  

             ПОМОКЛІ БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проблема забрудненості навколишнього середовища є глобальною 

проблемою сучасності. Одним з найважливіших критеріїв сприятливої 

екологічної ситуації є чистота повітря. 

Мета роботи – дослідити видовий склад епіфітних лишайників села 

Помоклі Бориспільського району Київської області. 

          Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

розкрити особливості ліхенофлори; встановити видовий склад епіфітної 

ліхенофлори на досліджуваних ділянках с. Помоклі Бориспільського району 

Київської області; визначити частоту зустрічаємості епіфітних лишайників на 

дослідних ділянках. 

          Встановлено, що найбільш поширені епіфіти на десяти дослідних ділянках 

в села Помоклі є листуваті – (Flavoparmelia caperata (L.)), (Xanthoria parietina 

(L.)), накипні – (Lecanora allophana (Асh.)) та кущисті – (Usnea filipendula (L.)). 

Встановлено, що найчистішою, згідно з отриманими результатами, являється 

дослідна ділянка, яка розташована на вул. Новоселиця. На жодній з досліджених 

ділянок не зафіксовано «лишайникової пустелі», що відповідало б сильному 

забрудненню. 

Ключові слова: ліхенофлора, лишайники, відносна частота повітря, кущисті, 

листуваті, накип. 
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СЕКЦІЯ: БОТАНІКА 

 

 

Анотація 

Іванов Андрій, 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 
 

 

БІОЕКОЛОГІЧНІ  ТА МОРФОЛОГІЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ 

РОДУ MALUS (MILL) ТА ЇХ СТІЙКІСТЬ ДО ПАРШІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню морфологічних та 

біоекологічних особливостей різних видів та сортів роду Яблуня та 

порівняльному вивченні їх стійкісті до парші. Досліджено морфологічні видові та 

сортові ознаки насаджень. Розкрито морфометричні особливості стійкості видів 

роду до парші. З’ясовано, що далекі родичі яблуні домашньої характеризуються 

підвищеною стійкістю до збудників парші. В цьому аспекті відмічено 

морфологічні та фізіологічні механізми стійкості. Досліджено, що висока 

стійкість сучасних сортів яблуні домашньої Інституту садівництва НААН 

пов’язана з тим, що у селекції у якості батьківських форм використовували 

дикорослі імунні до парші види. Плоди сприйнятливих сортів яблуні 

характеризуються підвищеним і збалансованим цукрово-кислотним. Різноманіття 

форм і сортів яблук з підвищеною сприйнятливістю до збудників парші 

характеризуються як місце підвищеної локалізації і інших збудників, які 

викликають плодову гниль і різні плямистості листків, а також домінуванням 

бактеріальних і вірусних інфекції. 

Ключові слова: яблуня домашня, яблуня лісова, яблуня ягідна, яблуня 

гібридна, яблуня сливолиста, Venturia inaequalis (Cooke). 
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СЕКЦІЯ: БОТАНІКА 

 

Анотація 

Сахно Дарія, вихованка гуртка Переяславського будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

Переяславської міської ради Бориспільського району 

Київської області, учениця 9 класу Великокаратульської 

гімназії 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 Київської області 
 

СЕГЕТАЛЬНЕ ЗАБРУДНЕННЯ  АГРОЕКОСИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ ПП 

УКРАЇНА СЕЛА ВЕЛИКА КАРАТУЛЬ 

 

Забур’яненість посівів є одним із найбільш негативних факторів, що 

знижують ефективність усіх заходів, спрямованих на підвищення врожайності 

сільськогосподарських культур. Втрати врожаю через засміченість посівів 

бур’янами складають у фермерських господарствах зернових колосових, 

зернобобових культур і соняшника 15–20 %, просапних – 25–30 %. 

Мета досліджень – дослідити видове різноманіття фітобіотного 

різноманіття в агроекосистемах кукурудзи. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: обрати 

дослідні ділянки для визначення бур’янового компоненту в посівах кукурудзи; 

дослідити різноманіття бур’янового компоненту на дослідних ділянках ПП 

«Україна» села Велика Каратуль; проаналізувати таксономічну приналежність 

досліджуваних рослин на дослідних ділянках; визначити родинний спектр 

сегетальної фітобіоти досліджуваних агроценозів ПП «Україна» села Велика 

Каратуль Бориспільського району. 

Встановлено, що сегетальна фітобіота на дослідних ділянках ПП «Україна» 

на території с. Велика Каратуль в агроекосистемах кукурудзи представлена 20 

видами сегетальної фітобіоти, що відносяться до 14 родин, домінуючими є 

родина айстрових та тонконоговими. 

Ключові слова; сегетальна, фітобіота, бур’яни, агроекосистеми, кукурудза, 

багаторічні, малорічні. 
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СЕКЦІЯ: БОТАНІКА 

 

 

Анотація 

Купрін Тетяна, учениця 11 класу Березанського навчально-

виховного комплексу Березанської міської ради 

Броварського району Київської області 

 

Науковий керівник: Мартенко Олена Анатоліївна, учитель біології та екології 

Березанського навчально-виховного комплексу Березанської міської ради 

Броварського району Київської області 

 

АРЕАЛ ПОШИРЕННЯ ОМЕЛИ БІЛОЇ ЯК ПРИКЛАД 

«БІОЛОГІЧНОЇ ПОЖЕЖІ» НА ТЕРИТОРІЇ С.ЯБЛУНЕВЕ 

 

       XXI століття- це час небаченого загострення конфлікту між Людиною і 

Природою, час глобальних екологічних катастроф. Однією з складових такої 

катастрофи є виникнення так званих «біологічних пожеж», викликаних 

діяльністю паразитичних організмів. 

          В нашій науковій роботі об’єктом такої «біологічної пожежі» розглядається 

Омела біла(Viscum album). 

      Мета дослідження: дослідити ареал поширення Омели білої на території с. 

Яблуневе станом на 2021рік і порівняти його з ареалом поширення 2018 року, 

привернути увагу громадськості до даної проблеми.  

      Для досягнення цієї мети потрібно розв’язати такі завдання: дослідити 

рівень поширення Омели білої на території с. Яблуневе, порівняти ареал 

зараженості за 3 роки, на основі отриманих результатів розробити рекомендації 

щодо боротьби з Омелою білою на території с. Яблуневе, провести 

загальношкільну акцію «Врятуй дерево ˗ зріж омелу». 

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

можна використовувати при вивченні шкільного курсу біології рослин (тема 

«Рослини-напівпаразити»), екології (тема «Взаємозв’язки в екосистемах»), при 

використанні проекту «Екологічна стежка». Матеріали наукової роботи також 

знадобляться для просвітницької роботи з населенням і для всіх, кому 

небайдужий екологічний стан довкілля. 

   Ключові слова: Омела біла, арбористика, дерева, міксотроф, рослина-

напівпаразит, фармакологія, утилізація. 
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СЕКЦІЯ: БОТАНІКА 

 

Анотація 

Сташкевич Вероніка, учениця 10 класу Комунального 

закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-

інтернат» 

 

Науковий керівник: Карлінська Валентина Леонідівна, учитель хімії і біології 

Комунального закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» 

 

БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ SILYBUM MARIANUM L. 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню та аналізу біологічних 

властивостей Розторопші плямистої. 

Досліджено цитостатичну та антибактеріальну активність водної витяжки 

Silybum marianum L. 

Встановлено, що Silybum marianum L. має антибактеріальну активність по 

відношенню до збудників багатьох хвороб, що зумовлює високі лікарські 

властивості цієї рослини та широке використання її у народній медицині, 

косметології та фармакологічній промисловості. 

Досліджено, що високі концентрації водного екстракту Розторопші 

плямистої проявляють цитостатичну дію на ріст та галуження коренів огірка, а 

отже, можна припустити, Silybum marianum L. володіє значним протипухлинним 

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

Ключові слова: Розторопша плямиста, антибактеріальна активність, 

цитостатична активність, силімарин, гепатопротектор, грам-негативні та грам-

позитивні бактерії. 
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СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

 

                                        Анотація 

Омельченко Олександра, учениця 9 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської 

міської ради Київської області  

 

 

Науковий керівник:  Федоренко Лариса Анатоліївна, учитель хімії та біології 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Білоцерківської 

міської ради Київської області  

 
ПОРУШЕННЯ РЕФРАКЦІЇ ЯК НАСЛІДОК КОМП’ЮТЕРНОГО ЗОРОВОГО 

СИНДРОМУ В ПІДЛІТКІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Дослідницький проєкт присвячено визначенню основних патологій роботи 

органів зору в підлітків у період дистанційного навчання. Увагу зосереджено на 

причинах порушення рефракції як наслідку комп’ютерного зорового синдрому, 

що сьогодні вважається найбільш розповсюдженою аномалією зору і масово 

діагностується серед молодих людей.  

Здійснено комплексний аналіз стану офтальмологічного здоров’я учнів 

дев’ятих класів Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6. На 

основі опрацьованих ґрунтовних  праць, підручників, посібників та монографій 

провідних вітчизняних науковців та проведених досліджень встановлено прямі 

фактори ризику розвитку КЗС. 

Виконано характеристику основних соціально-гігієнічних та медико-

біологічних чинників ризику порушень зору в підлітків досліджуваної групи. 

Розроблено функціонально-організаційну модель профілактики патологій органів 

зору у школярів, спричинених порушенням рефракції, розроблено відповідні 

рекомендації. 

Ключові слова: акомодація, астигматизм, далекозорість, комп’ютерний 

зоровий синдром, короткозорість, міопія, рефракція. 
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СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

Анотація 

 

Куліковська Дарія, учениця 10 класу Рокитнянського ліцею – 

МАН Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району 

Київської області  

 

 

 

Науковий керівник: Прозор Людмила Анатоліївна, вчитель біології 

Рокитнянського ліцею – МАН Рокитнянської селищної ради Білоцерківського 

району Київської області  
 

ПАЦІЄНТИ ПЛАСТИЧНИХ ХІРУРГІВ 

 

Дослідницьку роботу присвячено характеристиці пацієнтів пластичних 

хірургів. У наш час тема пластичної хірургії дуже популярна, хтось робить 

операції задля покращення здоров’я, а інші задля поліпшення зовнішнього 

вигляду.    

Красива зовнішність, як і особиста чарівність, - це природний дар, який 

розширює комунікативні можливості людини. Привабливі люди, чоловіки і жінки 

завжди в центрі уваги – їм легше влаштуватися на роботу, зав’язати корисне 

знайомство, створити сім’ю та отримати інші привілеї. Зовсім в іншому 

становищі виявляються ті, хто обділений красою від природи.  

Однаково важко переживають зовнішні вади чоловіки та жінки, а душевні 

страждання нерідко призводять до розвитку комплексу неповноцінності чи 

депресивного стану. Безнадійну, на перший погляд, ситуацію можна виправити 

двома способами – змінити ставлення до життя, або скористатися можливостями 

пластичної хірургії. Другий шлях є більш зрозумілим та ефективним, оскільки 

люди отримують саме той результат, якого прагнуть. Але й є інша сторона 

медалі, люди надіючись зробити себе красивішими, навіть, не підозрюють, що 

роблять себе жахливішими. 

Ключові слова: пластична хірургія, пацієнти.  
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СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

Анотація 

 

Червінська Варвара, учениця 11 класу Комунального закладу 

загальної середньої освіти «Софіївсько-Борщагівський 

ліцей» Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Гаврилюк Людмила Василівна, учитель біології 

Комунального закладу загальної середньої освіти «Софіївсько-Борщагівський 

ліцей» Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 

 
 

ВАКЦИНАЦІЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу стану вакцинації проти COVID-19. 

З огляду на стрімке поширення світом вірусу SARS-CoV-2, його здатність 

швидко змінюватися, набуваючи ще більш загрозливих для людини різновидів 

показано, що проблема вакцинації стоїть досить гостро.  

Проаналізовано темпи вакцинації в Україні та країнах світу;  різні види вакцин та 

принцип їхньої дії на вірус при потраплянні в організм людини. Розкрито умови, 

що створюються, аби заохотити громадян до щеплень від COVID-19 у різних 

країнах. 

Проведено опитування серед батьків, учителів та учнів нашого учбового 

закладу з приводу відношення до вакцинації та проаналізовано  результати 

опитування. Досліджено взаємозв’язок між вакцинацією і рівнем захворюваності 

на прикладі працівників нашого учбового закладу. 

Ключові слова: пандемія, Covid-19, вакцини, вакцинація, AstraZeneca, 

CoronaVac, Pfizer, Moderna.  
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СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

Анотація 

Страшко Богдана, учениця 10 класу Комунального закладу 
Кагарлицької міської ради «Опорний заклад освіти                                                      

«Кагарлицький навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – ліцей» 

 

  

Науковий керівник: Бусол Людмила Віталіївна, учитель хімії та біології 

Комунального закладу Кагарлицької міської ради                                                         

«Опорний заклад освіти  «Кагарлицький навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І – ІІ ступенів – ліцей» 

 

ШУКАЙТЕ ЛІКАРЯ В ПРИРОДІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню використання лікарських рослин 

в домашніх умовах, при приготуванні лікувальних та профілактичних чаїв, 

виготовлення власного календаря збору лікарських рослин притаманне території 

Кагарличчини та застосування фітопаротерапії у фізичній реабілітації – метод 

фітобочки. 

Опрацьовано та проаналізовано мінеральні джерела з представленої теми, 

ознайомились з історією вивчення лікарських рослин, правилами збору, сушіння 

та зберігання, вивчено хімічний та мінеральний склад рослин, досліджено 

матеріал, пов'язаний зі збором та застосуванням лікарської сировини в 

обрядовості українців. 

У ході роботи досліджено метод фітопаротерапії та його використання в 

домашніх умовах, де ми переконалися в позитивному впливі цього методу з 

використанням лікарської сировини в фітобочці.  

При дослідженні лікарських рослин виготовлений власний календар збору 

лікарських рослин Кагарличчини. 

Ключові слова: лікарські рослини, фітопаротерапія, фітобочка, трав’яні чаї, 

обрядовість, фізична реабілітація, хімічний склад рослин. 
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СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

 

Анотація 

Матвєєва Наталія, учениця 10 класу Комунального 

закладу «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів» № 8 Бучанської міської ради Київської 

області 

 

  

 

Науковий керівник: Магдик Світлана Борисівна, учитель біології 

Комунального закладу «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів» № 8 Бучанської міської ради Київської області 

 

ХАРЧОВІ ДОБАВКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу харчових добавок, історії їх 

виникнення, класифікації, функції, що вони виконують, та їх впливу на здоров’я 

людини. 

 Досліджено класифікацію та основні види харчових добавок,  що містяться в 

продуктах харчування. Розкрито вплив ХД на організм людини та хвороби що 

вони викликають й розвивають. 

 Проаналізовано значення харчових добавок в житті людини та розглянуто 

законодавство і його дії у сфері ХД. 

Досліджено склад певних харчових продуктів за даними, що вказані на 

етикетці. А також розглянуто вплив та наслідки від вживання «Е» - добавок, що 

були виявлені в тих чи інших продуктах харчування. 

Проаналізовано обізнаність учнів КЗ ГЗЗСО І-ІІІ ст. №8 з даної теми за 

даними анкетувань, що були проведені між 5-11-ми класами. Розкрито тематику 

роботи та виконано основні завдання дослідження. 

Ключові слова: Харчові добавки (ХД), «Е» - коди, харчові продукти, 

харчування, захворювання кишково шлункового тракту (КШТ).    
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СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

 

Анотація 

Сєрік Ірина, учениця 9 класу Лютізької загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Петрівської сільської ради 

Вишгородського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Шумейко Лариса Михайлівна, вчитель біології та хімії 

Лютізької загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської сільської ради 

Вишгородського району Київської області 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ СЕРЕД  

ЖИТЕЛІВ СЕЛА ЛЮТЕЖА 

 

Ми  живемо в океані вірусів. Сказати, що віруси повсюдно поширені, ‒ це не 

сказати нічого. Віруси знайдені в усіх організмів, на їхню присутність, бактерій і  

архей, до рослини і людини. Природно, найбільшу увагу привертають віруси, що  

інфікують наш власний  вид.   

У 2019–2021 рр. світ зіткнувся з пандемією нового захворювання – COVID-

19, зумовленого новітнім коронавірусом людини – SARS-CoV-2. Проте 

коронавіруси, здатні інфікувати людину, відомі з 1960-х років. Вони постійно 

циркулюють в природі. До минулого року представники цієї родини вже двічі 

спричинили епідемію, характерною рисою якої був тяжкий перебіг 

захворювання, зумовлений розвитком атипової пневмонії та гострого 

респіраторного дистрес-синдрому (ГРДС). 

Вірусні захворювання не тільки суттєво впливають на якість життя кожної  

людини, але і подекуди стають важливими чинниками розвитку суспільства: в  

минулому такий вплив мала віспа, нині – СНІД, СOVID-19. Тож людині конче 

потрібне розуміння природи вірусів, знання процесів їх відтворення,  інфікування 

господаря і спричинення захворювань. Саме такі знання дозволяють  розробляти 

ефективні заходи із запобігання, діагностики і лікування вірусних  інфекцій, 

починаючи від звичайнісінької застуди і закінчуючи летальними  хворобами та 

поведінки людини в період пандемії.  
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Завдання дослідження : 

•  дослідити  кількість жителів  села Лютіж, які захворіли коронавірусом    
Covid-19 від початку пандемії; 

•  визначити захворюваність жителів села Лютіж  

• проаналізувати основні причини коливання чисельності хворих; 

•  ознайомитися з видами вакцин від Сovid-19, які використовують в 

Україні. 

Практичне значення дослідження – результати можуть бути використані в 

роботі з батьками, жителями села з метою профілактики  захворювання та  

позитивного ставлення до вакцинації, як однієї із ланок ефективного способу 

подолання пандемії Сovid-19. 

Ключові слова:  коронавіруси, COVID-19, патогенез, клінічний перебіг, 

лікування, профілактика, вакцини 



170 

 

СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

 

Анотація 

Веремієнко Наталія, учениця 10 класу Славутицького 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 

Славутицької міської ради Вишгородського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Галуза Наталія Олександрівна, учитель географії 

Славутицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 Славутицької 

міської ради Вишгородського району Київської області 

 

СМІТТЯ В ПАКЕТИКАХ ЗАМІСТЬ ЗЕЛЕНОГО ЧАЮ – МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 

 

         Настав час прохолодних осінніх вечорів, в які приємно заварити чашку 

ароматного зеленого чаю, і, загорнувшись у м’який плед, насолоджуватися 

приємним смаком. Чай у пакетиках – це практично невід’ємна частина життя 

людини. 

        Зустріч за чаєм - це «зустріч почуттів», вважав Кавабата Ясунарі, японський 

письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1968 року, а Лю Чжень 

Лян, китайський державний діяч, політик, відомий під прізвиськом «Дракон, що 

ховається» свого часу говорив: «Чай піднімає смак і допомагає досягти 

витонченості волі». Але давайте зізнаємося чесно - більшості з нас лінь 

заварювати чайне листя, тому вранці ми просто кидаємо в чашку чайний пакетик 

і заливаємо його окропом. А чи вживаєте ви чай в пакетиках? Однак мало хто 

знає про шкоду чаю в пакетиках на організм, а також яка можлива користь 

напою. Виходить досить смачно, але чи знаєте ви, що чайні пакетики містять у 

собі мільярди частинок мікропластика, які потрапляють у наш організм і 

засмічують його? 

У ході дослідження даної проблеми було розглянуто великий обсяг 

матеріалу з різних джерел інформації, проведено соціологічне опитування серед 

жителів міста Славутич, вивчено історію походження листового та пакетованого 

чаю, особливості хімічного складу, харчову цінність, шкоду та користь від 

вживання даного напою на організм людини, правила вибору якісної продукції.  
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СЕКЦІЯ: МЕДИЦИНА 

 

Анотація 

Лупик Домініка Максимівна, учениця 9 класу Комунального 

закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-

інтернат»  

 

 

Науковий керівник: Д’яченко Ольга Олексіївна, вчитель біології та основ 

здоров’я Комунального закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-

інтернат»  

 

БІОЛОГІЧНИЙ ВІК ЛЮДИНИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню біологічного віку та гіпотетичної 

тривалості життя людини. 

Досліджено біологічний вік та порівняння темпів старіння учнів Комунального 

закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат» та студентів НПУ 

ім.. Драгоманова. Встановлено: на основі чисельних літературних джерел та 

інтернет ресурсів було визначено різні методи оцінки біологічного віку. 

Досліджено: механізми темпів старіння та гіпотетичну тривалість життя школярів 

та студентів за допомогою формули визначення біологічного віку людини, яка 

максимально наближено розраховує біологічний вік. 

Ключові слова:  біологічний вік, хрологічний вік, адаптація. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

Анотація 

Цимбалюк Анастасія, вихованка гуртка Сквирського центру 

дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради 

Київської області, учениця 11 класу Сквирського 

академічного ліцею Сквирської міської ради Київської 

області 

 

Науковий керівник: Плівачук Олена Павлівна, керівник гуртка Сквирського 

центру дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради Київської області 

 
 

ЧИННИКИ РИЗИКУ У ФОРМУВАННІ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я  

ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ 

 

Дослідницько-науковий проект присвячено репродуктивному здоров’ю 

дівчат-підлітків у Сквирській міській територіальній громаді (МТГ). 

Досліджено та проаналізовано провідні чинники ризику у формуванні 

репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків у Сквирській МТГ. Проведено аналіз 

захворюваності дівчат-підлітків; 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: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Грицаєнко Іван, учень 11 класу Іванківського ліцею 

Іванківської селищної ради Вишгородського району 

Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Старовойт Ольга Василівна, вчитель біології, практичний 

психолог Іванківського ліцею Іванківської селищної ради Вишгородського 

району Київської області 

 

КОЛІР ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ  

ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу впливу кольору на здоров’я учнів 

основної школи та практичному доведенню даного впливу з використанням 

відповідного інструментарію. Досліджено основні аспекти впливу кольору на 

стійкість уваги та концентрацію учнів, а також роль кольору у шкільному житті 

дитини.  

Виявлено відповідну статистику, що відображає зміну уваги та 

концентрації учнів залежно від їхньої вікової категорії. Проаналізовано 

залежність швидкості виконання завдання учнями від вибраного ними кольору та 

схильність учнів до певних окремо взятих відтінків. Вивчення проблеми дало 

результати, що учні працюють швидше, легше та продуктивніше, якщо завдання 

буде пов’язане саме з вибраним ними відтінком, а його заміна на випадково 

обраний колір суттєво сповільнює виконання завдання та запобігає точному 

результату роботи. 

Розроблено рекомендації щодо поліпшення показників стійкості уваги та 

концентрації за допомогою відповідних вправ. 

Ключові слова: колір, вплив, концентрація, увага, емоції, основна школа, 

відтінки, сприйняття, психологія кольору. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

Анотація 

Литовченко Денис, учень 11 класу Славутицького закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Славутицької 

міської ради Вишгородського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Сивець Наталія Миколаївна, учитель біології 

Славутицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Славутицької 

міської ради Вишгородського району Київської області 
 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ МАСЛА ВЕРШКОВОГО В ДОМАШНІХ УМОВАХ 

 

 

Масло вершкове багате на молочний жир, жиророзчинні вітаміни, містить 

також білки, молочний цукор, мінеральні речовини, поліненасичені жирні 

кислоти. До його складу входить лецитин, який є потужним антиоксидантом у 

людини. Звісно, що такі якісні характеристики має тільки те вершкове масло, яке 

вироблене з натуральних та якісних вершків з дотриманням усіх технологічних 

умов. Асортимент вершкового масла надзвичайно широкий. Але викликає 

занепокоєння той факт, що при невпинному скороченні поголів’я великої рогатої 

худоби кількість молочних продуктів, зокрема і масла вершкового, навпаки 

продовжує зростати. 

Мета дослідницької роботи: з’ясувати в домашніх умовах натуральність 

масла вершкового.  

Завдання дослідницької роботи: 

1. ознайомитися з теоретичною інформацією з даного питання в науковій 

літературі та в Інтернет-ресурсах; 

2. зробити соціологічне опитування стосовно смакових уподобань масла 

вершкового; 

3. проаналізувати органолептичні показники масла вершкового; 

4. дослідити в домашніх умовах натуральність масла вершкового; 

5. ознайомити вчителів, учнів та батьків з результатами свого 

дослідження. 

Висновок дослідницької роботи: 
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Лікарі рекомендують щодня їсти по 30 грамів вершкового масла. Провідні 

фахівці називають цей продукт їжею краси, здоров’я, захистом від застуд, 

джерелом енергії та їжею для мозку. 

Однак не кожне масло може бути корисним. Тому що сучасні виробники 

знайшли спосіб ідеально підробляти те, що ми звикли називати вершковим 

маслом. 

Отож, як обрати справжнє масло? Після вивчення даної теми та проведення 

ряду дослідів ми прийшли до висновку, що при купівлі масла вершкового 

обов’язково необхідно уважно дивитися на цілісність упаковки та маркування 

(ДСТУ 4399:2005), а також на склад продукту та дату виготовлення. 

Купувати продукцію великих відомих брендів, які широко представлені в 

торговельній мережі. 

Звертати увагу на ціну: занадто дешевий продукт не може бути справжнім. 

Також додамо, що орієнтовно на один кілограм масла витрачається 22-25 літрів 

молока, залежно від якості молока. Тому один кілограм масла менше 220 гривень 

коштувати не може. Тобто брикетик 200 грамів масла обійдеться у 55 гривень. 

Але 20 гривень масло коштувати аж ніяк не може. 

Купувати продукцію в супермаркеті, магазині, де можна отримати чек і 

потім пред’являти претензії. 

Звертати увагу на консистенцію продукту: якщо масло з холодильника і 

тим більше морозильної камери м’яке, то це або фальсифікат, або продукт, який 

зберігають неправильно. Обидва варіанти можуть нашкодити здоpoв’ю. 

Не купувати вершкове масло в місцях стихійної торгівлі: під базарами, в 

підземних переходах, якою б привабливою не була його ціна. 

Також потрібно звертати увагу на колір масла, так як у фальсифікат часто 

додають барвники. Справжнє вершкове масло може бути тільки світло-жовтого 

або блідо-жовтого кольору. Масло яскраво-жовтого кольору найчастіше не масло. 

Отже, після проведених дослідів я з’ясував, що буду купувати та радити 

усім масло вершкове торгівельних марок «Яготинське», «Ферма», «Селянське» 

(не на правах реклами).  

Ключові слова: масло вершкове, органолептичні показники. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

Анотація 

Бурмака Дарія, учениця 10 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 1 Петрівської 

сільської ради Вишгородського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Галімська Жанна Олександрівна, вчитель біології 

Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Петрівської сільської 

ради Вишгородського району Київської області 
 

 

ОСОБЛИВОСТІ СНУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

 Дослідницьку роботу присвячено дослідженню якості сну учнів 9-11-х  

класів Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Петрівської 

сільської ради Вишгородського району Київської області. 

Теоретично досліджено сучасні теорії сну, його чинники, структуру, 

фізіологію та ритми. 

Представлено теоретичний аналіз проблеми здорового сну серед підлітків як 

однієї з найбільш вразливої категорії населення, внаслідок проявів емансипації 

від впливу дорослих, сильної потреби у спілкуванні з однолітками, поведінкових 

реакцій, пов'язаних з формуванням статевого потягу та мінливих хобі, які суттєво 

зменшують час нічного сну. 

Зазначена актуальність даної проблеми розглядається в контексті появи 

розладів сну у підлітків, зменшення його тривалості та якості, що суттєво впливає 

на ефективність навчальної діяльності, емоційний фон та стан здоров'я 

неповнолітніх. 

У роботі висвітлено результати емпіричного дослідження, які виявляють 

відмінності показників тривалості та якості сну підлітків школи від 

середньостатистичних. 

Вивчено умови, які сприяють поліпшенню якості сну. 

Ключові слова: сон, механізми сну, фази сну, ритми сну, якість сну, розлади сну, 

моніторинг сну. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

Анотація 

Кирилюк Артем, учень 8 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 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХІМІЧНОГО 

СКЛАДУ ОСВІЖУВАЧІВ ПОВІТРЯ НА PULMANARIA OFFICINALIS 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню хімічного складу освіжувачів 

повітря та впливу небезпечних речовин у їхньому складі на загострення 

різноманітних алергопатологій.  

Проаналізовано хімічний склад освіжувачів повітря «Glade Automatic 

«Сицилійський лимонад та м’ята», Bio-нейтралізатор запаху «Свіжість після 

дощу». Порівняно шкідливий вплив автоматичного та аерозольного освіжувачів 

повітря на загальний стан рослини Pulmonaria Officinalis. 

Досліджено за допомогою цифрової лабораторії Lab Quest 2 вміст кисню в 

туалетній кімнаті до і після використання освіжувачів повітря. 

Проаналізовано літературні джерела щодо поширення та практичного 

використання медунки лікарської. 

Ключові слова: освіжувачі повітря, аерозоль, медунка лікарська, кисень, 

алергопатології. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

Анотація 

Юрченко Олександра, учениця 10 класу Комунального 

закладу загальної середньої освіти «Ліцей Петропавлівський» 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської 

області 

 

 

Науковий керівник: Пономаренко Тетяна Прокопівна, учитель хімії і біології 

Комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей Петропавлівський» 

Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області 

 

ПРОФІЛАКТИКА ЙОДОДЕФІЦИТУ В УЧНІВ ПІД ЧАС  

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Виявлено, обґрунтовано й експериментально перевірено розуміння учнями 

важливості використання у повсякденному житті валеологічного харчування для 

зміцнення, збереження, формування, відновлення особистого здоров’я.   

Проаналізовано літературу про порушення, обумовлені недостатністю 

йоду.    

Вивчено досвід учнів щодо отримання знань про захворювання, обумовлені 

йододефіцитом на уроках валеологічного спрямування. 

Розглянуто можливості профілактики йододефіциту на уроках з різних 

дисциплін та в процесі проведення позакласної роботи і роботи з батьками. 

Експериментально перевірено ефективність різних форм роботи. 

Ключові слова: профілактика, навчально-виховний процес, йододефіцит, 

здоров’я, валеологічне харчування, йодовмісні препарати. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

Анотація 

Скрябіна Катерина, учениця 10 класу Ліцею №1 

Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської 

області 

 

 

 

Науковий керівник: Ткаченко Ірина Ігорівна, заступник директора з виховної 

роботи Ліцею №1 Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської 

області 

 

МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ КРИЗОВИХ  

ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу рівня ментального здоров’я учнів в 

умовах кризового суспільства, зокрема пандемії CОVID-19. 

Досліджено основні напрямки ментального здоров’я учнів у Ліцеї №1 та 

створення безпечного і дружнього освітнього середовища для дітей.  

Розкрито специфіку джерельної бази проблеми, проаналізовано праці з даної 

проблематики. 

Визначено поняття ментального здоров’я та окреслено особливості факторів 

впливу на нього. 

Проаналізовано рівень ментального здоров’я ліцеїстів, до, та підчас пандемії 

на базі начального закладу – Ліцею №1, а також методи підтримки ментального 

здоров’я. 

Досліджено основні причини занепаду ментального здоров’я в умовах 

кризових явищ у навчальному закладі.  

Проаналізовано компоненти профілактики порушення психічного здоров’я. 

Робота виконана на основі загальних наукових принципів – системності, 

об’єктивності, логічної послідовності, світоглядного плюралізму. З метою 

об’єктивного осмислення теми застосовувались порівняльний та описовий 

методи пізнання, метод аналізу, синтезу та узагальнення, проблемно-, логіко-

аналітичний підходи. 

Ключові слова: психічне здоров’я, ментальне здоров’я, пандемія CОVID-19, 

депресія, кризові виклики сучасності, світова тенденція, безпечний простір. 
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СЕКЦІЯ: ВАЛЕОЛОГІЯ 

 

Анотація 

Горшков Денис, учень 10 класу Фастівської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №1 Фастівської міської ради  Фастівського 

району Київської області 
 

 

 

Науковий керівник: Бараненко Людмила Станіславівна, вчитель хімії 

Фастівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Фастівської міської ради  

Фастівського району Київської області 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ 

М’ЯСА І М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ МІСТА ФАСТОВА 

Основну частину раціону харчування людини складають м’ясо та 

м’ясопродукти. В наш час вегетаріанство стає дуже популярним, але науковці 

стверджують, що лише м’ясо може забезпечити організм людини незамінними 

білками. А от вегетаріанці наполягають на тому, що м’ясо є джерелом збудників 

найрізноманітніших хвороб. Тому мені стало цікаво, чи насправді споживання 

м’яса корисне і чи може цей продукт передавати хвороби. 

Кожен українець може придбати собі цей продукт і в магазині, і в 

супермаркеті та звичайно ж на ринку. Але в якому з цих торгових закладів 

продається найсвіжіше м’ясо і головне, де можна придбати найякісніший товар? 

Саме це питання спонукало мене провести дослідження якості м’яса та обрати 

доступні для кожного пересічного покупця методи визначення якості м’ясного 

товару. 

Одним з найпопулярніших видів м’яса серед українців є свинина, саме її 

вживали наші пращури і вміли зберігати цей продукт навіть без холодильників, а 

я вирішив дослідити, як же зараз зберігають м’ясо, за якої температури воно 

зберігає свіжість, які умови зберігання м’ясних товарів мають дотримуватись 

торгівельні мережі та ми вдома. Тож, мета мого дослідження – дізнатись, які 

вимоги є до якості м’яса та яким способом можна контролювати якість продукції, 

провести контроль якості м’ясних продуктів в супермаркеті та на ринку та 

дослідити методи вибору найякіснішого м’яса. 

Я ставив перед собою завдання – провести контроль свіжості свинини, яку 

ми постійно купуємо на базарі чи в магазині. Також я задумався над тим, щоб цей 

аналіз не був надто складним, не потребував особливого обладнання і був 

доступним та недорогим для кожного покупця. Провівши досліди, я дійшов 
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висновку, що ми можемо купувати якісну свинину, як в супермаркеті, так і на 

базарі, хоча, якщо говорити про свіжість, то м’ясо із супермаркету трохи 

поступається м’ясу придбаному на базарі. Головне - дотримуватись правил 

зберігання, які я рекомендую в своїй роботі, і ми будемо вживати найсмачнішу 

свинину в нашому раціоні харчування. 

Ключові слова: м’ясо, продукт, якість, методи, перевірка, Держстандарт, 

органолептика, індикатор. 
 

 

СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

 

                                     Анотація 

 

Липовенко Ольга, учениця 10 класу Рокитнянського ліцею – 

МАН Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Хорунжа Ольга Вікторівна, практичний психолог 

Рокитнянського ліцею – МАН Рокитнянської селищної ради Білоцерківського 

району Київської області 

 

БУЛІНГ ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ФЕНОМЕН У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу булінгу як деструктивного 

феномену підліткового середовища. Доведено, що більшість учнів мають 

схильність до булінгу.  

Визначено, що насильство може бути фізичним, емоційним, вербальним, 

віртуальним (кібербулінг у всіх його проявах), психологічним і сексуальним; 

шкільний булінг слід розділити на дві основні форми: фізичний шкільний булінг і 

психологічний шкільний булінг.  

У результаті експерименту виявлено, що більшість учнів мають схильність до 

булінгу,  серед проявів булінгу провідне місце належить його психологічному 

різновиду. Учні  - булери мають високі негативні соціометричні показники, а учні 

– жертви, часто займають позицію «ізольованих». Самооцінка учнів - булерів в 

переважній більшості випадків є неадекватно завищеною. Усунення явища булінг 

можливе лише за умови кваліфікованого використання технології реагування на 

прояви булінг поведінки. 

Ключові слова: булінг, булери, цькування. 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

 

                                          Анотація 

 

Нечипоренко Катерина, учениця 11 класу Переяславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Переяславської 

міської ради Бориспільського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Бурчик Анастасія Вікторівна, практичний психолог 

Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Переяславської 

міської ради Бориспільського району 

 

 
ПІДЛІТКОВИЙ СЕКСТИНГ ТА ОНЛАЙН ГРУМІНГ, ЯК ЗАГРОЗА  

БЕЗПЕЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

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 

 

Ломако Надія, учениця 11 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницький ліцей-

інтернат «Патріот» 

 

 

Науковий керівник: Карпушенко Тетяна Володимирівна, практичний психолог 

Комунального закладу Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницький ліцей-

інтернат «Патріот» 

 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ РАННЬОЇ ЮНАЦЬКОЇ МОЛОДІ 

ДО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОГО 

ЛІЦЕЮ 

 

Актуальність роботи полягає в тому, що навчання у старшій школі висуває 

достатньо високі вимоги до інтелектуального й особистісного розвитку ліцеїстів. 

При цьому адаптаційний процес ускладнюється новим змістом, методами і 

формами навчання профільної школи. 

Теоретично обґрунтовано підходи до дослідження проблеми соціально-

психологічної адаптації ранньої юнацької молоді до навчально-виховного 

процесу військово-спортивного ліцею. Розкрито труднощі адаптації 

старшокласників – осіб раннього юнацького віку. Емпірично досліджено 

особливості соціально-психологічної адаптації юнацької молоді до умов 

навчально-виховного процесу спортивно-військового ліцею. За результатами 

дослідження розроблено психолого-педагогічні рекомендації, з основ успішної 

соціально-психологічної адаптації юнацької молоді. 

Ключові слова: адаптаційні труднощі, адаптація, військово-спортивний 

ліцей, ліцеїст, психолого-педагогічні рекомендації, ранній юнацький вік, 

соціально-психологічна адаптація, учні 10 класу, фрустрація. 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

Павлова Крістіна, учениця 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради Київської області 

 

Науковий керівник: Заєць Людмила Сергіївна, вчитель історії Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» - загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів імені Володимира Мономаха Бориспільської міської ради 

Київської області 

 

РЕКЛАМА ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ 

 

Дана робота досліджує широку сферу реклами. Відомо, що сьогодні вдалий 

розвиток та просування будь-якого бізнесу, існування та дієвість будь-якого 

підприємства, популярність та високі продажі будь-яких товарів, послуг залежить 

саме від реклами, що відповідає за поширення будь-якої інформації та 

повідомлень. Але від чого залежить сама реклама? Це дещо більше за 

заохочуючий на якісь дії текст та яскравий малюнок із продуктом на фоні. 

Реклама маніпулює людьми, здійснює вагомий вплив, тримає під контролем 

кожного, хто хоч якось із нею пов’язаний. Це не лише творчість та оригінальність 

ідей, а й досить глибока психологія. Щоб зробити рекламу дієвою, не достатньо 

мати купу варіантів оформлення та презентації. Важливе розуміння психології, 

знання всіх тонкощів та способів впливу на підсвідомість не лише однієї людини, 

а цілої аудиторії. Потрібно знати, де розташувати рекламу, який рекламоносій 

використати, щоб досягти бажаного результату, для чого, в свою чергу, потрібно 

знати відповіді на ті питання, які до реклами взагалі не стосуються. Наприклад, 

якими засобами отримання інформації користується більшість потенційних 

споживачів, які проблеми, турботи та емоційний стан в потенційної аудиторії.  

     Напевно, неможливо завершити список необхідних знань. Саме через це 

першою та основною метою для науково-дослідницької роботи було скласти 

чіткий план, який допоможе охопити, на нашу думку, найнеобхідніші, ключові 

етапи поширення інформації завдяки рекламі: розпочато поняттям, завданням 

реклами, перелічено переваги, недоліки та особливості рекламоносіїв, згадано із 

подробицями про персоналізовану рекламу (поштовхом для цього був результат 

опитування, що вказує на те, що більшість опитуваних не розуміє, що це таке та 
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як працює). Головна, друга частина роботи, присвячена висвітленню 

психологічної частини цієї теми: методи, стратегії, формули, техніки 

психологічного впливу реклами на підсвідомість людини та навіть, певного виду, 

гіпноз. Не менш важлива із розглянутих частин теми – це негативний та 

позитивний вплив реклами на дитину. 

     Новизною для науково-дослідницької роботи слугують два проведених 

дослідження, одне з яких – це опитування серед підлітків та аналіз результатів, а 

друге – створення двох реклам, проведення голосування, під час якого підлітки 

обирали більш ефективну, на їх думку. Після цього було проаналізовано та 

пояснено різницю в результатах, а також знайдено та перелічено переваги та 

недоліки кожної зі створених реклам.    

     Ключові слова: реклама, рекламоносій, психологія, вплив, маніпуляція, 

продукт, споживач, аудиторія, ефективність 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

     Семко Вікторія, учениця 11 класу Іванківського ліцею 

Іванківської селищної ради Вишгородського району, 

вихованка гуртка Іванківського центру дитячої та юнацької 

творчості 

 

Науковий керівник: Старовойт Ольга Василівна, вчитель біології, практичний 

психолог Іванківського ліцею Іванківської селищної ради Вишгородського 

району, керівник гуртка Іванківського центру дитячої та юнацької творчості 

 

СПРИЙНЯТТЯ ПОЧУТТЯ КОХАННЯ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу сприйняття та перебігу почуття 

кохання в підлітковому віці в часи сучасності. Інтерес до теми спричинений тим, 

що підлітковий вік – досить складний період в житті кожного підлітка, який 

зумовлюється якісними змінами, які в свою чергу несуть за собою низку 

наслідків та допомагають підлітку сформуватися, включаючи в себе й такий 

хімічний процес як почуття кохання. Саме в юнацькому віці людина робить свій 

перший свідомий вибір, який і вносить свої корективи в майбутній розвиток 

свого власного «Я» та характерні зміни в персоналізації себе. 

Досліджено основні аспекти виникнення та формування проблематики 

перебігу кохання. На основі проведених статистичних досліджень було виявлено, 

що саме підлітки вкладають у поняття кохання та як саме проживають період з 

цим почуттям. Бачення юнацьких мрій про глибоку прихильність до об’єкта 

зумовлюється потребі душевної близькості з партнером, емоційному темпі та 

баченням спільних інтересів з об’єктом ідеалізації. В більшості випадків вони не 

мають відношення із чуттєвістю зумовленою гормональними змінами та статевим 

дозріванням. 

Ключові слова: підліток, підлітковий вік, почуття, емоції, кохання, 

міжособистісні стосунки, розвиток особистості, симпатія, статеве дозрівання, 

формування власного «Я». 
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

 

     Дзюба Марина, вихованка Центру еколого-

натуралістичної творчості «Юннати» Боярської міської 

ради Фастівського району 

 

 

Науковий керівник: Малишева Катерина Геннадіївна, практичний психолог, 

керівник гуртка Центру еколого-натуралістичної творчості «Юннати» Боярської 

міської ради Фастівського району 

 

ВПЛИВ К-РОР КУЛЬТУРИ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ПІДЛІТКІВ 

Метою даної наукової роботи є дослідження особливостей впливу K-pop 

культури на суб’єктивне ставлення підлітків до себе та оточуючого світу. 

Для цього виконано ряд завдань: 1) визначено основні специфічні риси 

феномену К-рор культури та механізми її впливу на свідомість своєї цільової 

аудиторії (особливо підлітків); 2) визначено основні психологічні характеристики 

особистості підлітків, завдяки яким вплив К-рор реалізується настільки 

масштабно та дієво; 3) організовано і проведено дослідження суб’єктивного 

ставлення підлітків, які захоплюються К-рор культурою, до своїх 

психоемоційних і поведінкових змін. 

Предмет дослідження: особливості впливу K-pop культури на суб’єктивне 

сприйняття себе підлітками. Об’єкт дослідження: судження та ставлення дівчат 

та юнаків до себе та стосунків з іншими в контексті впливу К-рор культури. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, щоб проаналізувати, як саме 

сучасні тінейджери потрапляють на гачок маніпуляцій K-pop культури та 

дізнатися, як це впливає на психоемоційний стан підлітків. Використані методи 

дослідження: аналіз наукової літератури в галузі вікової психології та психології 

розвитку; контент-аналіз медіа простору (мережа Internet, YouTube, соціальні 

мережі тощо) з досліджуваної теми; розробка і впровадження опитувальника 

самоставлення; індивідуальні бесіди; кількісне та якісне опрацювання отриманих 

результатів, які дали можливість підтвердити поставлену гіпотезу і зробити 

обгрунтовані висновки. 

Ключові слова: К-рор, субкультура, Ідол, феномен, контент, механізми 

впливу, особливості підліткового віку, емоційні стани.  
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

 

Хлєбородова Катерина, учениця 11 класу Гребінківської 
гімназії Гребінківської селищної ради Білоцерківського 

району Київської області 

 

Науковий керівник: Клюкова Валентина Василівна, вчитель хімії біології 

Гребінківської гімназії Гребінківської селищної ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

ДІАГНОСТУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ЗА ГРАФОЛОГІЧНИМ АНАЛІЗОМ  

 

У роботі подано аналіз історії становлення психографології та 

запропоновано можливості застосування психографологічного дослідження 

почерку.  

Презентовано експеримент, який було спрямовано на з’ясування 

особливостей характеру особи під час проведення психодіагностичного 

обстеження. У ньому взяли участь 17 школярів: учні 10–11-х класів 

Гребінківської гімназії Білоцерківського району Київської області. Було 

здійснено пошуковий, констатувальний та формувальний етапи експерименту. 

Пошуковий етап дав можливість з’ясувати та узагальнити теоретичний матеріал 

наукових джерел щодо графології. На констатувальному етапі було здійснено 

діагностування за допомогою графологічного аналізу. У межах формувального 

етапу було виявлено та встановлено залежність почерку від акцентуації 

характеру.  

Дані, отримані в процесі психолого-почеркознавчого дослідження, можуть 

відігравати значну роль як додаткова інформація під час вирішення 

різноманітних завдань. При цьому графологічний аналіз є дуже тонким 

інструментом і може застосовуватись в різноманітних сферах діяльності людини. 

Подальше дослідження спрямовано на вивчення проблеми 

старшокласників у побудові власної особистої концепції просоціального 

існування. 
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

 

Анотація 

 

Портянко Роман, учень 11 класу Білоцерківського 

навчально-виховного об'єднання «Ліцей - Мала академія 

наук» Білоцерківської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Білопольська Тетяна Василівна, учитель хімії та біології 

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

Білоцерківської міської ради  Білоцерківського району Київської області 
 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ДІЇ ФЕРМЕНТІВ СЛИНИ МЕТОДОМ 

ТИТРУВАННЯ ТА ІНДИКАЦІЇ 

 

Актуальність теми: вивчення роботи слинних залоз в різних умовах дасть 

можливість попередити порушення кислотності середовища в ротовій порожнині, 

а надалі й перевантаження роботи залоз шлунку, кишечнику та підшлункової 

залози. 

Наукова новизна: вивчення взаємозв’язку між дією ферментів слинних 

залоз та станом здоров’я людини 

Предмет дослідження: фізіологія дії ферментів слини. 

Об’єкт дослідження: умови зміни водневого показника слини. 

Мета дослідження: дослідження причин створення різного рh середовища 

в ротовій порожнині. 

Завдання дослідження: 

• вивчення фізіології та біохімії ротової порожнини; 

• дослідження рівня ph серед респондентів; 

• дослідження рівня ph методом індикації; 

• математичний аналіз результатів; 

• вивчення залежності ph від фізіологічного стану організму; 

Методи дослідження: порівняльно-описовий, статистичний, титрування, 

індикація, математичний аналіз. 

В результаті дослідження було розглянуто фізіологію травлення в ротовій 

порожнині, виявлено нормальний водневий показник середовища слини та 

проведено експеримент, в результаті якого було встановлено зв’язок між 

відхиленнями водневого показника слини від норми та хворобами травного 

тракту. 
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

Анотація 

Андрєєв Ілля, учень 11 класу Славутицького ліцею 

Славутицької міської ради Вишгородського району 

 

 

 

 

 

Науковий керівник: Микитенко Ірина Владиславівна, вчитель хімії 

Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського району 

 

 

МОНІТОРИНГ ВМІСТУ ФЕРУМУ В ПІДЗЕМНИХ ВОДАХ ОКОЛИЦЬ 

СЛАВУТИЧА ТА ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «СЛАВУТИЧ-ВОДОКАНАЛ» 

 

Дослідницький проєкт присвячено моніторингу вмісту Феруму в підземних 

водах околиць Славутича та основним етапам знезалізнення. 

Проведено статистичний аналіз вмісту Феруму у воді, починаючи з етапу 

забору зі свердловин, закінчуючи якістю питної води в мережі за великий 

проміжок часу. Порівняно його вміст у воді на всіх етапах очистки комунальним 

підприємством «Славутич-Водоканал», описано найважливіші методи 

знезалізнення води, детально розглянуто сульфосаліциловий метод.  

Проведено порівняльний аналіз вмісту Феруму у воді: зі свердловин 

Бучакського та Сеноманського водоносних горизонтів, до фільтрів, після  

фільтрів, після резервуару доочищеної води, в розподільній мережі. Складено 

відповідні діаграми та таблиці, що ілюструють зміни вмісту Феруму та 

ефективність методів очищення, зроблено відповідні висновки. 

Виконано експериментальні дослідження вмісту Феруму у воді в 

лабораторії КП «Славутич-Водоканал», що допомогло краще зрозуміти процес 

визначення. 

Ключові слова: Ферум, моніторинг вмісту, знезалізнення, методи 

знезалізнення, комунальне підприємство «Славутич-Водоканал», аналіз, 

порівняння. 
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

Анотація 

Поліщук Назар, учень 11 класу Пухівського закладу 

загальної середньої освіти Зазимської сільської ради 

Броварського району Київської області 

 

Науковий керівник: Рибалко Олена Леонідівна, учитель хімії та біології 

Пухівського закладу загальної середньої освіти Зазимської сільської ради 

Броварського району 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА ОФІЦІЙНИХ ТА ПРИВАТНИХ 

ВИРОБНИКІВ 

 

           Дослідницьку роботу присвячено аналізу якості молока офіційних та 

приватних виробників. Молоко відноситься до групи товарів повсякденного 

споживання. Воно містить у своєму складі більше двохсот компонентів. 

Найважливішими з них є вода, легкозасвоювані білки, жири, вуглеводи, 

мінеральні солі, вітаміни та інші речовини, необхідні для забезпечення 

нормального росту і життєдіяльності організму людини будь-якого віку. Завдяки 

наявності вищенаведених компонентів молоко використовується для дитячого 

харчування, як дієтичний і лікувальний продукт при різних захворюваннях, а 

також як захисний фактор для працюючих на підприємствах з шкідливими для 

здоров’я умовами праці. Тому до якості молочних продуктів пред’являють 

особливі вимоги. Ці продукти повинні бути не тільки смачними, поживними, 

красиво оформленими, але і безпечними для здоров’я. Саме тому наша тема 

дослідження є надзвичайно актуальною. 

          Метою дослідження було визначення якості молока офіційних та приватних 

виробників. Для досягнення сформульованої мети дослідження нами були 

поставлені такі завдання: проаналізувати склад молока з точки зору хімії; 

з’ясувати основні мікробіологічні групи псування молока; розглянути способи 

фальсифікації якості молока; навести коротку характеристику суті методів 

дослідження; провести визначення основних показників якості молока різних 

виробників. 

           Проаналізовано склад молока з точки зору хімії. Встановлено, що воно 

містить всі життєво необхідні живому організму речовини – жири, білки, 

вуглеводи, біологічно активні речовини. Перераховано три групи білків, наведено 
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перелік азотовмісних сполук, наголошено на значній кількості вітамінів та мікро- 

і макроелементів, низки гормонів, які містяться у молоці. 

            З’ясовано основні мікробіологічні групи псування молока. Вказано, що у 

молоці можуть міститися бактерії, дріжджі і цвілеві грибки, а зміна мікрофлори 

молока відбувається через чотири природні фази розвитку: бактерицидна фаза, 

фаза змішаної мікрофлори, фаза молочнокислих бактерій, фаза дріжджів і цвілі. 

Перераховано основних збудників мікроорганізмів, які приводять до псування 

молока. 

            Розглянуто способи фальсифікації якості молока. Встановлено, що 

фальсифікація молока призводить до: економічних втрат, погіршення якості 

готової продукції, ризиків для безпеки здоров’я споживачів. Вирізняють такі 

види фальсифікації молока питного: асортиментна (видова); якісна; кількісна; 

вартісна; інформаційна; комплексна. Кожен вид фальсифікації питного молока 

має свої характерні способи підробки, а при комплексній – поєднання різних 

двох, трьох або всіх п’яти видів. 

             Наведено коротку характеристику суті таких основних методів, як 

дослідження кислотності методом титрування, дослідження щільності, 

визначення вмісту жиру, бактеріального забруднення, наявності соди. 

             Проведено визначення основних показників якості молока «Яготинське», 

«Селянське», «Простоквашино», базарне молоко приватного виробника, 

«Молокія». Проведено визначення наступних показників: кислотність методом 

титрування, щільність, вміст жиру, бактеріальне забруднення, наявність соди. В 

результаті дослідження встановлено, що тільки молоко «Селянське» та 

«Простоквашино» відповідають усім нормам. 

Ключові слова: молоко, якість, фальсифікація, виробництво. 
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

 

Анотація 

Заболотна Лілія, вихованка Васильківського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Васильківської міської ради 

Обухівського району, учениця 10 класу Васильківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Васильківської 

міської ради Обухівського району Київської області 

 

Науковий керівник: Горбач Олена В’ячеславівна, керівник гуртка 

Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості Васильківської 

міської ради Київської області Обухівського району Київської області 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу якості молока, сметани, йогурту, що 

пропонуються нам відомими виробниками. Супермаркети та полиці магазинів 

пропонують нам великий вибір виробників молочної продукції, в якому легко 

розгубитись, та фальсифікація продуктів в наш час - далеко не рідкість. Тому 

дослідження якості молока та молочних продуктів є дуже актуальним питанням 

сьогодення. Дослідження якості зазначених продуктів проводилось як за 

допомогою простих методик, які можуть бути використані любою пересічною 

людиною, так і проведений точний аналіз мікробіологічної безпечності даних 

продуктів харчування. Розкрито специфіку понять молоко, сметана, йогурт та 

вплив даних продуктів на організм людини. Проаналізовано терміни придатності 

даних продуктів, прописані у регламентуючих державних стандартах.  

Акцентовано увагу не тільки на якості самих молочних продуктів, а і на якості 

матеріалів пакування та їх вплив на організм людини. 

Автор приходить до висновку, що потрібно більше дізнаватись про продукти, 

які ми вживаємо, і до вибору їх на полицях магазинів підходити з більшою 

відповідальністю. 

      Ключові слова: молоко, сметана, йогурт, домашній експеримент, 

мікробіологічне дослідження, бактерії, дріжджові гриби. 
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СЕКЦІЯ: ХІМІЯ 

 

Анотація 

Костенко Євген, учень 10 класу Гатненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гатненської сільської 

ради Фастівського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Навізівська Марія Петрівна, вчитель хімії Гатненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського 

району Київської області 

ВИЗНАЧЕННЯ УРЕАЗИ У СОЄВИХ ПРОДУКТАХ 

 

Завдяки глибоким дослідженням хімії в останні роки всі органічні 

речовини, які заважають нормальному виконанню процесу травлення, стали 

об’єднувати в групу антипоживних факторів. На жаль, природа влаштована таким 

чином, що в багатьох випадках антипоживні фактори і цінні поживні речовини 

присутні в одному і тому ж продукті поруч одночасно. Яскравим прикладом 

цього єднання є хімічний склад однієї з самих цінних в кормовому відношенні 

культури сої. 

Мета і задачі дослідження. Тестування соєвих продуктів на активність 

уреази, визначення активності уреази соєвих бобів та зміни її активності під 

впливом температурної обробки бобів. Аналізі традиційних способів інактивації 

антипоживних речовин зерна сої і розробка нових на основі дії теплового 

фактору та пошук сортів з пониженим їх вмістом і підвищеною чутливістю до 

інактивуючих факторів.  

Об’єкт дослідження. Зерно сої, соєві продукти, антипоживні речовини 

зерна сої, інгібітори трипсину, уреаза. Предмет дослідження. Способи теплової 

інактивації антипоживних речовин зерна сої, та ефективність його використання. 

Завдання досліджень. Дослідити безпечність використання соєвих 

продуктів, знайти оптимальний температурний режим, якого достатньо для 

інактивації антипоживних речовин. Перегрів сої дуже негативно відбивається на 

поживній цінності сої. 

Результатом дослідження є те, що тестування сої на активність уреази 

дозволяє нам з’ясувати, чи якісний соєвий продукт ми споживаємо. Аналіз 

приведених даних показав зміну активності уреази під впливом температурної 

обробки бобів. Розроблено підхід до підбору сої із пониженим вмістом і 

підвищеною чутливістю до інактивуючих факторів.  
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

Добровольська Ілона, вихованка гуртка Сквирського центру 
дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Гудзенко Наталія Василівна, керівник гуртка Сквирського 

центру дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради Київської області 

 
ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В 

ДОМОГОСПОДАРСТВАХ СКВИРЩИНИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу альтернативних джерел енергії та 

дослідженню перспектив використання сонячних електростанцій в особистих 

господарствах жителів Сквирщини. 

Проаналізовано використання сучасних альтернативних джерел енергії у 

світі, переваги сонячної енергетики. 

Досліджено використання потужностей сонячної електростанції в 

домогосподарствах Сквирщини. Здійснено розрахунки рентабельності сонячної 

електростанції. Проведено соціологічне дослідження щодо обізнаності жителів 

Сквирщини про сонячну енергетику. 

Ключові слова: Альтернативні відновлювальні джерела енергії, сонячна 

електроенергетика, СЕС, «зелений тариф». 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

Анотація 

Буткевич Анастасія, учениця  10  класу Пищиківського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Фурсівської  

сільської ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

 

 

Науковий керівник: Борисенко Таміла Василівна, вчитель біології та хімії 

Пищиківського закладу загальної середньоїосвіти І-ІІІ ступенів Фурсівської 

сільської ради Білоцерківського району Київської області 
 

 

РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ РОСЛИН ДІБРОВИ 

          Актуальність теми. Ми живемо в епоху бурхливого розвитку цивілізації 

людства на шляху науково-технічної революції. Небаченими досі швидкими 

темпами йде зростання великих та малих міст, розширюється промислове 

будівництво, посилюється інтенсифікація сільськогосподарського виробництва, 

триває освоєння нових земель, збільшується кількість населення, зростає 

експлуатація всіх природних ресурсів. Тому раціональне природокористування 

стало для людства однією із найважливіших злободенних глобальних проблем.          

Держава приділяє увагу різним аспектам науково обґрунтованого, дбайливого і 

раціонального використання, збереження біорізноманіття, відновлення та 

охорони природних ресурсів нашої прекрасної Батьківщини. Таким чином, 

охорона природи і раціональне використання її багатств рослинного світу є 

невід’ємною складовою частиною нашої країни. Естетично духовне значення 

зеленого світу рослин важко переоцінити. Ще філософи античного світу звертали 

увагу на облагороджуючу роль зеленого світу рослин, на їх велику роль в 

моральному вдосконаленні людини, формуванні розвитку і поглибленні почуття 

прекрасного. У наші дні охорона природи, охорона рослинного світу стали 

невід’ємною вимогою часу. Але вона немислима без щирої поваги і любові з боку 

всіх людей. Потрібно щоб кожний пройнявся любов’ю до природи, до її творінь. 

Випадки бездумно нищівного ставлення до рослин, квітів свідчать про 

неусвідомлення багатьма людьми того величезного значення, яке має бережне 

ставлення буквально до кожного творіння природи, до кожної билинки, квіточки. 

На хвилинку замисліться, а що вам відомо про окремих представників царства 

рослин? Мабуть, не так уже й багато. А про них варто знати більше. Адже, що не 

рослина – то це інша повість, це – живий барометр або природна загадка. З 

роками список червонокнижних рослин поповнюється новими видами. Багато з 
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них зникли з місць поширення назавжди, деяким загрожує знищення. 

Вирощування рідкісних рослини – це наше завдання. Воно полягає у поглибленні 

знань про довкілля та бережливе ставлення до рідкісних та зникаючих видів 

рослин, боротьбі за екологічну культуру, етичні взаємовідносини людини та 

природи. 

Мета роботи 

Виходячи з актуальності теми, ми поставили перед собою мету: на основі 

зібраного матеріалу дослідити і описати значення рідкісних рослин в житті 

людини. 

Мета роботи обумовлює вирішення наступних завдань: 

- дослідити різноманітність рослин, що занесені до Червоної книги; 

- виявити місця найбільш поширених та зникаючих видів рослин; 

- проведення дослідів по вирощуванні рослин. 

Об’єкт дослідження: рідкісні та зникаючі види рослин. 

Предмет дослідження: рослини Червоної книги. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше вирощені в домашніх 

умовах рослини повертаємо в природні умови. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали дослідження можуть 

бути використані на уроках біології, екології, географії та як додатковий матеріал 

при роботі з обдарованими дітьми. 

Результати дослідження: 

– створено карту зникаючих та рідкісних видів рослин; 

– систематизовано інформацію про зниклі та зникаючі види рослин; 

– закладено досліди по вирощуванню рідкісних та зникаючих рослин; 

Структура наукової роботи зумовлена метою та націлена на розв’язання завдань 

дослідження. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

                                                Анотація 

 

Молож Микита, вихованець гуртка Бориспільського 

міського центру технічної творчості «Евріка» 

Бориспільської міської ради Бориспільського району 

Київської області, учень 10 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» Бориспільської 

міської ради Бориспільського району Київської області, вчитель біології 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія Перспектива» - 

загальноосвітня школа І–ІІ ступенів імені Володимира Мономаха Бориспільської 

міської ради Бориспільського району Київської області 
 

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ҐРУНТІВ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ 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 ґрунту досліджуваних територій, встановлено залежність між 

антропогенним навантаженнями та токсичністю ґрунту Бориспільської ОТГ. 
Застосовано методику «ростового тесту» на ґрунтах.  
В результаті дослідження встановлено, що ростові процеси рослин, пророщених 

на зразках досліджувальних територій відрізнялись. Фітотоксичний ефект, за 

яким визначався санітарний стан ґрунту на модельних ділянках 1-4 складав, 

відповідно 60,6; 32,3; 28,6; та 13,0 %. А також показник фітотоксичного ефекту та 

критерій Стьюдента, дає достовірну інтегральну характеристику санітарного 

стану ґрунтового субстрату, що дозволяє визначити екологічний стан території за 
їх рівнем антропогенної трансформації. 

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

фітотоксичний ефект, індикаторна культура.  
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

 

                                            Анотація 

       

Овсієнко Дарина, вихованка гуртка Переяславського будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, учениця 11 

класу Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів 

№7 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 

 
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ 

ВІДХОДАМИ В МАЛИХ МІСТАХ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ М.ПЕРЕЯСЛАВ 

КИЇВСЬКОГО ОБЛАСТІ) 

 

На сьогоднішній день для України проблема твердих побутових відходів є 

дуже актуальною та значимою, оскільки мешканці нашої країни виробляють 

найбільшу кількість сміття серед європейців. За останні десять років в Україні 

обсяги ТПВ із розрахунку на душу населення зросли майже на 50 % і складають у 

середньому 300-400 кг на рік (або 0,82-1,1 кг на добу). 

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання:  

дослідити основні проблеми накопичення та зберігання ТПВ на території 

України; визначити співвідношення накопичення ТПВ за категоріями; 

розсортувати побутові відходи, що накопичилися вдома за добу за категоріями: 

папір, метал, харчові відходи, пластмаса, скло та інше та обчислити масову 

частку кожної категорії; дослідити вплив сміттєзвалища на поширення та 

видовий склад епіфітної флори. 

Встановлено, що органічні відходи  складають 73 % від загальної кількості 

утворених відходів, паперові відходи – 13%, пластмаса та метал по 5 %. Загальна 

кількість відходів склала 2300 гр., при цьому 1 член сім’ї продукує – 575 гр. 

побутових відходів за 1 добу в  місті Переяслав утворюється 15361 кг ТПВ. 

Ключові слова: вторинні побутові відходи, харчові відходи, 

сміттєзвалища, накопичення, сортування. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

 

                                      Анотація 

Степаненко Маргарита, учениця 10 класу Яблуневої 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Березанської міської 

ради Броварського району Київської області 
 

 

Науковий керівник: Різаненко Ніна Анатоліївна, учитель біології Яблуневої 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Березанської міської ради Броварського 

району Київської області 

 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ ПОШИРЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ 

 С. ЯБЛУНЕВОГО ПОПУЛЯЦІЇ ВИДУ КАШТАНОВА МІЛЬ МІНУЮЧА 

 ( CAMERARIA OHRIDELLA) 

 

           Дослідницьку роботу присвячено вивченню рівня поширення виду 

Каштанова міль мінуюча на території села Яблуневе та його впливу на 

екологічний стан довкілля. 

        Досліджено причини поселення та межі поширення молі мінуючої на нашій 

території. Встановлено, що цей вид відноситься до інвазійних видів.   

        Проведено польові дослідження з метою вивчення наслідків ураження 

каштанів міллю мінуючою. Висвітлено негативний вплив шкідників на сталість 

сформованих екосистем. 

        Проаналізовано літературні джерела, в яких розкрито  ключові завдання, які 

ставлять перед собою науковці всього світу в ході боротьби з інвазійним видом, 

висвітлено більш сучасні методи захисту Гіркокаштана звичайного від уражень 

шкідником. Розроблено можливі заходи боротьби з цими комахами на території 

села Яблуневе задля уникнення екологічної небезпеки. 

 

       Ключові слова: популяція, вид Каштанова міль мінуюча, Гіркокаштан 

звичайний, шкідливий вплив, екологічні наслідки, методи боротьби. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 
 

 

Анотація 

 

Михайленко Наталія, учениця 10 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу Жукинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Пірнівської сільської 

ради Вишгородського району Київської області 
 

 

 

Науковий керівник: Конончук  Наталія Миколаївна, вчитель біології Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу Жукинська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ БІЛЯ ПТАХОФАБРИКИ  

«КОМПЛЕКС АГРОМАРС» У  СЕЛІ ЖУКИН ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ШЛЯХОМ БІОІНДИКАЦІЇ 

 

Метою даної науково-дослідницької роботи була оцінка  стану 

атмосферного повітря біля птахофабрики «Комплекс Агромарс» у селі Жукин 

шляхом біоіндикації. Під час дослідження застосовувалися такі методи 

біоіндикації, як візуальна ліхеноіндикація та морфометричний метод дослідження 

хвої сосни звичайної. 

Досліджено територію поблизу птахофабрики «Комплекс Агромарс», 

враховуючи різну віддаленість від об’єкту (50 м, 150 м і 500 м), а також лісове 

насадження біля ОЗНЗ Жукинська ЗОШ І-ІІІ ступенів (близько 1 км від 

птахофабрики).  

Визначено видовий склад лишайникової флори в кожному пункті 

дослідження та за домінуючими представниками лишайників з’ясовано ступінь 

забруднення атмосферного повітря. 

Проаналізовано за загальним станом лісових насаджень та 

морфометричними показниками хвої сосни звичайної ступінь забруднення 

атмосферного повітря на даній території. 

Ключові слова: біоіндикація, ліхеноіндикація, ізотоксичні 

ліхеноіндикаційні зони, морфометричний метод, некроз, хлороз, дефоліація.  
 

 

 



202 

 

СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 
 

 

Анотація 

 

Муха Анастасія, учениця 9 класу Старобезрадичівського 

ліцею Козинської селищної ради Обухівського району 

Київської області 
 

 

 

Науковий керівник: Солдатенко Віра Михайлівна, вчитель біології та хімії 

Старобезрадичівського ліцею Козинської селищної ради Обухівського району 

Київської області 

 
БІОЛОГІЧНО – ЕКОЛОГІЧНА ОСНОВА ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОЩОВИХ 

ЧЕРВ’ЯКІВ ЯК ІНДИКАТОРІВ БІОРІЗНОМАНІТНОСТІ 

 

Екосистеми у сучасних умовах піддаються інтенсивному антропогенному 

впливу. Внаслідок цього відбувається їх трансформація, яка супроводжується 

втратами біорізноманітності. 

Як індикатори біорізноманітності часто використовують черв’яків. Їх роль у 

підвищенні родючості ґрунту добре відома, і методи ведення сільського 

господарства чинять значний вплив на багатство земляних черв'яків та їх видовий 

склад.  

Метою роботи було дослідження впливу сільськогосподарської діяльності 

на популяції дощових черв’яків. 

Об'єкт дослідження: чисельність популяцій дощових черв'яків у 

культурних та напівприродних місцях існування. 

Предмет досліджень: вплив сільськогосподарської практики на стан 

популяцій дощових черв'яків. 

У роботі досліджено використання дощових черв'яків як індикаторів 

біорізноманітності в агроекосистемах, проаналізовано видовий і кількісний склад 

дощових черв'яків у полі озимої пшениці та багаторядній вітрозахисній смузі.  

Для збирання черв’яків застосовували методику з їх приманюванням за 

допомогою розчину алілізотіоціанату. 

На дослідних сільськогосподарських угіддях виявлено 3 види дощових 

черв'яків – Aporrectodea rosea, Aporrectodea caliginosa та Lumbricus terrestris, а 

також нестатевозрілих представників роду Lumbricus. В агроценозі озимої 
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пшениці виявлено 2,47 особин/м2, у вітрозахисній смузі – 37,03 дощових 

черв'яків. 

Таким чином, вітрозахисні смуги та інші напівприродні місця існування 

слугують зонами резервації для черв’яків та інших видів живих організмів, а 

відтак – виконують важливу роль у збереженні біорізноманітності 

сільськогосподарських ландшафтів. 

 

 
СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

Бреус Злата, вихованка гуртка Миронівського центру дитячої 

та юнацької творчості Миронівської міської ради 

Обухівського району Київської області, учениця 10 класу 

Опорного закладу освіти «Миронівський академічний ліцей 

№3 Миронівської міської ради Київської області» 

 

Науковий керівник: Шевченко Світлана Михайлівна, керівник гуртка 

Миронівського центру дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради 

Обухівського району Київської області 
 

НЕБЕЗПЕКА МІКРОПЛАСТИКУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОТРАПЛЯННЯ У 

ДОВКІЛЛЯ 

 

Дана робота присвячена дослідженню проблеми забруднення 

навколишнього середовища мікропластиком та шляхів його потрапляння у 

довкілля. Розглянуто питання впливу косметичної продукції як джерела 

мікропластику на навколишнє середовище. Проведено ідентифікацію 

компонентів, що чинять негативний вплив на довкілля.  

Апробовано методику по виявленню мікропластику в косметичних засобах, 

яка може бути використана для виявлення мікропластику і в природних об’єктах, 

наприклад, у водоймах;  доведено його наявність у скрабі для обличчя «Beauty 

Formulas з вітаміном С». Дослідження здійснювалось згідно існуючих методик, та 

складалось із декількох етапів: просіювання, окиснення гідроген пероксидом, 

дослідження  за допомогою мікроскопу. В процесі роботи зроблено висновки та 

пропозиції щодо заходів охорони навколишнього середовища за даною темою.  

Ключові слова: пластик, мікропластик, забруднення довкілля, косметичні 

засоби. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

Лановенко Ярослава,  учениця 9 класу Півнянського закладу 

загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів Кожанської 

селищної ради Фастівського району Київської області 

 

Науковий керівник: Прокопенко Віталіна Василівна, керівник гуртка 

Півнянського закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів Кожанської 

селищної ради Фастівського району Київської області 

 
ПРОЄКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТЕЖКИ «ЗЕЛЕНІ СКАРБИ ФАСТІВЩИНИ» 

 

Дослідницьку роботу присвячено проєктуванню екологічної стежки, як  

можливості для глибокого вивчення природи рідного краю, пізнання її таємниць 

та збереження довкілля. 

Досліджено природні та історичні об’єкти території Фастівського 

лісництва. Розкрито специфіку проєктування екологічної стежки, що охопило не 

лише унікальні, але й типові об’єкти місцевої природи.  

Проаналізовано інформацію, отриману з різних джерел, опрацьовано 

зібраний матеріал, узагальнено та зроблені висновки стосовно проведеної роботи: 

на території Фастівського лісництва є цікаві природні та історичні об’єкти. На 

основі зібраного матеріалу спроєктована навчально-пізнавальна екологічна 

стежка. Проведена експедиція дала змогу не тільки дослідити цікаві об’єкти 

Фастівського лісництва та спроєктувати екологічну стежку, а й підтвердила, що 

мандрівка по краю, де ми живемо, – цілком реальна. І головне – вона не менш 

захоплююча. 

Ключові слова: екологічна стежка, видові об’єкти, екскурсії, пам’ятки природи, 

екзоти, типовий ландшафт, екологічне виховання. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

Олександрович Дар’я, учениця 9 класу Ставищенського 

навчально - виховного комплексу «заклад загальної середньої 

освіти I-III ступенів – педагогічний ліцей» №1 Ставищенської 

селищної ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Мостіпан Надія Миколаївна, учитель географії 

Ставищенського навчально - виховного комплексу «заклад загальної середньої 

освіти I -III ступенів – педагогічний ліцей» №1 Ставищенської селищної ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

ПЛАСТИК – НЕДООЦІНЕННА ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Дослідженням моєї роботи було привернути увагу до проблеми 

забруднення середовища пластиком та поліетиленом. 

Розглянуто, що для  боротьби із забрудненням навколишнього середовища 

поліетиленовими пакетами застосовуються різні заходи, і вже близько 40 країн 

ввели заборону або обмеження на продаж і виробництво пластикових пакетів: 

дослідивши дану проблему, з′ясувавши, як вона вирішується у світі, я намагалася 

виробити власні рекомендації щодо зменшення забруднення. Основною моєю 

рекомендацією було сортування відходів та заміна пластику на натуральну 

сировину, яка легко розкладається, не завдаючи шкоди довкіллю. 

Ключові слова: пластик та його особливості, небезпека забруднення пластиком, 

утилізація пластику, початок біоери, закон про обмеження пластику, вплив 

пластику  на людину. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 
 

Анотація 

 

Панченко Дарія, учениця 11 класу Кашперівського ліцею 

Тетіївської міської ради Білоцерківського району Київської 

області 

 

 

 

Науковий керівник: Федоріненко Руслана Олександрівна, вчитель біології 

Кашперівського ліцею Тетіївської міської ради Білоцерківського району 

Київської області 

 
 

ОЦІНКА СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В СЕЛІ КАШПЕРІВКА 

МЕТОДАМИ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу стану атмосферного повітря в селі 

Кашперівка методами ліхеноіндикації. 

Досліджено метод ліхеноіндикації, практичні можливості застосування 

даного методу у нашій місцевості та перспективи оцінки ступеня забруднення 

повітря в населених пунктах без спеціальних дорогих лабораторних хімічних 

аналізів. 

Досліджено особливості використання лишайників для цілей біоіндикації.  

Досліджено екологічний стан повітря в селі Кашперівка. 

У результаті виконання дослідження отримано експериментальні дані, 

необхідні для визначення екологічного стану повітря та здійснено оцінку ступеня 

забруднення за видовим складом лишайників та за індексом відносної чистоти 

атмосферного повітря. 

 

Ключові слова: біоіндикація, лишайники, ліхеноіндикація, екологічний 

стан, атмосферне повітря. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 
 

Анотація 

Кравцова Кіра, учениця 10 класу Опорного навчального 

закладу «Щасливський навчально-виховний комплекс 

«ліцей - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий 

садок» Пристоличної сільської ради Бориспільського 

району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Бокова Любов Миколаївна, учитель біології Опорного 

навчального закладу «Щасливський навчально-виховний комплекс «ліцей - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Пристоличної сільської ради 

Бориспільського району Київської області 
 

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДИНИ В УМОВАХ 

ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Загострення екологічної кризи вимагає суттєвих зрушень в системі освіти. 

Активна екологічна позиція особистості як складова екологічної культури має 

стати мірилом практичних дій кожної людини у сфері природокористування, 

певною запорукою порятунку довкілля і забезпечення сталого розвитку людської 

цивілізації. 

Дану роботу присвячено дослідженню особливостям екологічної проблеми 

харчування людини в умовах забруднення навколишнього середовища.  

Досліджено більш детальний аналіз і розкриття проблеми екологічного 

виховання школярів в умовах забруднення навколишнього середовища, основні 

етапи розвитку екології, стан здоров’я школярів в умовах екологічної проблеми, 

забруднення продуктів харчування, рекомендації щодо раціонального 

харчування. 

За результатами дослідження зроблено висновки, що екологічні проблеми 

харчування людини в умовах забруднення навколишнього середовища, мають 

важливе значення для здоров’я. Правильно організоване харчування може 

зменшити шкідливий вплив нітратів, металів, пестицидів на організм людини.  

На основі детального аналізу були написані рекомендації щодо 

раціонального харчування в умовах забруднення навколишнього середовища .  

Ключові слова: пестициди, радіонукліди, метали, харчові добавки, 

хронічний вплив, екологічні проблеми. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 
 

Анотація 

 

Золотарьов Владислав, учень 10 класу Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Броварської 

міської ради Броварського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Романченко Тетяна Олексіївна, учитель біології і екології 

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

Броварського району Київської області 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

ПІДЛІТКІВ  ВІД СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

 

У дослідженні вивчено зв’язок залежності від соціальних мереж з якістю 

сну та психологічними проблемами у старшокласників. Для збору даних були 

розроблені та використані: Описова інформаційна форма, Шкала залежності 

підлітків від соціальних мереж (ШЗПСМ), Опитувальник сильних сторін та 

труднощів (ОССТ), Шкала якості сну (ШЯС) та Опитувальник змінних сну 

(ОЗС). Було окремо розраховано рівень залежності від соціальних мереж окремо 

у дівчат та хлопців, а також у старшокласників різних вікових груп. Залежність 

від соціальних мереж у старшокласників знижує ефективність сну учнів. 

Вважається важливим проводити подальші дослідження громадського здоров’я 

дітей та підлітків, пов’язані з ризиками, спричиненими надмірним використанням 

технологій, наслідками залежності від соціальних мереж, заходами щодо захисту 

психологічного здоров’я,  програмами сну та важливістю якості сну. Отримані 

результати підтверджують необхідність пошуку причин наявності поганого 

відновлення під час сну у досліджуваної аудиторії. Узагальнені результати 

опитування щодо загального індексу труднощів в житті підлітків, який включав в 

себе питання щодо поганого самопочуття, наявності депресії, відсутності 

здатності зосередитися, неуважності, втрати контролю, гіперактивності. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 
 

Анотація 

 

Оларь Ігор,  учень 9 класу Вільховецької гімназії 

Богуславської міської ради Київської області 

 

 

 

 

 

Науковий керівник: Вдовиченко Світлана Валеріївна вчитель біології та хімії 

Вільховецької гімназії Богуславської міської ради Київської області 

 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗЧИНУ ПРАЛЬНОГО ПОРОШКУ 

НА ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ 

 

     Дослідницьку роботу присвячено дії пральних порошків на проростання 

насіння пшениці звичайної (Triticum aestivum Linn.). 

     Опрацювано літературні джерела з даної проблеми.  

     Розглянуто морфологічні особливості пшениці звичайної, будова насінини 

пшениці звичайної та умови проростання насіння пшениці звичайної.  

     Глибоко проаналізовано поняття про синтетичні мийні засоби та вплив 

прального порошку на довкілля. 

     Описано методику приготування досліджуваного розчину; визначено вплив 

розчину прального порошку на проростання насіння пшениці; досліджено впливу 

розчину прального порошку на довжину стебла проростків пшениці звичайної; 

дослідження впливу розчину прального порошку на довжину коренів проростків  

пшениці звичайної. 
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

Рогоза Варвара, учениця 10 класу Академічного ліцею №4 

Обухівської міської ради Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Онопрієнко Валентина Петрівна, вчитель біології та хімії 

Академічного ліцею №4 Обухівської міської ради Київської області 

 

 
ОЦІНКА ВПЛИВУ ШУМІВ РІЗНОЇ ПРИРОДИ НА РОСЛИН РОДИНИ БОБОВІ 

(PHASEOLUSVULGARIS) ТА ХРЕСТОЦВІТІ (RAPHANUSSATIVUS VAR. RADICULA 

PERS.) 

Мета: продемонструвати на прикладах вплив шумового забруднення різної 

природи на ріст та розвиток рослин родини Бобові (квасоля) та Хрестоцвіті (редис). 

Актуальність: діти у школі дуже часто голосно розмовляють і сміються, особливо 

на перервах в молодшому шкільному віці, а підлітки є менш галасними, але ж все 

таки часто прослуховують музичні твори дуже голосно. Вони не знають, що шуми 

шкідливо впливають на здоров'я людей - знижують їх працездатність, викликають 

захворювання органів слуху, ендокринної, нервової, серцево-судинної систем. 

Завдання роботи :  

1. Провести аналіз наукових джерел з питань впливу шумового забруднення, 

що має різну характеристику; 

2. Розглянути та використати методику біотестування за ростовим фактором, 

використавши як тест - організми рослини родин Бобові (квасоля) та Хрестоцвіті 

(редис); 

3. Дослідити та оцінити вплив шумів різної природи на ріст квасолі та редису; 

4. На основі отриманих результатів зробити висновок про шкідливість звуків 

на ріст вказаних рослин. 

Ми проводили дослідження за допомогою таких методів як: теоретичні, 

емпірично – діагностичні та математично – статистичні. 
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Опрацювавши наукові джерела з питання впливу шуму на живі істоти, ми 

побачили, що звуки бувають різної природи. Важливою характеристикою є сила 

звуку. Вона визначається зміною звукового тиску в навколишньому середовищі, а 

гучність звуку, тобто міра сили слухового відчуття, залежить також і від частоти 

звуку. Низькочастотний шум інтенсивністю до 100 дБ не викликає відчутної 

несприятливої дії на орган слуху; для середньо частотного шуму ця норма складає 

85 – 90 дБ; для високочастотного – 75 – 85 дБ. Несприятливі суб’єктивні відчуття і 

вплив на організм людини зумовлює високочастотний шум. 

Розглянули та використали методику біотестування за ростовим фактором, 

використали як тест - організми рослини родин Бобові (квасоля) та Хрестоцвіті 

(редис).  

Перше дослідження показало, що шуми, які виникають у дітей молодшого 

шкільного віку чинять стимулюючий вплив на ріст і розвиток рослин. Вони виросли 

більшими за контроль причому в обох випадках. Достовірність різниці між 

дослідом  і контролем за критерієм Стьюдента дорівнює 95%. 

 Шуми, які створювали підлітки, пригнічували ріст і розвиток рослин, 

причому результат був однозначним в обох випадках.  На нашу думку, такий вплив 

чинять розмови підлітків між собою, адже вони часто вживають не нормовану 

лексику, агресивно себе поводять. Наслідком такої поведінки, ми вважаємо, є 

негативні впливи нашої реальності. 

Наше друге дослідження показало, що звуки голосів дітей не пригнічували 

ріст дослідних рослин, а навпаки стимулювали. Результати другого досліду 

виявились не однозначними: середня арифметична показала позитивний вплив 

сучасної музики на ріст дослідних рослин, а середні гармонічні ні. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

Анотація 

Паламарчук Костянтин, учень 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи  I-III ступенів № 17 Білоцерківської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Семененко Людмила Земфірівна, вчитель біології 

Білоцерківської загальноосвітньої школи  I-III ступенів № 17 Білоцерківської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

ЕКОЛОГІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ 

 

Соя є основною культурою серед зернобобових в структурі посівних площ 

України і визначає рівень виробництва рослинного білку і олії. У світі, у тому числі 

і у нашій країні, все більше розширюються площі під органічним землеробство. 

Пошук шляхів відмови від гербіцидів спрямовує науковців на органічне 

виробництво, завдяки чому можна отримувати екологічно безпечну продукцію. 

Проте, залишається проблема боротьби із бур’янами, оскільки соя дуже чутлива до 

засмічення. Тому вирішення проблеми оптимізації технології вирощування сої у 

боротьбі із бур’янами є актуальною темою і потребує вивчення. 

Мета роботи: дослідити ефективність різних способів обробки ґрунту як 

екологічну оптимізацію технології її вирощування для боротьби із бур’янами. 

Найбільша кількість кожного виду була в контрольному варіанті. Сумарно 

кількість бур’янів у контролі на стадії ВВСН 65 становила 302 шт./м2, соя – 50 

шт./м2, у другому варіанті – 210 та 92 шт./м2, за обробки міжрядь кількість рослин сої 

та бур’янів була майже однаковою – 100 та 105 шт./м2, відповідно. За обробки поля 

гербіцидами соя перевищувала кількість бур’янів у 3,2 рази (115 та 36 шт./м2, 

відповідно). На стадії ВВСН 89 кількість бур’янів у контрольному варіанті 

перевищувала кількість рослин сої у 7,4 рази – 407 та 55 шт./м2, відповідно. За 

обробки тільки міжрядь бур’яни перевищували сою у 2,9 разів – 276 (бур’янів) та 94 

шт./м2 (сої). У третьому варіанті різниця вже була в 1,7 разів порівняно з попереднім 

виміром – 169 та 99 шт./м2. За обробки гербіцидами соя перевищувала кількість 
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бур’янів у 2,6 разів. Сира та суха маса сої на обох стадіях була більшою за масу 

бур’янів у 3 та 4 варіанті. Це підкреслює ефективність обробки бур’янів у рядках. 

У середньому найвища врожайність (30,1 ц/га) була у варіанті 4. З органічних 

ділянок найгіршим був контрольний варіант – 9,9 ц/га, найкращим – варіант з 

обробкою у рядках – 25,7 ц/га. Варіант з обробкою тільки міжрядь склав 22,2 ц/га. 

Найбільш ефективно боротьба з бур’янами спостерігалась за внесення 

гербіцидів. Обробка міжрядь та у рядках механічним способом дозволяє отримати 

високу врожайність сої екологічно безпечним способом за рахунок зменшення 

кількості та маси бур’янів.  

Ключові слова: соя, бур’яни, органічне землеробство, гербіциди, 

врожайність. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

Анотація 

 

Литвиненко Дар’я, вихованка гуртка Будинку дитячої та 

юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської міської ради 

Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Рассоха Віталіна Володимирівна, керівник гуртка Будинку 

дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської міської ради  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПОШИРЕННЯ ОМЕЛИ БІЛОЇ (VISCUMALBUM L.) НА 

ТЕРИТОРІЇ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ОТГ 

Мета дослідження: дослідити особливості розповсюдження омели білої на 

території Бориспільської ОТГ та міста Борисполя, створити карту  поширення у 

фрагменті ареалу (на прикладі Бориспільської ОТГ). 

Актуальність дослідження. Омела біла (Viscum albumL.) – стрімко поширюється 

на багатьох видах листопадних дерев. Вона спричиняє істотне зниження енергії 

росту, втрату декоративності та врожайності деревних рослин, призводить до 

усихання, знижує санітарний та декоративний стан зелених насаджень. Швидкі 

темпи поширення та масштаби ураження омелою білою дерев дедалі помітніші. 

Тому, є актуальним на сьогоднішній день визначення закономірностей та основних 

тенденцій щодо стану розповсюдження омели білої на території Бориспільської 

ОТГ для проведення своєчасної та послідовної боротьби з агресивним 

напівпаразитом. 

За проведеними дослідженнями встановлено: чисельність омели білої в 

ландшафті тісно пов’язана з листяними видами дерев. Враження плодово-ягідних 

незначні. З'ясовано: найбільш вражаються омелою верхівки крони. Скелетні та 

пристовбурові гілки пошкоджуються значно менше. Омелою білою інфікуються 

здебільшого старі дерева в яких стійкість до враження з роками знижується. 

Досліджено: на території Бориспільської ОТГ, рослина поширюється у північно-

східному напрямку та використовує переважно лінійні насадження. Створено карту 

поширення омели білої у фрагменті ареалу. 

Ключові слова: Омела біла (ViscumalbumL.), рослина-напівпаразит, види 

листяних дерев, ландшафт, карта. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 
 

Анотація 

 

Білозор Вероніка, учениця 9 класу Вишнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, вихованка гуртка 

Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Вишневої 

міської ради Бучанського району Київської області 

 

Науковий керівник: Москалець Валентин Віталійович, керівник гуртка 

Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ЛИШАЙНИКІВ В УРБОЕКОСИСТЕМІ М. 

ВИШНЕВЕ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню поширення лишайника в 

урбоекосистемі м. Вишневе Бучанського району Київської області. Досліджено 

видове різноманіття, морфологічні та індикаційні характеристики стану повітря 

урбоекосистеми. Розкрито специфіку поширення лишайників шляхом проведення 

маршрутних та аналітичних досліджень, візуальних спостережень.  

Метою дослідницької роботи було вивчити видове різноманіття лишайників 

урбоекосистеми м. Вишневе Бучанського району Київської області та наданні 

оцінки стану повітря міста за чисельністю та проективним покриттям цих видів. 

Для реалізації цієї мети вирішувались такі завдання: ознайомитись з видовим 

різноманіттям лишайників; - вивчити їх розмаїття та проективне покриття в 

урбоекосистемі м. Вишневе; - провести ідентифікацію лишайників за 

морфологічними, екологічними особливостями, видовою та родовою 

приналежністю; - підготувати гербарій типових видів лишайника м. Вишневе. 

Проаналізовано літературні дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених, в 

яких розглядаються різні аспекти використання видового різноманіття лишайників, 

їх морфологічних та фізіолого-біохімічних особливостей в індикації стану 

компонентів навколишнього середовища. Вперше за даними власних досліджень 

показано, що з 22 ідентифікованих нами видів лишайників, які належать до 11 

родин 16 % представлені накипними формами, 31% – епіфітними кущовими 

формами, найбільшу частку – 45% від усього різноманіття складають листуваті 

лишайники. Найбідніше розмаїття лишайників (7 видів) зосереджене на прилеглій 
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території вздовж залізничної магістралі, дещо біше 10 і 12 видів, відповідно,  

виявлено на насадженнях прилеглих територій Вишнівської ЗОШ №2 (вул. О. 

Вишні) та Вишнівської міськлікарні (вул. Машинобудівників), найбільшим 

флористичним різноманіттям відзначається Центральний міський парк – 18 видів 

лишайників різних екологічних груп. З’ясовано, що в урбанізованому середовищі 

м. Вишневе присутні усі екологічні групи лишайників, найбільш типовими серед 

яких є: феофісція округла, ксанторія настінна, пармелія бороздчата, фісція айполія, 

фісція зірчаста; лепрарія; фісція припудрена, гіпогімнія роздута, евернія та ін.  

Проаналізовано науково-експериментальний доробок вітчизняних та 

зарубіжних вчених в галузі екології, ліхеноіндикації, розкрито тематику та ключові 

питання, які стосуються покращення та охорони компонентів навколишнього 

середовища, висвітлено доцільність використання видового різноманіття 

лишайників в оцінці ступеня забруднення атмосферного повітря населених пунктів 

чи інших техногенних територій. 

Ключові слова: ліхеноіндикація, лишайники, урбанізоване середовище, 

повітря, оцінка стану навколишнього середовища, видове різноманіття. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

Анотація 

 

Поліщук Анна, учениця 10 класу Опорного закладу освіти 

«Миронівський академічний ліцей №3» Миронівської міської 

ради Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Попроцька Світлана Віталіївна, вчитель біології та географії 

Опорного закладу освіти «Миронівський академічний ліцей №3» Миронівської 

міської ради Київської області 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ МИЮЧИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПОСУДУ 

МЕТОДОМ ФІТОІНДИКАЦІЇ. 

 

Мета даної роботи – дослідити вплив миючих засобів для посуду на 

проростання насіння озимої пшениці, визначити безпечну кількість змиву миючих 

засобів із поверхні посуду. 

Актуальність дослідження обумовлена вивченням токсичних властивостей 

миючих засобів методами фітоіндикації.  

Основні завдання дослідження: з’ясувати, які існують різновиди засобів для 

миття посуду, їх хімічний склад, оцінити та порівняти вплив миючих засобів для 

посуду на проростання насіння озимої пшениці, визначити необхідну кількість 

ополіскування посуду після їх застосування та надати рекомендації щодо 

безпечного їх використання. 

За результатами дослідження з’ясовано, що із використаних миючих засобів 

для посуду, «Fairy» проявив найбільш токсичну дію на проростання насіння 

пшениці; для зменшення негативного впливу миючого засобу для посуду на шкіру 

рук і для очищення посуду,  необхідно його ополіскувати не менше 5 разів (1 дм3 

проточної води) і бажано використовувати гумові рукавички з метою меншого 

впливу миючих засобів на шкіру людини.  

Ключові слова: фітоіндикація, токсичний вплив, тест-культура 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Анотація 

Руденко Вероніка, вихованка гуртка Комунального закладу 

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини», учениця 10 класу Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів № 17 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

Науковий керівник: Грабовська Тетяна Олександрівна, керівник гуртка 

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини», кандидат сільськогосподарських наук 

 
ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ ЛІСОСМУГ: ЕНТОМОРІЗНОМАНІТТЯ 

 

В роботі наведено результати досліджень з вивчення такої екосистемної 

послуги лісосмуг, як ентоморізноманіття. Дослідження проходило в рамках 

чеського проекту «How does organic farming affects biodiversity?». Визначали 

таксономію, домінантність, індекси різноманітності та харчову спеціалізацію 

комах. 

Встановлено, що загальна кількість рядів (6-9) була найбільша у лісосмузі 3 

впродовж усього періоду дослідження. У лісосмузі 1 комахи у більшості належали 

до ряду Hymenoptera – від 33 до 73 особин/100 п.с. У лісосмузі 2 – Hymenoptera 

(перетинчастокрилі) та Hemiptera (напівтвердокрилі) – 7-33 та 11-41 особин/100 

п.с., відповідно. У лісосмузі 3 найбільше комах було зафіксовано ряду Hemiptera – 

11-103 особини/100 п.с. 

Підраховано, що кількість родин найбільша була у перший період 

дослідження (05.06.2021) у лісосмузі 1 – 32, у кінці червня лісосмуги 2 та 3 

налічували 31 та 39 родин. Кінець червня характеризувався найбільшою кількістю 

комах – 109-203 особини/100 п.с. У середині липня кількість родин та особин комах 

зменшилася. 

Було досліджено розподіл домінантності за родинами. Він показав, що 

еудомінантами були комахи Chalcidoidea (ряд Hymenoptera) (28.06. та 13.07.) у 

лісосмузі 1. У лісосмузі 2 родина Tettigonidae (Orthoptera) 13.07 була домінантом. У 

лісосмузі 3 домінантними були родини Tettigonidae (13.07.), Aphididae (28.06.), 

Anthicidae (05.06). 

Розраховані індекс Шеннона та індекс Менхініка вказують на високу 

різноманітність комах 05.06. у лісосмузі 1 (біля садку) та 28.06. у лісосмузі 2 
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(найбільш повній). Індекс вирівняності Пієлоу підтверджує ці показники і вказує на 

рівномірність розподілу особин у родинах. 

Виявлено, що комахи були представлені антофагами, паразитоїдами, 

сапрофагами, фітофагами, фітозоофагами, мікофагами, хижаками та всеїдними. 

Фітофаги становили 21-37%, 63-72% та 51-78% у лісосмугах 1-3, відповідно. 

Антофагів у всіх екосистемах впродовж періоду дослідження фіксували у кількості 

1-7 особин/100 п.с., що становило 1-10%. 

Лісосмуги виконують таку важливу екосистемну функцію, як збереження 

ентоморізноманіття, і потребують відновлення. 

Ключові слова: лісосмуги, комахи, таксони, домінування, індекси 

різноманітності, харчова спеціалізація. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

Анотація 

Білошицька Ангеліна, вихованка Гірського комунального 

закладу позашкільної освіти «СТАРТ» Гірської сільської ради 

Бориспільського району, учениця 10 класу Гірської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області 

Науковий керівник: Петренко Ганна Єгорівна, керівник гуртка Гірського 

комунального закладу позашкільної освіти «СТАРТ» Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області 

 

ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА ПОШИРЕННЯ ПОВИТИЦІ ПОЛЬОВОЇ ЯК 

ІНВАЗІЙНОГО ВИДУ В УКРАЇНІ 

           Науково-дослідницька робота присвячена дослідженню повитиці польової як 

яскравого представника карантинних бур’янів, що поширені в Україні, і становлять 

одну з найважливіших проблем збереження довкілля. Шляхом польових 

досліджень було вивчено біолого-екологічні особливості повитиць, виявлено 

велику агресивність рослини-паразита, що несе потенційну загрозу для сільського 

господарства та екосистем в цілому. Проведено фенологічні спостереження за 

розвитком повитиці, вивчено рівень поширення даного виду на території Гірського 

ОТГ та найбільш вірогідний спосіб її появи, апробовані деякі способи запобігання 

поширення цього паразита. В ході експериментальних досліджень з’ясовані умови, 

при яких повитиця польова найактивніше розмножується та поширюється, 

спрогнозовано її активне розповсюдження  на території України при зміні клімату.  

          Робота складається із вступу, огляду літератури, практичних досліджень, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Текст проілюстрований 

таблицями та фотографіями. 

Ключові слова: біорізноманіття, інвазійні види, карантинні рослини, повитиця 

польова, гаусторії, рослина-паразит. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Анотація 

Миколаєнко Анжела, учениця 11 класу Хоцьківського 

закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів 

Циблівської сільської ради Бориспільського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Джус Світлана Олексіївна, вчитель біології та географії 

Хоцьківського закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Циблівської 

сільської ради Бориспільського району Київської області 

 

КРЕС-САЛАТ (LEPIDIUM SATIVUM L.) ЯК БІОІНДИКАТОР  ДЛЯ ОЦІНКИ 

ТОКСИЧНОСТІ ҐРУНТУ НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛА ХОЦЬКИ» 

 

 Дослідницьку роботу присвячено токсичній оцінці ґрунту методом 

біотестування крес-салату (Lepidium sativum L.).  

Одним із провідних біологічних методів оцінки стану ґрунту є біоіндикація. 

Мета дослідження: оцінити токсичність ґрунтів в селі Хоцьки, методом 

біотестування крес-салату (Lepidium sativum L.).   

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

дослідження впливу ґрунту на ріст і розвиток крес-салату (Lepidium sativum L.), 

проведення морфо- метричного аналізу впливу ґрунту на ростові процеси, 

встановлено фітотоксичний ефект та рівень токсичності ґрунту.  

В результаті дослідження встановлено, що на узбіччі дороги Київ-Дніпро та  

вул. Вишнева рівень токсичних властивостей ґрунту вище середнього, по вул. 

Жовтневій рівень токсичних властивостей ґрунту слабкий. Токсичні властивості 

ґрунту узбіччя дороги Київ-Дніпро та вул. Вишнева можна пояснити викидами 

вихлопних газів від автотранспорту. Зростання кількості автомобільного 

транспорту в межах населеного пункту негативно впливає на екологічний стан 

ґрунту та на ріст і розвиток рослин. Звичайно ґрунти потребують подальшого 

детального дослідження щодо забруднення їх важкими металами та іншими 

токсичними речовинами, які можуть впливати як на якість ґрунтів, так і здоров’я 

населення. 

 Ключові слова: біоіндикація, критерій Стьюдента-Фішера, ростовий тест, 

токсичність, фітотоксичний ефект.  
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

Анотація 

Кабанець Вероніка, учениця 9 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу «Жоравський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» 

Яготинської міської ради 

 

Науковий керівник: Бойко Наталія Василівна, вчитель біології Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу «Жоравський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок)» Яготинської міської ради 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ГРУНТІВ В ЗОНІ ВПЛИВУ СВИНОКОМПЛЕКСУ ЗА 

ДОПОМОГОЮ РОСЛИН-БІОІНДИКАТОРІВ 

 

Мета дослідницької роботи – визначення якісної характеристики ґрунтів  в 

зоні впливу свинокомплексу №9, відібраних на різних відстанях від 

свинокомплексу з використанням рослин – біоіндикаторів (у даному випадку – 

озимої пшениці ) 

У відповідності до поставленої мети визначені наступні завдання: 

✓ засвоїти методи відбору зразків ґрунту для біоіндикаційних досліджень; 
✓ опанувати методику визначення токсичності ґрунтів та ґрунтових витяжок за 

реакціями рослин-індикаторів, а також навчитися оцінювати вплив 

свинокомплексу за цим показником на стан компонентів довкілля; 

✓ вибрати ділянки  дослідження, відібрати зразки ґрунту; 
✓ проростити на водних витяжках з ґрунту рослини – індикатори, провести 

вимірювання і обробити  результати експерименту: 

✓ обчислити величину фітотоксичного ефекту від дії парникових газів, що 
утворюються на свинокомплексі і викидаються в навколишнє середовище. 

Предмет дослідження: реакція рослин на проби ґрунтів, відібраних на різних 

ділянках. 

Об’єкт дослідження: якісні показники ґрунтового покриву. 
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Методи дослідження: експериментальний, камеральний, аналітичний. 

В результаті дослідження ми довели, що: біотестування як метод 

біологічного контролю дозволяє охарактеризувати ступінь дослідження грунту. 

Застосування подібних біотестів дає можливість оцінити шкідливість 

антропогенних факторів на навколишнє природне середовище і може бути 

ефективним засобом при вивченні токсичного впливу викидів свинокомплексу. 

Біоекологічна діагностика довкілля дозволяє формувати диференційовані та 

інтегральні уявлення про організми та середовища їх існування, вона дешева і 

проста  у використанні і тому має переваги. 

Результати дослідження підвели до висновків про можливість 

використання як тест-системи на якісні показники ґрунтового покриву в зоні 

впливу свинокомплексу озиму  пшеницю. Проведені дослідження показують, що 

якісні показники ґрунту і приріст кореневої системи і надземної частини озимої 

пшениці сорту «Джерсі» перебувають у тісному кореляційному зв’язку.  

Оцінка ростових параметрів тест-рослин, вирощених на витяжці з ґрунту, 

відібраному за 6400 м від свинокомплексу №9 на території села Сулимівка, 

засвідчила, що досліджувані рослини характеризувалися найбільшими показниками 

розвитку підземної та наземної частин, отже ця точка прийнята за контроль. 

Найменші параметри досліджувані об’єкти мали в точці №1 (500 м від 

свинокомплексу). 

Ростові процеси рослин, пророщених на досліджуваному ґрунті з відстані 

500, 1780 м (с. Двірківщина) і 1780 м. (с. Божки) від свинокомплексу №9  

пригноблені (показники росту достовірно відрізняються від контролю) – отже, 

грунт  має токсичні властивості.  

Рівень токсичності ґрунтів відібраних на відстані 500 м від свинокомплексу 

№9 відповідають середньому  рівню токсичності, 1780 м. (с. Божки) та  1780 м (с. 

Двірківщина)  - слабкому рівню токсичності.  

Ключові слова: біоіндикатори, тест-рослини,  водні витяжки, парникові гази, 

токсичність ґрунту,  
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

Анотація 

Гнатівська Анна, учениця 11 класу Броварської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради Броварського 

району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Давидян Яна Аркадіївна, вчитель хімії Броварської 

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

району Київської області 

 
ВИВЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПЛОДІВ АВОКАДО ТА ВИКОРИСТАННЯ  

                   ЙОГО КІСТОЧКИ ЯК ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ СИРОВИНИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню хімічного складу плодів авокадо 

та використання кісточки Персеї американської для виділення чорнила, фарбування 

різних тканин природним барвником та виготовлення екологічно чистого 

одноразового посуду. 

В науковій роботі проаналізовано історію розвитку алігаторової груші як 

культурної рослини, описано хімічний склад плодів авокадо, зазначені різноманітні 

сорти алігаторової груші. За допомогою різноманітних літературних джерел 

вивчено хімічний склад кісточки авокадо, застосування плодів і насіння авокадо в 

кулінарії та косметології. В експериментальній частині дослідницької роботи 

виділено Атрамент (чорнила) з кісточки авокадо, проведено фарбування 

різноманітних тканин природним барвником та виготовлено одноразовий посуд з 

екологічно чистої сировини в домашніх умовах. 

Ключові слова: авокадо, Персея американська, алігаторові груша, кісточка, 

екологічно-чиста сировина, природний барвник, чорнила, одноразовий посуд. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

Анотація 

Лихацька Марія, учениця 8 класу Аркадіївської гімназії 

Згурівської селищної ради Броварського району Київської 

області 

 

Науковий керівник: Жовтоног Людмила Михайлівна, керівник гуртка 

Аркадіївської гімназії Згурівської селищної ради Броварського району Київської 

області 

 
ВПЛИВ СТАНУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ЗБАЛАНСОВАНЕ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОСИСТЕМИ РЕГІОНУ НА ПРИКЛАДІ  С. АРКАДІЇВКА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ 

 

На даний час актуальне питання для нашого регіону –  збалансованість  

екосистеми місцевого регіону, яка в першу чергу залежить від стану зелених 

насаджень. Метою даного дослідження було дослідити стан зелених насаджень як 

критеріїв збалансованого функціонування екосистеми регіону та оздоровлення 

довкілля. 

Завдання проєкту: вивчити стан розробленості досліджуваної теми в науковій 

літературі; охарактеризувати стан зелених насаджень екосистеми регіону; провести 

діагностику зелених насаджень парків; визначити динаміку розвитку полезахисних 

лісосмуг та лісу; обґрунтувати значення впливу зелених насаджень на збалансоване  

функціонування екосистеми регіону. 

 У проекті досліджено загальну характеристику зелених насаджень регіону та 

визначено ставлення місцевих жителів до даної проблеми, проведено діагностику  

зелених насаджень парків шляхом бонітування, здійснено екологічний і 

екосоціальний аналіз стану парків, проаналізовано динаміку розвитку 

полезахисних насаджень та лісу, розроблено власні рекомендації щодо стабілізації  

насаджень регіону доступним посівним матеріалом.  

У роботі зроблено наступні висновки: зелені насадження даного регіону не 

забезпечують збалансованого функціонування екосистеми через антропогенний 

вплив. 

Ключові слова: зелені насадження, антропогенний вплив, збалансованість 

екосистеми.   
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

Анотація 

Сокирко Карина, учениця 7 класу Закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Коцюбинської селищної ради Київської 

області 

 

Науковий керівник: Мельник Валентина Петрівна, вчитель біології Закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Коцюбинської селищної ради Київської 

області 

 

АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДОЙМ  

(НА ПРИКЛАДІ ОЗЕРА В СМТ КОЦЮБИНСЬКОМУ) 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню питання антропогенного впливу 

на стан водойм на прикладі озера в смт Коцюбинському, впровадження вивчення та 

дотримання нормативів екологічної безпеки та екологічно збалансованої системи 

природокористування. 

Проаналізовано низку документів, налагоджено комунікацію і співпрацю із 

громадською організацією «Зелений став». Досліджено та оцінено рівень 

токсичності зразків озерної води досліджуваної водойми, встановлено залежність 

між антропогенним впливом і якістю природної води озера.  

Під час дослідження ми зібрали теоретичний матеріал про водні ресурси смт 

Коцюбинського Київської області. Виконали гідрохімічний аналіз річкової води в 

озері. Визначити гідрохімічний та екологічний стан озера, дослідили причини та 

ступінь відхилень від норми та виявити, чи самоочищуються річкові води міста. 

Також нами було проведено анкетування серед мешканців селища Коцюбинського, 

завдяки якому вдалося визначити рівень екологічної свідомості сучасної молоді.  

 

 



 

224 

 

СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

Анотація 

Бруй Дмитро, учень 10 класу Опорного загальноосвітнього 

навчального закладу Жукинська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Пірнівської сільської ради Вишгородського району 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Цуканова Юлія Юріївна, керівник учнівського лісництва 

Опорного загальноосвітнього навчального закладу Жукинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської 

області 

 

 
МЕТОДИКА ОБЛІКУ ДИКИХ МИСЛИВСЬКИХ ТВАРИН З ВИКОРИСТАННЯМ 

ТЕПЛОВІЗОРНИХ ПРИЛАДІВ В МИСЛИВСЬКИХ УГІДДЯХ ТОВ «МЕТОС»  

 

Дослідницьку роботу присвячено теоретичному обґрунтуванню і  

дослідженню нової методики обліку диких мисливських тварин з використанням 

тепловізорних приладів на базі мисливського господарства ТОВ «Метос» 

Вишгородського району, Київської області.  

В ході роботи було проаналізовано існуючу проблему обліків диких тварин в 

Україні, описано відомі методи, які використовуються на сьогоднішній день 

користувачами мисливських угідь та досліджено новий метод таксації, який може 

бути альтернативою вже відомим і значно спростить процес обліку тварин у 

мисливських господарствах.  

Проаналізовано та узагальнено результати дослідницької роботи. 

Результатом проведення дослідження є доведення ефективності даного 

методу, розробка первинних облікових документів та рекомендацій для 

впровадження методу нічного обліку в практику мисливського господарства. 

Ключові слова: дикі мисливські тварини, таксація, тепловізорні прилади. 
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СЕКЦІЯ: ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

Анотація 

Михайловський Владислав, вихованець гуртка Васильківської 

міської станції юних натуралістів, учень 11 класу 

Васильківського академічного ліцею «Престиж» Васильківської 

міської ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Михайловська Наталія Костянтинівна, керівник гуртка 

Васильківської міської станції юних натуралістів Васильківської міської ради 

Київської області 

 
 

ЕКОЛОГІЧНИЙ БУДИНОК       ПОРЯТУНОК ПРИРОДИ І ЛЮДСТВА ЧИ ТРЕНД  

СУЧАСНОСТІ ? 

 

Актуальність роботи. На даний момент в світі різко постало питання економії 

природних ресурсів, підвищення енергоефективності помешкань, а також місць 

громадського призначення, що позитивно впливає на охорону довкілля та 

збереження природних ресурсів. На заміну технологіям побудови житла, які є 

звичними для нас, можуть прийти проекти з побудови екожитла. Разом з 

архітектурними рішеннями, що зараз набувають популярності через актуальність та 

відповідність сучасним трендам, поєднуються енергоефективні властивості житла 

за рахунок їх конструкції.  

Отже, екологічні будинки потрібно створювати, щоб  вирішити проблему 

раціонального використання природних ресурсів, подолати віддалення сучасної  

людини від природи та вирішити проблему мінімального впливу на довкілля. Саме 

тому вирішили дослідити питання екологічності житла і темою роботи є 

«Екологічний будинок       порятунок природи і людства  чи тренд сучасності?»  

Основною метою дослідження є аналіз та систематика сучасних способів 

зведення будинків з використанням природного матеріалу, їх екологічна 

безпечність для довкілля, роль у ресурсозбереженні та позитивному впливі на  

здоров’я людини. 

Для досягнення мети роботи були поставлені та вирішені такі завдання:     
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1. Дослідити види екобудинків, їх екобезпечність  та економічну доцільність.  

2. Розкрити  особливості різновидів екобудинків. 

3. Виявити   переваги та недоліки зведення екожитла . 

Дослідження будівництва сучасних еко-будинків дало можливість виявити 

особливості, закономірності, провідні тенденції, що може зробити житлове 

будівництво засобом вирішення багатьох екологічних  та економічних проблем, що 

стоять перед людством. 

Ключові слова: екобудинок, природній матеріал, солома, глина, 

енергоефективність. 
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СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

Анотація 

 

Деркач Андрій, учень 10 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»-загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха Бориспільської міської ради 

Бориспільського  району Київської області 

 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КАВОВОГО ШЛАМУ  

ЯК ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ 

 

Суть даної роботи полягає в спробі розробити концепцію утилізації відходів 

кавового виробництва — кавового шламу й використання його в якості 

поліпшувача гранулометричного складу ґрунту, як джерела біологічно активних 

речовин для вирощування рослин, а також надання ґрунту кислотності. У ході 

дослідження були простежені зміни в «ростовому тесті» біоідикаторної культури 

(моркви) при % збільшенні кількості кавового шламу в ґрунтовому субстраті, 

обчислена величина фітотоксичного ефекту, яка залежить від концентрації 

кавового ресурсу та визначений показник рН ґрунтового розчину за допомогою 

мобільної цифрової лабораторії «ЛабДиск BioChem». 

           У результаті експерименту та враховуючи дані біотестування, була виявлена 

залежність між величиною фітотоксичного ефекту та % вмістом какового шламу в 

ґрунтовому субтраті й показником рН ґрунтового розчину. Чим більший вміст 

шламу, тим більший фітотоксичний ефект і більший показник рН. 

Результати біотестування зразків ґрунту з додаванням кавового шламу та 

статистичні результати «ростового тесту» показали, що найкращий результат по 

трьом основним процесам (кількість пророслих насінин, середня довжина 

підземної й надземної частини) має проба № 2 (70 % ґрунту(35гр) + 30 % кавового 

шламу (15гр)). Заслуговує уваги розроблений стартап «DER» по утилізації кавової 

гущі, як принципово новий підхід до використання вторинних ресурсів, що 

частково вирішує екологічну проблему, яка пов’язана з забрудненням довкілля 

твердими побутовими, органічними відходами. 

Ключові слова: «ростовий тест», критерій Стьюдента, кавовий шлам, 

фітотоксичний ефект, індикаторна культура, стартап. 
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СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

 

                                         Анотація 

Срібний Тарас, учень 10 класу Борівського академічного ліцею 

Фастівської міської ради Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Тринчук Ольга Олександрівна, вчитель хімії Борівського 

академічного ліцею Фастівської міської ради Київської області, кандидат 

сільськогосподарських наук 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ  

ПЕЧЕРИЦІ ДВОСПОРОВОЇ У ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ 

 

 

Нестача харчового білку є однією з найгостріших проблем сучасності. 

Гриби є повноцінним джерелом білків, їх можна вирощувати цілий рік в 

обладнаних спорудах і незалежно від світлової зони, погодних та ґрунтових умов 

збирати урожай з 1 га 11 тис. ц на рік.   

Одне з провідних місць у виробництві грибів належить печериці 

двоспоровій. Циклічне виробництво грибів, короткий термін їх зберігання та 

особливості споживчого попиту обумовлюють виникнення таких обставин, коли у 

виробника накопичуються значні партії грибів, які не можливо реалізувати, або 

навпаки – попит на продукцію перевищує пропозицію. Тому виникла необхідність 

розробки технологічних прийомів, які дають можливість регулювати терміни 

плодоношення грибів.  

Робота присвячена розробці і дослідженню елементів технології, які дають 

можливість регулювати терміни отримання урожаю печериці двоспорової у 

пристосованих приміщеннях. Проведено аналіз наукової літератури щодо 

технологій вирощування печериці двоспорової. Розроблено схему досліджень та 

підібрано відповідні методики. 

Досліджено елемент технології «підсипка свіжого субстрату компостом, що 

вже освоєний міцелієм» і визначено доцільність його застосування з метою 

пришвидшення періоду плодоношення та регулювання процесом вирощування і 

збирання грибів. Розроблений технологічний прийом можна застосовувати при 

необхідності отримання основної маси продукції до певної дати (наприклад – до 

свята). Він дає можливість отримати врожай на 4-6 днів раніше порівняно з 
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загальноприйнятою технологією вирощування та до 42 тис. грн чистого прибутку з 

20 тон субстрату. 

Обґрунтовано доцільність застосування понижених температур 

плодоношення за виробничої необхідності, з метою збільшення періоду 

плодоношення. Встановлено, що зниження температури навколишнього 

середовища на 4 °С збільшує тривалість плодоношення з трьох до шести діб. У 

певні періоди економічний ефект від застосування даного прийому може скласти 

57 тис. грн з 20 тон субстрату. 

Визначено урожайність, якість грибів, рівень захворюваності компосту і 

плодових тіл печериць. Проведено виробничі перевірки даних технологічних 

прийомів і встановлено їх економічну ефективність застосування у певні періоди. 

Ключові слова: печериця, технологія вирощування, термін плодоношення, 

субстрат, урожайність, якість, економічна ефективність. 
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СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

Анотація 

 

Горбик Софія, вихованка гуртка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Згурівської селищної ради, учениця 10 класу 

Згурівського навчально-виховного комплексу «Гімназія – 

загальноосвітня школа І ступеня» Згурівської селищної ради 

 

Науковий керівник: Журавська Олена Миколаївна, керівник гуртка Будинку 

дитячої та юнацької творчості Згурівської селищної ради, вчитель біології і та хімії 

Згурівського навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа         

І ступеня» Згурівської селищної ради 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ СПОСОБІВ БОРОТЬБИ НА 

ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУРАХ РОДИНИ ХРЕСТОЦВІТІ ВІД  ШКІДНИКА ALEYRODES 

PROLETELLA L. В УМОВАХ ВІДКРИТОГО ГРУНТУ 

 

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню народних способів боротьби щодо 

зниження шкодочинності Aleyrodes proletella на капусті на основі їх моніторингу, і 

застосування найменш безпечних для довкілля засобів захисту капусти. Розглянути 

ареал проживання і відповідні умови для існування комахи та визначено причини 

появи на капусті; вказано перспективні способи боротьби з білокрилками. 

Пропонується новий метод, що включає в себе комплексну інтегровану систему, 

засновану на технологіях комп'ютерного зору і використанням сучасного 

програмного забезпечення. Даний пристрій не тільки знижує ручну працю, а й 

збільшує врожайність культури за рахунок здорових рослин до моменту збирання. 
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СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

 

Анотація 

 

Чистякова Юлія, учениця 9 класу Опорного закладу освіти 

«Загальцівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - 

заклад дошкільної освіти» Бородянської селищної ради 

Бучанського району 

Науковий керівник: Кузьменко Інна Михайлівна, учитель біології та хімії 

Опорного закладу освіти «Загальцівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів - заклад дошкільної освіти» Бородянської селищної ради Бучанського 

району 

 

ВИРОЩУВАННЯ БАТАТУ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено визначенню умов вирощування саджанців 

батату у грунт та визначенню впливу на врожайність. 

        Мета роботи: встановити оптимальні умови висадки саджанців батату та 

визначити їх вплив на врожайність культури, визначення впливу навколишнього 

середовища на врожайність батату. 

         Оскільки батат сьогодні в диких умовах не зустрічається, але його широко 

культивують у різних країнах, то знання про оптимальні строки висадки батату в 

умовах Полісся та їх вплив на формування маси бульб, може сприяти популяризації 

культури серед населення, що переймаються здоровою їжею, а також займаються 

вирощуванням сільськогосподарських культур на власній присадибній ділянці.  

          Дослідження проводили з такими сортами батату: Вінницький рожевий, 

Борегард, Манджурський, Пурпуровий. 

Дослідження проводилися в 2021 році на земельній ділянці площею 80 кв.м. 

  За результатами дослідження виявлено, що розсада, висаджена безпосередньо 

у грунт, дала менший врожай бульб, ніж розсада, яка була висаджена у грунт 

методом перевалювання.  

Ключові слова: батат, бульби, сліпи, метод перевалювання, загальна 

характеристика, методи дослідження, сорти. 
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СЕКЦІЯ: АГРОНОМІЯ 

 

 

Анотація 

 

Пересада Анна, учениця 9 класу Старобезрадичівського 

ліцею Козинської селищної ради Обухівського району 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Солдатенко Віра Михайлівна, вчитель біології та хімії 

Старобезрадичівського ліцею Козинської селищної ради Обухівського району 

Київської області 

 
                               ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ В 

                                  ЛАБОРАТОРНО – ПОЛЬОВИХ УМОВАХ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вирощуванню цибулі ріпчастої (Галичанка) 

– представника однодольних рослин з використанням водних розчинів гумінових 

кислот, комерційного препарату «REASIL». 

Метою роботи було дослідити вплив гумінових кислот з різною 

концентрацією, та у дистильованій воді на якісні і кількісні зміни розмірно - 

вагових показників цибулі ріпчастої в лабораторно- польових умовах. 

Актуальність теми полягає в тому, що гумінові кислоти стимулюють 

розвиток  мікрофлори, ріст рослин, знижують вплив стресу на рослини, при цьому 

залишаючи ґрунт і вирощувану культуру не забрудненими шкідливими 

речовинами.  

           Поставлені завдання полягали у дослідженні показників цибулі ріпчастої у 

водах з різними концентраціями гумінових в дистильованій воді з додаванням і без 

додавання гумінових кислот. Контролем слугувала дистильована вода без 

додавання гумінових кислот. Концентрації гумінових кислот складали 1 мг/дм3, 5 

мг/дм3 та 15 мг/дм3. Для аналізу було використано дані  обліку і спостереження. 

Спостерігали за сходами, ростом, розвитком цибулі ріпчастої, які були 

нерівномірні через холодну погоду. Інтенсивне нарощування зеленої маси цибулі 

почалося з другої декади червня.. З настанням теплої погоди цибуля набула  

масивну зелену масу, а на початку третьої декади липня місяця, цибулю було 

зібрано. 

Отже, за результатами досліджень встановлено найкращі показники в розчині 

з концентрацією 15 мг/дм3 ГК, 1500г/м3  ГК, як лабораторних так і в польових 

умовах.  
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СЕКЦІЯ: ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ 

 

Анотація 

 

Бахур Тимофій, учень 9 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Білоцерківської 

міської ради Київської області 

 
 

 

Науковий керівник: Романішина Тетьяна Олексіївна, учитель біології 

Білоцерківської загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів № 17 Білоцерківської міської 

ради Київської області 

 

ЗМІШАНІ ПАРАЗИТОЗИ БЕЗПРИТУЛЬНИХ КОШЕНЯТ 

 

       Дослідницьку роботу було проведено для встановлення збудників 

паразитарних захворювань серед безпритульних кошенят у м. Біла Церква. 

       Було визначено поширення збудників паразитарних захворювань, а також їх 

асоціацій, серед безпритульних кошенят. 

         Результатом дослідження є отримання унікальних даних щодо поширення 

збудників зоонозних паразитарних захворювань Ctenocephalides felis, Otodectes 

cynotis, Toxocara cati та Dipylidium caninum серед безпритульних кошенят м. Біла 

Церква в 2019–2021 рр.                       

        Було визначено перелік та частоту прояву клінічних ознак, характерних для 

кошенят віком 2,5–3 міс., заражених декількома збудниками інвазійних хвороб 

одночасно. 

        Результатом дослідженя є розробка рекомендацій по поширенню усіх 

збудників паразитозів кошенят. 

        Ключові слова: Кошенята, інвазії, паразитози, ктеноцефалідоз, інтоксикація, 

токсокароз, дерматофітози. 
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СЕКЦІЯ: ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ 

 

Анотація 

 

Кривенко Олеся, учениця 10 класу Броварської 

спеціалізованої школи I-III ступенів №7 Броварської міської 

ради Броварського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Шевченко Неля Василівна, вчитель біології Броварської 

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

району Київської області 

РОЛЬ ДИРОФІЛЯРІОЗУ СЕРЕД СЕРЦЕВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СОБАК, ЕФЕКТИВНІ 

МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЇ ФОРМИ ДИРОФІЛЯРІОЗУ 
 

Актуальність: широке розповсюдження дирофіляріозу та щорічне 

збільшення рівня захворюваності та смертності серед собак. 

Мета роботи: встановити, що дирофіляріоз займає значну частку серед 

особливо небезпечних серцевих захворювань собак та дослідити аналіз наявних 

ефективних методів лікування. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання:  

1. Вивчити клінічний прояв та розповсюдження серцево-легеневої форми 

дирофіляріозу. 

2. Проаналізувати існуючі схеми лікування собак, хворих на дирофіляріоз. 
3. Визначити найкращі методи профілактики захворювання. 

Об’єкт дослідження ‒ дрібні тварини, дирофіляріоз, хворі собаки на 

дирофіляріоз. Предмет дослідження ‒ роль дирофіляріозу серед серцевих захво 

рювань собак, ефективні методи лікування серцево-легеневої форми дирофіляріозу. 

Методи дослідження: клінічні, інформаційні, лабораторний аналіз 

(рентгенапарат, УЗ-апарат, експрес-тести) та статистичні методи. 

Висновки та отримані результати: ефективність лікарської профілактики 

дирофіляріозу складає близько 95 %. Єдиною правильною стратегією лікування є 

адюльтицидна терапія, тобто відносно швидке знищення статевозрілих особин 

дирофілярій, за допомогою лікарських засобів. У випадку важкої інвазії великою 

кількістю дирофілярій, показане хірургічне видалення гельмінтів з правого 

передсердя. 

Ключові слова: гельмінтоз, тварини, діагностика, терапія, дирофілярії, 

мікрофілярії. 
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СЕКЦІЯ: ВЕТЕРИНАРІЯ ТА ЗООТЕХНІЯ 

 

Анотація 

 

Значківський Денис, вихованець Володарського центру дітей 

та юнацтва Володарської селищної ради, учень 9 класу 

Опорного закладу освіти «Володарський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 імені В.П. Мельника» 

Володарської селищної ради Київської області 

 

Науковий керівник: Гордієнко Ольга Степанівна, керівник гуртка Володарського 

центру дітей та юнацтва Володарської селищної ради Київської області 

 

МІКОЛОГІЧНА, МІКРОБІОЛОГІЧНА  ТА ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА 

ПРЕМІАЛЬНИХ ЯЛОВИЧИХ СТЕЙКІВ  

В Україні зростає популярність таких м’ясних напівфабрикатів як преміальні 

яловичі стейки.  

Актуальність дослідження. Український споживач не тільки відкриває для 

себе нові продукти, але і стає більш вимогливим щодо якості та безпеки продуктів 

харчування. Тому дослідження показників, які забезпечують якість популярного 

продукту харчування є досить актуальними.  

Метою роботи є проведення органолептичної, мікологічної та 

мікробіологічної оцінки преміальних яловичих стейків. 

Об'єкт дослідження: Преміальні яловичі стейки вологої витримки: стейк 

«Рібай» виробництва М’ясторія та стейк «Рібай» власне виробництво марки 

Сільпо. 

      Предмет дослідження: органолептичні показники: зовнішній вигляд, 

колір, запах, консистенція та мікологічна і мікробіологічна оцінка стейків «Рібай» 

виробництва М’ясторія та «Рібай» власне виробництво марки Сільпо. 

      За результатами дослідження органолептичних, мікологічних та 

мікробіологічних показників можемо зробити висновки:  

За органолептичними показниками стейк «Рібай» виробництва М’ясторія 

відповідає стандартним показникам даного виду стейків. Стейк «Рібай» власного 

виробництва марки Сільпо має слабо виражений малюнок для даного виду стейків, 

це має принципове значення для смакових якостей стейку. Обидва зразки мають 

цілісну упаковку, маркування обох зразків відповідає нормі і містить повну 

інформацію для споживачів. 

2. Яловичі стейки «Рібай» 21-добової вологої витримки містять велику 

кількість мезофільних аеробних мікроорганізмів, серед яких виявлені представники 
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лактобактерій (Lactobacillus), ентеробактерій (Enterobacteriaceae), а також грибів 

(Fungi або Mycota) та плісняви (Мicromycetes або Мicrofungi). Гриби (Fungi або 

Mycota) та пліснява (Мicromycetes або Мicrofungi), можуть знаходитись в даному 

продукту у невеликій кількості. 

3. Результати ідентифікації ентеробактерій засвідчили наявність у стейку «Рібай» 

референс-штаму Shigella flexneri (12022). Шигела це патогенний вид 

мікроорганізмів які за стандартами в даному продукті знаходитись не можуть. Їх 

присутність в продукті свідчить про низьку санітарну гігієну виробництва. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

237 

 

СЕКЦІЯ: ЛІСОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

Сонько Анна, вихованка Переяславського будинку художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді Переяславської міської 

ради, учениця 10 класу Переяславської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 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, кандидат біологічних наук, доцент 

 

БІОПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ  

 (НА ПРИКЛАДІ СТУДЕНИКІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА) 

 

Ліс – тип природниx комплексів, у якому поєднуються переважно деревна та 

чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, травʼяною рослинністю, 

тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що 

взаємоповʼязані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє 

природне середовище. 

Мета досліджень - дослідити стан лісистості в Україні та проаналізувати 

динаміку змін лісових біоценозів на прикладі «Студениківського лісництва». Задачі 

дослідження: охарактеризувати стан лісових ресурсів України; дослідити динаміку 

змін лісових насаджень на прикладі Студениківського лісництва; визначити 

домінуючі породи та основну вікову структуру деревостанів на дослідних ділянках. 

    Досліджено, що вікова структура деревостанів у Студениківському лісгоспі є 

досить різновіковою за період дослідження, максимальна площа припадає на 

середньовікові, при цьому мінімальні площі знаходяться під пристигаючими та 

перестиглим деревостаном. Встановлено, що на дослідниx ділянкаx вікова 

структура деревостанів для дуба звичайного (Quercus robur L.)  складає від 10 – до 

60 років, сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) від 10 до 120 років. 

    Ключові слова: біопродуктивність, лісові екосистеми, ліс, хвойні, 

твердолистяні, м’яколистяні, лісотвірні породи. 
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СЕКЦІЯ: ЛІСОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

Цілованська Дар’я, учениця 10 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 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ВІКОВИХ МОДРИН НА ТЕРИТОРІЇ БОТАНІЧНОЇ 

ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «СОСНОВІ НАСАДЖЕННЯ»  

ТА РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

 

Робота присвячена дослідженню стану вікових дерев на території ботанічної 

пам’ятки природи місцевого значення селища Пісківка: «Соснові насадження», яка 

розташована в Пісківському лісництві ДП «Тетерівський лісгосп», квартал 44 виділ 

5, площею 0,5 га. 

На території пам’ятки росте екзотичне для нашої місцевості дерево – модрина 

європейська. Проблема створення та збереження території в її природному стані є 

дуже актуальною.  

Визначено, що ботанічна пам’ятка природи має первинну облікову 

документацію, її межа внесена в натуру та належить до природно-заповідного 

фонду Київської області. 

Проаналізовано виконання землекористувачем охоронного режиму, вказаного 

в Положенні про ботанічну пам’ятку природи від 15 червня 2012 року. Результати 

таксації, оцінка пошкодженості насаджень, аналіз впливу живого надґрунтового 

покриву на продуктивність дерев дають підставу оцінити стан пам’ятки природи як 

задовільний.  

Досліджено екологічний стан території і виявлено, що зміни, які виникають 

на території пам’ятки, є результатом антропогенного навантаження, тому внесено 

пропозиції для землекористувача та для учнівського самоврядування щодо 

покращення екологічного стану.  

  Ключові слова: ботанічна пам’ятка природи місцевого значення,  модрина,  

ДП «Тетерівський лісгосп», квартал, виділ, екологія, таксація, бонітет, охоронне 

зобов’язання, антропогенний вплив. 
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СЕКЦІЯ: СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА 

 

Анотація 

 

Карпук  Ксєнія, учениця  10  класу  Ліцею 

«Білоцерківський колегіум»  Білоцерківської міської ради 

Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Звір Галина Василівна, учитель географії Ліцею 

«Білоцерківський колегіум»  Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

ОТРИМАННЯ СТЕРИЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МІКРОПАГОНІВ ЛИМОНУ КИСЛОГО 

 (CITRUS AURANTIFOLIA) ДЛЯ КЛОНАЛЬНОГО МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню отриманню стерильної 

культури мікропагонів лимону кислого (Сitrus aurantifolia) для клонального 

мікророзмноження.  Проаналізовано та оцінено вплив стерилізуючих речовин на 

експланти лимону кислого (Citrus aurantifolia). 

Визначено ефективні концентрації стерилізуючих речовин для отримання 

стерильної культури мікропагонів. 

Досліджено вплив регуляторів росту на розвиток мікропагонів. 

Визначено особливості росту експлантів лимону кислого (Citrus aurantifolia) 

в культурі in vitro. 

Ключові слова: біотехнологія, стерильна культура, експланти, регулятори 

росту, культура in vitro.  
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СЕКЦІЯ: СЕЛЕКЦІЯ ТА ГЕНЕТИКА 

 

 

Анотація      

 Саражинська Лілія, вихованка гуртка Володарського центру 

творчості дітей та юнацтва Володарської селищної ради 

Білоцерківського району Київської області, учениця 9 класу 

Опорного закладу освіти «Володарський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 імені В.П.Мельника 

Володарської селищної ради Білоцерківського району 

Київської області» 

 

Науковий керівник: Буханевич Людмила Миколаївна, керівник гуртка 

Володарського центру творчості дітей та юнацтва Володарської селищної ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОЧНОЇ 

ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ОЗНАК ЕКСТЕР'ЄРУ  БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ МОЛОЧНИХ 

ПОРІД, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
 

Мета молочного скотарства, як і будь-якого бізнесу, - отримання 

максимального прибутку за найменших витрат. Такий результат можливий лише за 

умови вмілого управління всіма без винятку процесами молочного виробництва і, 

зокрема, правильним підбором плідників. Мета дослідження - проведення 

порівняльної оцінки реалізації генетичного потенціалу бугаїв-плідників 

голштинської, симентальської та джерсейської порід на основі даних «Каталогу 

бугаїв молочних і молочно-м’ясних порід для відтворення маточного поголів’я у 

2021 році» та виявлення залежності прояву ознак продуктивності  від генотипу 

тварин різних порід. 

Завдання дослідження: аналіз молочної продуктивності дочок бугаїв-

плідників голштинської, симентальської та джерсейської порід за основними 

показниками; оцінка екстер’єру дочок бугаїв-плідників голштинської, 

симентальської та джерсейської порід за основними показниками; створення 

профілю продуктивності дочок бугаїв-плідників голштинської, симентальської та 

джерсейської порід; створення екстер’єрного профілю дочок бугаїв-плідників 

голштинської, симентальської та джерсейської порід; розрахувати ступінь 

генетичного потенціалу бугаїв-плідників обраних порід. 
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Доведено, що ступінь реалізації генетичного потенціалу бугаїв-плідників 

досліджуваних порід перевищує 100 %, оскільки їх дочки за проявом всіх 

господарськи корисних ознак перевищували стандарти порід. 

Ключові слова: генотип, генетичний потенціал, породи ВРХ, бугаї-плідники, 

показники продуктивності, екстер’єр, селекційно-племінна робота. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, 

ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Іванчук Софія, учениця 11 класу Гейсиського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ставищенської 

селищної ради Білоцерківського району Київської  області 
 

 

 

Науковий керівник: Тертична Лариса Іванівна, вчитель української мови та 

літератури Гейсиського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської  області 
 

ФЕМІНІСТИЧНІ ІДЕЇ У ТВОРЧОСТІ БРИТАНСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ ВІРДЖИНІЇ 

ВУЛЬФ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ 

 

Дослідження полягає у виявленні типологічних особливостей жіночого 

образу та становища жінки в творчості британської письменниці Вірджинії Вульф 

та української літераторки Ольги Кобилянської.  

Актуальність теми зумовлена тим, що за останні роки статус жінки в 

суспільстві помітно змінився. Те, що ми зараз сприймаємо як звичайні речі – право 

на навчання, інформацію, виборче право та працевлаштування – виборювалося 

жінками протягом століть. Ольга Кобилянська і Вірджинія Вульф займають чільне 

місце в історії феміністичного руху на початку ХХ століття, а «жіночий елемент» і 

«жіночий світ» стали провідними ідеями їх творчості. У роботі здійснено 

компаративний аналіз становища жінки у творах письменниць. Причиною цього є 

спільний проблемний та ідейно-тематичний стержень творів англійської та 

української авторок – феміністична ідея, тема емансипації жінки в тогочасному 

суспільстві. 

 

Ключові слова: фемінізм, письменниця, жіноча історико-літературна традиція, 

феміністичний рух. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

         

Анотація 
 

Григоренко Софія, учениця 11 класу Вишнівського 

академічного ліцею «Основа» Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Коломієць Олена Вікторівна, учитель української мови та 

літератури Вишнівського академічного ліцею «Основа» Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФЕНТЕЗІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу особливостей фентезі в сучасній 

українській літературі за романом Анни Багряної «Вітрова гора».  

Досліджено місце фентезі в жанровій класифікації літератури. Визначено 

класифікаційні ознаки фентезі. Описано генезу фентезі в літературі. Встановлено 

проблеми ідентифікації українського фентезі в сучасній українській літературі. 

Визначено вплив конкурсу «Коронація слова» на розвиток сучасної української 

літератури. Проведено літературний аналіз роману Анни Багряної «Вітрова гора». 

Актуальність теми базується на тому, що популярність фентезі, наявність 

багатьох культурних феноменів, в основі яких він знаходиться, демонструють 

необхідність вивчення фентезі не лише в межах творчості окремих авторів, а й в 

контексті літератури та мистецтва в цілому. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше зроблено спробу 

вивчення та узагальнення жанрових особливостей популярного серед сучасної 

української читацької аудиторії явища фентезі. Уперше об’єктом аналізу є ще не 

досліджений літературознавцями роман Анни Багряної «Вітрова гора», що 2021 

року в номінації «романи-фентезі» став переможцем літературного конкурсу 

«Коронація слова». 

Ключові слова: жанр, жанровий різновид, міфологія, фантастична 

література, фентезі. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Криштальова Крістіна, учениця 11 класу Іванківського ліцею  

Іванківської селищної ради Вишгородського району Київської 

області  

 

 

 

Науковий керівник: Процик Людмила Григорівна, вчитель української літератури 

Іванківського ліцею Іванківської селищної ради Вишгородського району Київської 

області 
 

 
ОСОБЛИВОСТІ НОВЕЛІСТИКИ ГАЛИНИ ПАГУТЯК 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу новел Галини Пагутяк. У кожного 

митця творча спадщина неповторна і своєрідна, вона привертає до себе увагу 

індивідуальним підходом до розкриття певних проблем, поєднуючи реальний світ 

із вигаданим. Новели авторки саме такі. 

Розкрито теоретичні положення про новелу як жанр, показано її розвиток на 

фоні літературного процесу, доведено, чому новела як жанр актуальна сьогодні. 

На основі тексту окремих новел Галини Пагутяк досліджено проблеми 

внутрішнього світу людини, духовних загальнолюдських цінностей, які зображені з 

різних сторін на тлі звичайних, часто неприємних та сумних життєвих подій. 

Проаналізовано окремі новели письменниці, розкрито їх тематику та ключові 

проблеми, укладено паспорти цих новел. 

Розглядаючи новелу як жанр, доведено її унікальність, виявлено специфічні 

ознаки, досліджено використання художніх засобів, окремих деталей, що 

впливають на яскравість сюжету новел та їх сприйняття. 

Доведено триєдину мету сучасної новели: пізнати, замислитися над власними 

вчинками, знаходити істину та зрозуміти своє призначення у цьому світі, щоб не 

зневірюватися у своїх силах та не втрачати власне «Я». 

Ключові слова: буденне; вигадане; гармонія; індивідуальний підхід; новела; 

новелістика; проблематика; реальне; сенс; стиль. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Вепрецька Дар’я, учениця 11 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницький ліцей-

інтернат «Патріот», вихованка гуртка Київського обласного 

комунального позашкільного навчального закладу «Мала 

академія наук  учнівської молоді» 

 

Науковий керівник: Назаренко Тамара Маркіянівна, керівник гуртка Київського 

обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук  

учнівської молоді» 

 

ПОВІСТЬ ОЛЕКСІЯ ДЕКАНЯ «КАЙДАШЕВА СІМ'Я ПРОТИ ЗОМБІ» ЯК СПРОБА 

УКРАЇНСЬКОГО МЕШАПУ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню нового жанру в системі літератури – 

мешап. Актуальність роботи зумовлена відсутністю комплексного аналізу цього 

жанру та його поширенням в українській літературі. 

Проаналізовано виникнення та розвиток мешапу, розглянуто особливості жанру 

літератури жахів.  

Досліджено художню компіляцію класичної повісті І. Нечуя-Левицького в 

містичній мешап-повісті ««Кайдашева сім'я проти зомбі» Олексія Деканя. 

Прослідковано особливості українського зомбі-горору на прикладі містичної 

повісті «Кайдашева сім'я проти зомбі». 

Ключові слова: жанр літератури, зомбі-горор, література жахів, мешап, 

постмодернізм. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Житник Наталія, учениця 11 класу Фарбованського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів- 

дошкільний навчальний заклад (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 I-III ступенів- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської 

міської ради Бориспільського району Київської області, відмінник освіти України,  

заслужений учитель України 

 

ДИСКУРС НЕТЛІННИХ ЛЮДСЬКИХ ЧЕСНОТ У ВЕРСИФІКАЦІЙНОМУ 

ДОРОБКУ БОГДАНА - ІГОРА АНТОНИЧ 

 

Тернистий шлях пройшло вітчизняне красне письменство. З жодною 

літературою світу ХХ століття не поводилось так лукаво, як із українською. Воно 

народжувало великих творців, давало їм крила для високого лету і їх же, ці крила, 

стинало, а самих митців розпинало на хрестах мук і згодом упродовж десятиліть 

паплюжило їхню працю. Ця теза в повній мірі стосується і творчої долі видатного 

українського поета Богдана – Ігора Антонича. Його поезія є незаперечним 

свідченням того, що великий талант обов’язково зреалізує свої можливості за 

короткий час і проб’ється крізь перепони провінційного мислення на дорогу 

передових думок свого часу, дорогу, яка поєднує національного поета зі світовим 

мистецтвом і в той же час із найглибшими й найродючішими пластами рідної землі 

й культури. 

Об’єктом дослідження номінованої наукової роботи є поетична творчість 

Богдана-Ігора Антонича. Предметом наукових пошуків є виокремлення 

особливостей поетичних творів автора, їх зв’язок із дійсністю. Мета роботи – 

комплексний аналіз віршів, що входять до збірок «Привітання життя», «Три 

перстені», «Книга лева», «Зелена Євангелія», «Ротації».  

 

Ця мета реалізується в наступних завданнях: 

- з’ясування особливостей творчої манери поета; 
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- дослідження використання автором художніх засобів, образів; 

- аналіз джерел творчості поета; 

- спроба здійснення порівняльного аналізу збірок; 

- простеження за міфологічним впливом на стиль автора. 

Актуальність даної наукової роботи в тому, що попри свою недосконалу 

вивченість ця тема є цікавою в контексті сучасного повернення колись забороненої 

творчості окремих авторів. Хоча творчість поета досить тривалий час була під 

забороною, вона є потужним струменем в українській літературі й одним з ключів 

до розуміння сенсу буття. Кожен читач, поринаючи в багатства творчості 

майстерності Богдана-Ігора Антонича, по-новому відкриває для себе світ. Новизна 

наукової роботи полягає в порівняльному дослідженні збірок поета, у детальному 

аналізі першоджерел авторського стилю. 

  Методологічні прийоми: у науковій роботі застосовано метод порівняльного 

аналізу. Практичне значення: опрацьована в науковій роботі тема може бути 

практично використана для вивчення поетичної творчості Богдана - Ігора Антонича 

у школі та вищих навчальних закладах, для подальших наукових пошуків. 

           Здійснивши спробу дискурсу одвічних людських чеснот в Антоничевій 

версифікації, дійшла таких висновків: 

- поезія Б.-І.Антонича - явище багатогранне й неоднозначне;                                 

  - у віршах автора людина й природа - одне нерозривне ціле, і відчуження між 

ними не має бути; 

- у поезіях митця стверджується перевага людських чеснот над вадами;                                         

- попри життєрадісність віршів наявність перманентної лірики автора про смерть;                                                                                                                                     

- очевидна залежність людини й людства від долі природи, і це наразі актуалізує 

Антоничеву поезію 

- наявність у поезії автора передчуття глобальних катаклізмів хх століття. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Матвійчук Іван, учень 11 класу Опорного навчального закладу 

«Щасливський навчально-виховний комплекс «ліцей – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 

Пристоличної сільської ради Бориспільського району 

 

 

Науковий керівник: Мороз Світлана Василівна, учитель української мови та 

літератури опорного навчального закладу «Щасливський навчально-виховний 

комплекс «ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» 

Пристоличної сільської ради Бориспільського району 

 

ЕТНОСИМВОЛІКА СВІЙСЬКИХ І ХИЖИХ ТВАРИН І ПТАХІВ В УКРАЇНСЬКІЙ 

УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ 

 

У роботі представлено етнолінгвістичну характеристику образів тварин і 

птахів на основі репрезентації символіки у фразеологічному та етнолінгвістичному 

словниках, а також шляхом відображення символів в українських народних казках. 

Символічність припускає безліч значень, обрамлених загальною ідеєю. 

Виходячи з даної загальної ідеї, кожна людина може відкрити для себе в символі 

нове значення. Отже, символ, у своїй потенції, володіє нескінченним числом 

значень.  

Необхідність першочергового розгляду саме тваринних символів та символіки 

птахів зумовлена тією універсальної роллю, яку вони відіграють у творенні 

фольклорного тексту.  

Зроблено висновок, що зообрази та образи птахів – одні з найчастіше 

уживаних та найбільше значущих символічних елементів народної словесності. 

Їхня зовнішня оболонка дозволяє ховати у собі безмежну кількість значень. 

Практичне значення роботи полягає у можливості використання матеріалів 

дослідження на уроках української літератури та заняттях літературних курсів за 

вибором. 

Ключові слова: етнолігвістика, етносимволіка, символ, казка, прислів’я, 

приказка, фольклор, асоціації. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Білик Єлизавета, учениця 10 класу Бориспільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 8 Бориспільської 

міської ради Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Яценко Олена Василівна, учитель української мови та 

літератури Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 

Бориспільської міської ради Київської області 

 
 

 

ГЛИБИНА ФІЛОСОФСЬКОГО ЗМІСТУ АФОРИСТИЧНИХ ВИСЛОВІВ 

 ЛЮДМИЛИ МОЗГОВОЇ  

 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел. 

У праці проаналізовано поезії трьох збірок Людмили Мозгової: «Там, де ти», 

«Поцілунок сонця» і «Час небачених побачень».  

Головною ознакою її творчості є те, що більшості поезій властива 

афористичність, яка концентрується навколо морально-етичних мотивів і вічних 

цінностей. Досліджено філософський зміст афористичних висловів Людмили 

Мозгової, розкрито художню своєрідність її поетичного світу, визначено, як за 

допомогою тропів їй вдається висловити філософську глибоку думку.  

Мета дослідження: дослідження поняття афористичності та  філософічності 

творів; дослідження семантико-синтаксичних особливостей авторських 

висловлювань Людмили Мозгової як афоризмів, що мають глибокий філософський 

зміст. 

Актуальність дослідження: зумовлена необхідністю глибшого, 

ґрунтовнішого вивчення творчості молодої талановитої, але маловідомої 

письменниці Бориспільщини, адже обсяг матеріалів дослідження її творчості 

незначний. Робота може бути використана на уроках літератури рідного краю. 

Велике значення має розкриття ментальних концептів, яке допоможе показати 

багатий внутрішній світ поетеси. 

Уміння виділяти синтактико-стилістичні моделі висловлювань та вміло ними 

послуговуватися в житті дають змогу побороти одноманітність мовлення і за 
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допомогою афоризму лаконічно висловити глибоку філософську думку. 

Опрацювання навчального матеріалу допоможе замислитися над вічними 

питаннями, сприяє розвитку глибини мислення, показує ерудицію, інтелектуальну 

культуру й усвідомити основи життєвих цінностей. 

Завдання дослідження: 

- вивчення літератури з теми дослідження; 

- опрацювати та проаналізувати поезії трьох збірок: «Там, де ти», 

«Поцілунок сонця» і «Час небачених побачень»;  

- поглиблено опрацювати афористичні вислови й довести, що вони є 

невичерпним джерелом для збагачення духовного потенціалу читачів; 

- виділити в поезіях семантико-синтаксичні одиниці, що функціонують у 

вигляді самостійно існуючого вислову  як афористичні конструкції; 

- розкрити багатство національних концептів, сконцентроване в 

афористичних висловах; 

- проаналізувати на семантично-синтаксичному й текстовому рівнях 

афористичність поезій автора; 

- охарактеризувати художній інструментарій письменниці та зʼясувати 

засоби творення художніх образів; 

- простежити філософічність тверджень афористичних висловів. 

Висновки та результати: як показало дослідження, афористика Людмили 

Мозгової є невичерпним джерелом для збагачення духовного потенціалу читачів. 

Матеріалом дослідження слугували опрацьовані та проаналізовані поезії трьох 

збірок: «Там, де ти», «Поцілунок сонця» і «Час небачених побачень». 

Проаналізувавши великий обсяг поезій, виявили групи концептів, які 

становлять уявлення про життєві пріоритети та загальнолюдські світоглядні 

цінності поетеси. Дослідили їх акумуляцію у семантико-синтаксичних 

конструкціях, тобто афоризмах. 

Простежили й з’ясували, що для переважної більшості творів характерна 

глибина філософської думки.  

Вивчення афористики Людмили Мозгової цікаве у виявленні індивідуальних 

художніх особливостей. Авторське поетичне фразотворення робить внесок у 

розвиток афористичного складу сучасної української мови. 

Ключові слова: афоризм, філософія, філософічність, Людмила Мозгова, 

афористичні вислови, семантико-синтаксичні конструкції, поезія, концепти. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Герасименко Олена, учениця 10 класу Комунального закладу 

загальної середньої освіти «Ліцей №1 с. Петропавлівська 

Борщагівка» Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Солонина Наталія Олександрівна, учитель української мови 

та літератури Комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей №1 с. 

Петропавлівська Борщагівка» Борщагівської сільської ради Бучанського району 

Київської області 

 

 

НЕОРОМАНТИЧНИЙ ІДЕАЛ СИЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗА ПОВІСТЮ 

«ЛЮДИНА» О. КОБИЛЯНСЬКОЇ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу образу головної героїні повісті  

«Людина» О. Кобилянської як ідеалу сильної особистості.  

Досліджено найяскравіші спогади з юності О. Кобилянської, вплив на її  

творчість громадської діячки Н. Кобринської, історію написання повісті «Людина». 

Проаналізовано поєднання теорії Ф. Ніцше з ідеями фемінізму у повісті  

«Людина» О. Кобилянської, зокрема в образі Олени Ляуфлер, можливості  нового 

розуміння її світосприйняття. 

Досліджено місце творчості О. Кобилянської на новому етапі розвитку 

української літератури, її неоромантичний напрямок. 

Проаналізовано психологію індивідуальності образу Олени Ляуфлер, її  сильні 

сторони, здатності на самопожертву. 

Ключові слова: неоромантизм, фемінізм, самодостатня особистість, Олена 

Ляуфлер, самопожертва, жіноча сила. 
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 СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Сіраш Аліна, учениця 11 класу Славутицького ліцею 

Славутицької міської ради Вишгородського району Київської 

області 

 

 

Науковий керівник: Кушнеренко Оксана Валеріївна, учитель української мови та 

літератури Славутицького ліцею Славутицької міської ради Вишгородського 

району Київської області 

 
 

ЗВУКОВА ГАМА ТА КОЛЬОРОВА ПОЛІТРА У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ 

ПИСЬМЕННИКІВ-ІМПРЕСІОНІСТІВ 

 

     Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, які поділено на підрозділи, 

висновків та додатків. Список літератури містить двадцять джерел. 

     У роботі досліджено роль звукових та зорових образів у сприйнятті героєм 

навколишньої дійсності, його уявлення про світ. Наведено приклади творів 

української літератури, названо авторів, які використовували дані образи. 

Проведено психологічний аналіз сприйняття кольору та звуку людиною. Зазначено 

теоретичні засади імпресіонізму – однієї з течій модернізму – представники якої у 

своїх творах прагнули відтворити відчуття, переживання, враження за допомогою 

кольору та звуку. Проаналізовано літературно-критичні дослідження, в яких 

розглядаються питання функціонування колористики, фонетичних художніх 

засобів.  

     Ключові слова: кольорова палітра, звукова гама, імпресіонізм, алітерація, 

асонанс, словесний пейзаж. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Анотація 

 

          Шіяненко Олександр, учень 9 класу Мисайлівської 

гімназії Богуславської міської ради Обухівського району 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Коляда Лариса Борисівна, вчитель української мови та 

літератури Мисайлівської гімназії Богуславської міської ради Обухівського району 

Київської області 

 

ЩОБ НАЗАД ДОРОГИ НЕ ВЕРНУТЬ 

(за творчістю Леоніда Логвиненка) 

 

       Робота присвячена вивченню життя та творчості заслуженого журналіста, 

фотокореспондента, письменника Леоніда Андрійовича Логвиненка. 

    Шіяненко Олександр дослідив життєвий шлях земляка, його родовідне дерево, 

творчий доробок, встановив причинно – наслідкові зв’язки між поколінням. Учень 

проаналізував поетичну збірку «Білого янгола зоряна тінь», визначив основні її 

мотиви й з’ясував, як концепція любові до родоводу, села втілюється у збірці через 

художні образи. 

Досліджено, що зв’язок поколінь у цій родині відбувається на генетичному рівні.  

     Ця робота допоможе пробудити у школярів почуття любові до своєї маленької 

батьківщини та гордості за її людей, змусить побачити красу свого краю, спонукає  

вивчати його історії. А ще дасть усвідомлення того, наскільки є важливим знати 

своє коріння, берегти сімейні традиції і не втрачати родинних зв’язків. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Таргонська Галина, вихованка Миронівського центру дитячої 

та юнацької творчості Миронівської міської ради Обухівського 

району Київської області, учениця 9 класу Опорного закладу 

освіти «Карапишівський академічний ліцей» Миронівської 

міської ради Обухівського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Троценко Валентина Василівна,  учителю української мови 

та літератури Опорного закладу освіти «Карапишівський академічний ліцей» 

Миронівської міської ради, керівнику гуртка Миронівського центру дитячої та 

юнацької творчості Миронівської міської ради Обухівського району Київської 

області 

 
 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАГІЧНИХ ПОДІЙ ГОЛОДОМОРУ 30-Х РОКІВ ХХ 

СТОЛІТТЯ В ХУДОЖНЄ СЛОВО В РОМАНІ СВІТЛАНИ ТАЛАН «РОЗКОЛОТЕ 

НЕБО 

 

Робота складається із двох розділів, другий із яких містить 7 підрозділів. 

Список літератури нараховує 10 джерел,  робота розміщена на 28 сторінках. 

Мета роботи: виокремлення та дослідження перенесення історичних подій 

30-х років ХХ ст. в художні картини  в романі С.Талан «Розколоте небо».  

Об’єкт дослідження: роман С.Талан «Розколоте небо».  

Предмет: трансформація трагічних подій голодомору 30-х років ХХ століття 

в художні картини роману. 

Методи дослідження: біографічний, історичний, психоаналітичний, 

цілеспрямованого спостереження, метод проєкції, аналізу, узагальнення. 

У науковій роботі досліджено та узагальнено перенесення Світланою Талан   

трагічних подій Голодомору 30-х років ХХ ст. з історичного русла в художнє слово 

на сторінки роману «Розколоте небо». 

Ключові слова: Голодомор, колективізація, план хлібозаготівлі, колгосп,  

продподаток, «чорна дошка», комнезамівці, репресії, саботажники. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Лобанова Катерина, учениця 11 класу Калинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Калинівської 

селищної ради Фастівського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Озадовська Світлана Іванівна, учитель української мови та 

літератури Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Калинівської 

селищної ради Фастівського району Київської області 

 

 
ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ  ЛІТЕРАТУРНОГО МОДЕРНІЗМУ                   

(АВАНГАРДИЗМУ, ПОСТМОДЕРНІЗМУ) 

 

Дослідницьку роботу присвячено теоретичним концепціям модернізму, а саме: 

авангардизму та постмодернізму в галузі літератури. 

Досліджено основні аспекти та питання визначення понять модернізму, 

авангардизму, постмодернізму. Розкрито теоретичні концепції течії та досліджено 

модерністські твори українських літераторів.  

Проаналізовано літературно-критичні дослідження, в яких розглядаються різні 

аспекти значимості модернізму в галузі літератури.  

Досліджено аспект модерніських стилів на прикладі творів М. Семенка, Ю. 

Андруховича, О. Забужко.  

Проаналізовано явища модернізму, авангардизму, постмодернізму та 

досліджено їх концептуальний зміст, як важливий чинник у розвитку суспільства. 

Розкрито тематику та ключові запитання, які ставлять перед собою письменники. 

Висвітлено основні цінності орієнтації їх творчості.  

Ключові слова: модернізм, авангардизм, постмодернізм, теоретичні 

концепції, аспект. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Зубкова Валерія, учениця 9 класу Путрівського опорного 

закладу освіти – освітнього центру Глевахівської селищної 

ради Фастівського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Адамчук Євгенія Геннадіївна, вчитель української мови і 

літератури Путрівського опорного закладу освіти – освітнього центру 

Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області 
 

ПРОЯВИ ФЕМІНІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ 

 

Актуальність теми. Наш світ стрімко розвивається, наукові, технічні та 

технологічні розробки повністю змінюють життя та побут. Все це впливає на 

гендерні ролі чоловіків та жінок. Усталені погляди на роль жінки досить важко 

змінити, адже мало не на підсвідомому рівні лишаються консервативні уявлення 

про жінку та «три Ка» (Kinder, Küche, Kirche). Першими понад сто років тому 

заговорили про права жінок феміністки. Але боротьба за права жінок досі триває. 

Мета роботи полягає в дослідженні проявів фемінізму в українській 

літературі ХХ-ХХІ століть. 

Завдання дослідження: опрацювати літературу; розглянути сутність 

поняття фемінізму, основні його хвилі; простежити перші прояви фемінізму на 

території України; розглянути особливості ставлення до жінок в українському 

суспільстві; проаналізувати прояви фемінізму у творах українських письменників 

ХХ-ХХІ століть (П.Загребельний «Роксолана», І.Багряний «Тигролови», 

О.Забужко «Казка про калинову сопілку», С.Андрухович «Фелікс Австрія», В. 

Шкляр «Маруся» тощо). 

Методи дослідження. У роботі використано такі методи дослідження, як 

аналіз, порівняння, гіпотетико-дедуктивний, узагальнення, дедукція. 

Висновки дослідження. Феміністичний рух став можливим завдяки 

істотним змінам у суспільстві. В українській літературі вперше про права жінок на 

самореалізацію заговорили жінки-письменниці к. ХІХ – п. ХХ ст. – Ольга 

Кобилянська та Леся Українка. Література ХХ-ХХІ ст. подарувала цілу галерею 

яскравих, сильних духом жіночих образів. Це не просто жінки, які пробують 

відстояти своє право на окремішнє життя. Це жінки, які борються за своє щастя, 
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вміють насолоджуватись життям; жінки, які вміють ставити перед собою мету і 

досягати її; жінки, які і воюють за свої ідеї, і ведуть інших за собою. 

Результати дослідження будуть актуальними для тих людей, які будуть 

цікавитися творчістю українських письменників ХХ-ХХІ ст., жіночими образами, 

темою фемінізму. Також вона дасть змогу дізнатися щось нове та цікаве, краще 

розуміти в майбутньому людей, які прагнуть захищати свої права. 

Ключові слова: фемінізм, емансипація, жіночий образ, сильна духом. 

 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Сліпаченко Анна, учениця 10 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Фастівський ліцей-інтернат»  

 

 

 

Науковий керівник: Скочинська Юлія Володимирівна, учитель української мови 

та літератури Комунального закладу Київської обласної ради «Фастівський ліцей-

інтернат»  
 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЖАНРУ АНТИУТОПІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ 

ПОСТМОДЕРНІЗМІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ ОЛЕКСІЯ ЧУПИ «АКВАРІУМ») 

 

Дослідницьку роботу присвячено текстуальному аналізу антиутопії 

«Акваріум», визначенню її особливостей, порівнянні з класичним уявленням про 

жанр в літературознавстві. Кінцева мета – на основі отриманого матеріалу 

спрогнозувати розвиток цього жанру в сучасній українській літературі та його 

продуктивність. У ході роботи було досліджено теоретичні питання антиутопії, 

особливості розвитку жанру у вітчизняній літературі. 

Наступний етап – дослідження тексту та порівняння його рис із 

загальноприйнятими відомостями про жанр. 

Досліджено та проаналізовано спосіб викладу, часопростір, проблематику 

твору. 

Доведено, що в найближчі роки можна чекати зростання кількості українських 

антиутопій та їхньої якості. 

Ключові слова: антиутопія, українська антиутопія, продуктивність жанру, 

твір-засторога. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Рудницька Ірина, вихованка гуртка Переяславського будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Бориспільської 

міської ради Київської області, учениця 11 класу 

Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Переяславської міської ради Київської області 

 

Науковий керівник: Ткаченко Лариса Василівна, керівник гуртка 

Переяславського будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

Переяславської міської ради Бориспільського району Київської області 

 

 
ПОЕТИЧНА ТВОРЧІСТЬ МИКОЛИ ВОРОНОГО: ВИХОВНІ  

ТА ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

 

Дослідницька робота присвячена вивченню творчої спадщини Миколи 

Вороного, який був тим, про кого говорили, кого читали, ким захоплювалися 

молоді люди. Його постать викликала інтерес, він був непередбачуваною 

особистістю, творчість якого інтригувала, дарувала відчуття нового, незнаного досі 

в українській літературі. Він був різнобічною особистістю – поетом, актором, 

літературним і театральним критиком, мистецтвознавцем, перекладачем, він 

увійшов у коло юнацького читання, подарувавши читачеві молодих героїв, 

оригінальну поетику, деяку поведінкову епатажність, розкутість, і водночас зберіг 

вічні цінності. Його творчість була сміливою, оригінальною та новою.  

У роботі розглянуті твори письменника, адресовані дітям, юнацтву, а також 

ті, які, на нашу думку, були і є особливо плідними для виховання і навчання нашої 

молоді. Зокрема, цикли «Балади й легенди», «Летючі листки», поема «Євшан-

зілля» та окремі ліричні твори М.Вороного (наприклад, «Дітям», «Коли ти любиш 

рідний край», «За Україну»). 

Нами доведено, що поетична творчість Миколи Вороного для дітей та 

юнацтва посідає значуще місце у спадку автора і становить оригінальну сторінку 

його творчого доробку.  

Ключові слова: поетична творчість, поезія для дітей та юнацтва, виховний 

аспект, дидактичний аспект. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

Цюпка Анастасія, учениця 10 класу Лецьківського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – закладу дошкільної 

освіти Циблівської сільської ради Бориспільського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Дем’яненко Людмила Григорівна, вчитель української мови 

та літератури Лецьківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – 

закладу дошкільної освіти Циблівської сільської ради Бориспільського району 

Київської області 

 

 

ЧОРНОБИЛЬСЬКА ТЕМА В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 

 

   

Дослідницьку роботу присвячено аналізу ідейно-тематичного змісту 

прозових  творів на чорнобильську тему, провідних мотивів та художніх образів.  

           Досліджено і з’ясовано, що Є. Гуцало, К. Мотрич, В. Яворівський – 

неповторні особистості, що зуміли у своїх творах тонко, чуттєво торкнутися 

чорнобильської теми. Зміст їх творів спрямований на збереження вічних істин та 

ідеалів: палкої любові до рідного краю, своєї землі, де народився, протест проти 

зла у всіх його проявах, збереження, попри все, чесності, духовності, людяності.  

           Детально проаналізовано прозові твори на чорнобильську тему, їх ідейне 

багатство, наголошується на неповторності і самобутності кожного з літераторів, 

які, усвідомлюючи призначення свого таланту, володіючи дивовижною, 

повсякденною готовністю віддати всі сили в ім’я ідеї, заглиблюються в душу 

людини. 

             Виявлено особливості творчості письменників (метафори, порівняння, 

яскраві епітети, фразеологізми тощо) для створення неперевершених образів героїв 

творів.  

Ключові слова: чорнобильська тема, чорнобильська трагедія, прозові 

твори,ідейний зміст, провідні мотиви, вітчизняні письменники. 
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СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА  ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

Воловик Наталія, учениця 10 класу Рокитнянського ліцею – 

МАН Рокитнянської селищної ради Білоцерківського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Хілініч Оксана Іванівна, учитель української мови та 

літератури, керівник гуртка Рокитнянського ліцею – МАН Рокитнянської селищної 

ради Білоцерківського району Київської області 
 

 

АНІМЕ-КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ  ЯПОНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ 

КЛАСИКИ 

 

У дослідницькій роботі порушується проблема популяризації японської 

літературної класики засобами анімації. Актуальність дослідження полягає в тому, 

що аніме є мало вивченим предметом дослідження у вітчизняній науці в силу 

численних дослідницьких упереджень, породжених хибними суспільними 

уявленнями про несерйозність та другорядність цієї форми мистецтва. Разом із 

тим, вплив японської анімації на глобальну медіа культуру сьогодні складно не 

помітити. Метою дослідження є виявлення впливу творів японської анімації на 

формування читацьких інтересів підлітків. Було сформульовано низку наукових 

завдань, кожному з яких відповідає окремий розділ у роботі. Визнаючи, що аніме 

повністю ввійшло в побут, свідомість і лексикон постіндустрійного суспільства, ми 

стверджуємо, що це явище потребує детального опису та  аналізу.  

У першому розділі досліджено питання виникнення аніме як субкультури та 

охарактеризовано особливості аніме Японії; у другому розділі здійснюється спроба 

позиціонування японської анімації на фоні інших масових форм мистецтва, 

зокрема, кінематографу, показати, як аніме може сприяти популяризації класичної 

літератури, визначити місце аніме – субкультури серед учнів Рокитнянського ліцею 

- МАН. Виконання поставлених завдань досягається шляхом використання 

порівняльного та історичного методів, а також застосуванням соціологічного 

підходу.  

Усі поставлені завдання були виконані. У дослідницькій роботі 

систематизуються та аналізуються дослідження поняття «аніме» як зарубіжних, 

так і вітчизняних науковців, виділяються  його своєрідні ознаки та елементи, які 

реалізуються на жанрово-стильовому рівні.  

Ключові слова: субкультура аніме, класична література, ранобе, манґа, 
полімистецьке культурне явище. 



 

261 

 

СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА  ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

Бабич Єгор, учень 9 класу Колонщицького ліцею 

Макарівської селищної ради Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Удовик Наталія Федорівна, вчитель зарубіжної літератури 

Колонщицького ліцею Макарівської селищної ради Київської області 
 

 

МІФОЛОГІЧНІ ОБРАЗИ КРИЛАТОСТІ У СВІТОВІЙ КУЛЬТУРІ  

ЯК ПОКАЗНИК ЗАГАЛЬНОСВІТОВИХ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

 

Мета роботи – дослідити, як міфологічний образ трансформується в часі і 

просторі та пов’язується з ментальністю народів, їх культурними традиціями. 

1. На першому етапі досліджено міфологію давніх цивілізацій світу за реґіонами: 

Європейський, Західно-Азіатський, Арабський, Індуїстський, Центрально-

Американський, доведено багатоаспектність символіки образу крилатості та 

визначено основні принципи його інтерпретації (представлено в роботі як базовий 

матеріал у якості об’єкта даного дослідження та в додатках А, Б, В). 

2. У представленому доробку досліджено ареал вжитку міфологічних образів 

крилатості, закономірності трансформації образів, взаємозв’язки культур та 

міфологій різних реґіонів. 

Результати дослідження обґрунтовують:  

- міфологічну природу образів крилатості та їх первинного значення;  

- еволюцію символіки образу в різних сферах життєдіяльності людини; 

- закономірності трансформації образів крилатості в часі та просторі завдяки 

взаємозв’язкам культур та міфологій народів різних реґіонів. 

Ключові слова: міфологія, міфологічний образ, архетип, крилатість, символ, 

цивілізація, культура. 
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СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА  ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

 

Швець Анна, учениця 10 класу Ліцею «Білоцерківський 

колегіум» Білоцерківської міської ради Київської області 

               

Науковий керівник: Бондаренко Оксана Василівна, учитель зарубіжної 

літератури  Ліцею «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської ради 

Київської області 

 

 
ВПЛИВ ЛІТЕРАТУРНОЇ СПАДЩИНИ МИКОЛИ ГОГОЛЯ НА ТВОРЧІСТЬ 

РЮНОСКЕ АКУТАГАВИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу впливу гоголівських традицій на 

творчий доробок японського письменника Акутагави Рюноске. 

Актуальність роботи зумовлена тим, що творчість Рюноске Акутагави відома 

у вузькому колі читачів, а тому малодосліджена. 

У роботі проаналізовано ідейно-художні творчі пошуки М. Гоголя та Р. 

Акутагави, досліджено  своєрідність їх  світогляду, місце та значення творчості 

письменників у житті суспільства. Розкрито специфіку ідейно-естетичних 

модифікацій гоголівських тем, сюжетів, прийомів у новелістиці Р. Акутагави.  

Проаналізовано цикл «Петербурзьких повістей» М. Гоголя та низку новел  

Р. Акутагави, розкрито тематику та основні прийоми її розкриття, висвітлено 

ціннісні орієнтири у їх творах. 

 Спостереження за творами М. Гоголя та Р. Акутагави виявило, що вплив 

російсько-українського письменника на новелістику Р. Акутагави відбувався на 

різних рівнях: тематики та сюжету, естетики (використання різних видів 

комічного, поєднання реалізму і фантастики) та етики (психологізм прози, 

морально-етичні цінності). 

Ключові слова: літературна спадщина, гоголівські традиції, тематика, «маленька 

людина», японська література. 
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СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА  ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Анотація 

 

 

Пархоменко  Софія , учениця 11 класу Березанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Броварського 

району Київської області 

          

                                     

Науковий керівник: Індовська  Тетяна Олександрівна,                                                          

вчитель зарубіжної  літератури  Березанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2 Броварського району Київської області 

                                                              

 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНИХ МОТИВІВ ОБРАЗУ КОНЯ 

В ПОЕМІ  ДЖ. БАЙРОНА «МАЗЕПА» 

 

Дослідницьку роботу присвячено виявленню особливостей інтерпретації 

фольклорного  образу – символу коня в поемі Дж. Байрона «Мазепа» в контексті 

розкриття головної думки твору. 

 Основними методами дослідження, що використовувалися при написанні 

роботи, є порівняльно-історичний, що полягає в дослідженні перетворення 

фольклорних мотивів, образів, символів; психологічний, що базується на поясненні 

мотивації вчинків персонажів; інтертекстуальний, що полягає в розкритті відсилок 

поеми до інших творів, зокрема до фольклорних творів. 

 В ході проведеного дослідження було з’ясовано, що у поемі Дж. Байрона 

символіка коня тісно переплітається з фольклорною символікою коня – друга, 

товариша, бойового побратима, що співвідноситься з козацькою культурою. 

Визначено, що колірна символіка, що використана в поемі, (а саме образ  

вороного коня) характерна для народнопоетичної творчості, де отримує  

символічне трактування. 

З’ясовано,що в створеному Дж. Байроном образі «дикого коня» ми 

знаходимо  відображення народнопоетичних уявлень про коня, як сакральну 

тварину. 

Образ коня в творі є невід’ємною частиною цілісного художнього світу 

романтичної поеми і несе позитивне навантаження. 

Ключові  слова: символ, образ, фольклорні мотиви, колірна символіка, 

вороний кінь, мотив долі, козак. 
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СЕКЦІЯ: ЗАРУБІЖНА  ЛІТЕРАТУРА 

 
 

                                            Анотація 

 

 

Лебідь Вікторія, учениця 11 класу Фарбованського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів- 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської 

міської ради Бориспільського району 

 

 

Науковий керівник: Пінчук Василь Леонтійович, учитель зарубіжної літератури 

Фарбованського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів- дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської міської ради 

Бориспільського району, заслужений учитель України 

 

 
У ЛАБЕТАХ «СТОЛІТТЯ-ВОВКОДАВА» (СПРОБА ОБСЕРВАЦІЇ СТАНУ 

ОДВІЧНИХ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ВАРТОСТЕЙ У НОВІТНІЙ ЗАРУБІЖНІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ) 

 

       Невблаганний володар часу Хронос своїм безапеляційним метрономом 

пунктуально викарбовує перші десятиліття ХXI століття. Попри неминучість 

часового поступу людство оголеним нервом свого єства відчуває, щоправда, дещо 

притлумлений, відгомін свого попередника, сторіччя XX, за словами рoсійського 

поета пори «срібної доби» Осипа Мандельштама, «століття- вовкодава», з його 

трагічними катаклізмами, гіркі уроки яких мають слугувати нагальною 

пересторогою сучасникам. Адже не с таємницею, що наразі стан одвічних 

загальнолюдських вартостей у глобалізованому постіндустріальному суспільстві 

бажає бути набагато кращим. Відтак метою номінованої наукової роботи є 

здійснення спроби обсервації стану нетлінних моральних цінностей у новітній 

зарубіжній літературі на прикладі  аналізу знакових творів постмодернізму.  

Ця мета реалізується в таких завданнях: 

- з’ясувати визначальні риси літератури постмодернізму; 

-зіставити романи «Ім’я троянди» У. Еко та «Запахи» П.Зюскінда; 

-простежити, як у вказаних творах тлумачаться одвічні людські цінності; 

-констатувати, чи дають письменники відповідь на питання «Камо грядеши, 

людство?»  
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Методолічні прийоми: зіставний і аналітичний. 

Предметом наукових пошуків є обсервація визначальних гуманістичних засад у 

постмодерністських творах. 

Об’єкт дослідження номінованої роботи - знакові постмодерністські романи: «Ім’я 

троянди» Умберто Еко та «Запахи» Патріка Зюскінда. 

Новизна обсервації полягає у виявленні стану одвічних загальнолюдських чеснот 

саме в зазначених романах. 

Практичне значення: матеріали роботи можуть бути використані при вивченні 

теми «Постмодернізм» у середніх навчальних закладах. 

На зазначене питання (куди йти людству?) постмодернізм не виступає 

iстиною в останній інстанції, не дає готових рецептів сенсу буття людини 

розуміння історії, культури, мистецтва, суспільства. 

Визначальними чинниками літератури постмодернізму є: 

- культ незалежної особистості; 

- життя як театр абсурду; 

- переплетіння різних стилів; 

- алюзії на відомі сюжети; 

- ipонічність та пародійність; 

- криза нетлінних вартостей.  

Ключові слова: постмодернізм, обсервація, У.Еко моральні чесноти, П.Зюскінд 

«Ім’я троянди»,  «Запахи». 
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

 

Анотація 

 

Герега Яна, учениця 9 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 
 

 

СПЕЦИФІКА КОНЦЕПТУ «ЩАСТЯ» В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ 

ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК) 

 

Дослідницький проєкт присвячено з’ясуванню концепту «щастя» в 

українському фольклорі на основі аналізу текстів прислів’їв та приказок, 

активізації самозаглиблення в українську ментальність, спричинену сьогодні 

намаганням розкрити особливості українців як нації, ідентифікувати український 

етнос у процесах становлення державності. 

У дослідженні зроблено спроби осмислити феномен «щастя» в етнокультурі 

та фольклорі українців.  

Проаналізовано фольклорний концепт «щастя» на текстах українських 

народних прислів’їв та приказок за зібраннями М. Номиса, М. Пазяка,  В. Бобкової 

та власних польових досліджень як певного ментального генотипу, архетипу, 

першообразу, що виражає національну історію, традиції, обряди, вірування та 

переживання конкретної територіально обмеженої групи людей і акумулюється в 

межах певного часового проміжку. Створено класифікацію концепту «щастя» на 

основі лексико-семантичного аналізу ключового поняття. 

Розглянуто трансмісію фольклорних традицій: деякі особливості сучасного 

стану побутування прислів’їв та приказок із лексемою «щастя». 

Ключові слова: концепт, прислів’я, приказки, фольклор, щастя. 
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

 

Анотація 

 

Осауленко Софія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості дітей та юнацтва  Сквирської  міської ради  

Білоцерківського району Київської області, учениця 9 класу 

Сквирського академічного ліцею Сквирської  міської ради  

Білоцерківського району Київської області 

Науковий керівник: Плівачук Катерина Володимирівна,                                                

керівник гуртка Центру дитячої та юнацької творчості дітей та юнацтва Сквирської 

міської  ради Білоцерківського району Київської області, кандидат педагогічних 

наук, доцент, заслужений вчитель України 

 

ЖАНРОВЕ РОЗМАЇТТЯ ПІСЕННОГО РЕПЕРТУАРУ ЧУБИНЕЦЬКОГО 

НАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЮ «ТЕРНИЦЯ» 

 

Проєкт присвячено дослідженню пісенного репертуару фольклорного ансамблю 

«Терлиця», що відображає фольклорне багатство Сквирщини, його самобутність та 

духовну красу.   

   Дослідивши різні жанри пісенного репертуару фольклорного ансамблю 

«Терлиця», історію створення ансамблю, можна зробити висновки, що славиться 

земля Сквирщини талановитими митцями, які шляхом збору текстів пісень, 

обрядодій, що пам’ятають старожили, зберегли автентичний фольклорний спів. За 

жанрами пісні ансамблю поділяються на обрядові, ліричні,  весільні, купальські, 

козацькі, чумацькі, заробітчанські, жартівливі. 

     Проаналізовано тенденції розвитку пісенної спадщини та її вплив на 

формування духовних та естетичних цінностей суспільства. 

      Проведено соціологічне дослідження щодо питання популярності української 

народної пісні серед однолітків. 

     Ключові слова: автентичний фольклорний спів, народна пісня, жанри пісень, 

пропагування пісень рідного краю, пам'ять старожилів.   
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

 

Анотація 

 

Цюцяк Світлана, учениця 10 класу Опорного закладу освіти 

«Ходосівський заклад  загальної середньої освіти» 

Феодосіївської сільської ради Обухівського району  

Київської області 

 

Науковий керівник: Попрійчук Наталія Петрівна, заступник директора з виховної 

роботи, вчитель мистецтва Опорного закладу освіти «Ходосівський заклад  

загальної середньої освіти» Феодосіївської сільської ради Обухівського району  

Київської області 

 

НАРИСИ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ СЕЛА ХОДОСІВКА 

 

Весілля вважається одним із найважливіших і найбільш досліджуваних 

обрядів українського родинного циклу. Дану дослідницьку роботу присвячено 

весільній обрядовості села Ходосівка, Обухівського району Київської області. 

Актуальність роботи обумовлюється зростанням інтересу людства до своїх 

духовних джерел і традиційної спадщини. Предметом дослідження є весільна 

обрядовість села Ходосівка. Мета - показати багату історичну фольклорно-музичну 

весільну обрядовість нашого народу на конкретному матеріалі села Ходосівка. 

 Ознайомившись зі спогадами старожилів, іншими письмовими та усними 

джерелами, проаналізувавши зібраний матеріал про весільну обрядовість села 

Ходосівка, було визначено структуру українського традиційного весільного обряду; 

досліджено ключові етапи весільної обрядовості Київщини на прикладі села 

Ходосівка, порівняно певні обрядові дії традиційного весілля на Київщині з 

тотожними обрядовими діями в селі Ходосівка; порівняно деякі моменти 

традиційної весільної обрядовості з сучасним весільним обрядом. Зроблено 

висновки, що весільна обрядовість – найбагатша за обрядовими діями, пісенною 

спадщиною, обрядовою атрибутикою серед інших родинних звичаїв та несе в собі 

великий моральний і соціальний зміст.   

Ключові слова: весілля, весільний обряд, весільні пісні, звичай, традиція, 

символи, обереги, родинні цінності, дійство. 
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

 

Анотація 

 

 

Кривульська Дар’я, учениця 11 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Петрівської 

сільської ради Вишгородського району Київської області  

 

Науковий керівник: Шевченко Ліна Вікторівна, вчитель історії Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Петрівської сільської ради 

Вишгородського району Київської області  

 

ТВАРИННА І РОСЛИННА СИМВОЛІКА В ПОБУТІ ТА УСНІЙ НАРОДНІЙ  

ТВОРЧОСТІ УКРАЇНЦІВ 
 

Наукову роботу присвячено дослідженню символіки тварин і рослин та їх 

використання в усній народній творчості, побуті, обрядах, звичаях українського 

народу, а також у орнаментиці вишивки. Розглянуто роль та значення символів 

флори і фауни в традиціях, звичаях та обрядах українців. З’ясовано, що тваринна і 

рослинна символіка присутня в житті українського народу з давніх часів, адже наші 

предки вважали себе частиною природи й вірили, що тварини і рослини, як і люди, 

мають душу, вміють розмовляти, можуть дати добру пораду і захистити в біді.  

Визначено, що рослинні та зооморфні орнаменти української вишивки 

сягають своїм корінням в далеку минувшину, відображають ідею родючості полів, 

плодючості тварин, продовження людського роду та свідчать про 

спостережливість, кмітливість нашого народу, про прагнення зберегти та 

примножити красу навколишньої природи. 

Здійснене дослідження дозволило з’ясувати символічне значення образів 

флори і фауни, їх вираження в усній народній творчості. Акцентовано увагу на 

тому, що до рослинних символів відносяться калина, верба, дуб, тополя, хміль, 

мак, барвінок тощо. З деревами, кущами, квітами, травами пов’язано багато 

цікавих легенд та переказів, прикмет і повір’їв.  

Визначено, що значне місце у фольклорній спадщині українського народу 

займає багатий і різноманітний світ тварин. До тварин-символів належать: лелека, 

ластівка, зозуля, соловейко, бджола, корова, кінь, коза тощо. Зі світом звірів, 

птахів, плазунів, земноводних та комахи пов’язано безліч легенд та  переказів, які є 

невичерпним джерелом народної мудрості.  

Ключові слова: фольклор, звичаї, обряди, традиції, символ, рослинні 

орнаменти, зооморфні орнаменти, тваринна символіка, рослинна символіка. 
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

 

Анотація 

 

Аврамич Вікторія, учениця 9 класу Великокаратульської 

гімназії Переяславської міської ради Бориспільського району 

Київської області 
 

 

 

Науковий керівник: Барабаш Любов Миколаївна, вчитель української літератури 

Великокаратульської гімназії Переяславської міської ради Бориспільського району 

 

СИМВОЛІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КАШІ В ТРАДИЦІЙНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ 

КУЛЬТУРІ 

 

Даний проєкт розширює уявлення про українську кухню, дає можливість 

глибше розкрити роль каші у родинній та календарній обрядовості. Каша – одна з 

найдавніших і найпоширеніших слов’янських страв. На Україні кашу виготовляли 

з пшона, гречки, ячменю, пшениці, вівса, кукурудзи, пізніше рису. Аж до епохи 

Римської імперії каша була присутня в раціоні усіх прошарків суспільства, і тільки 

потім перетворилася на їжу для бідняків. Слід зауважити, що каша того часу 

суттєво відрізнялася від нашої нинішньої. Історією такої страви, як каша, давно 

цікавляться науковці. 

На матеріалі друкованих та Інтернет-видань, власних польових записів  

проаналізовано рецепти та техніку приготування каш, визначено їх роль в 

українській обрядовості. 

Дана робота є спробою з'ясувати  традиції використання каш українцями. В 

роботі досліджено історію приготування каші від стародавніх часів до сучасності 

та її використання в повсякденному житті мешканців сіл та міста Переяслав; 

класифіковано використання каші в сімейно-побутовій обрядовості мешканців 

Переяславської громади та прилеглих сіл; узагальнено роль каші в традиційних 

календарних обрядових святах переяславчан. 

Ключові слова: кутя, коливо, «бабина каша», традиції, обряди. 
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

 

Анотація 

 

Шкута Богдана, учениця 11 класу Кагарлицької 

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

Кагарлицької міської ради Обухівського району 

 

 

 

Науковий керівник: Стеценко Людмила Максимівна, учитель української  мови 

та літератури Кагарлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

ім. В.П. Дашенка, старший учитель 
 

ЛЕГЕНДИ РІДНОГО КРАЮ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ДУХОВНОМУ ВИХОВАННІ 

ЖИТЕЛІВ КАГАРЛИЧЧИНИ 

 

Наукову роботу присвячено такому жанру фольклору як легенди рідної 

Кагарличчини. На основі опитування респондентів досліджено роль легенд про 

Кагарлик та його мешканців у формуванні духовності та патріотичності молоді, 

їхньої загальної культури. 

Визначено глибокий виховний і моральний зміст легенди. Проаналізовано 

наукову літературу, в якій розглядаються типи легенд і їх роль в українській 

культурі. Встановлено значущість факторів з історії нашого краю, які 

переплітаються з морально-етичною, духовно-патріотичною проблематикою 

формування особистості учня-старшокласника. 

Здійснено опитування учнів 9 – 11 класів шкіл Кагарлика щодо визначення 

рівня обізнаності з проблемою, популяризовано результати дослідження серед 

учнівської молоді. 

Ключові слова: жанр, легенди, міфи, рідний край, фольклор, класифікація, 

апокрифи. 
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

 

Анотація 

 

Щербакова Дарина, учениця 9 класу Бородянського 

академічного ліцею Бородянської селищної ради 

Бучанського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Пісковець Олена Сергіївна, вчитель англійської мови 

Бородянського академічного ліцею Бородянської селищної ради Бучанського 

району Київської області 
 

 

СВЯТО РІЗДВА ХРИСТОВОГО: АНГЛО-УКРАЇНСЬКІ ПАРАЛЕЛІ 

 

Історія Різдва сягає своїм корінням у далеке-далеке минуле. Це надзвичайно 

важлива подія, яку відзначають у багатьох країнах світу. Дивовижна атмосфера 

свята, яка охоплює усе навколо, є найочікуванішою та найулюбленішою для 

багатьох народів. Казкове розмаїття традицій, яскравість та колоритність звичаїв та 

обрядів, щедрість та унікальність святкових страв – все це є особливими рисами 

культурного життя кожної країни, зберігаючи в обрядах та традиціях самобутність 

свого народу. Саме тому, вивчення цих традицій, їх порівняння з іншими 

культурами є необхідними для національної ідентичності. 

В роботі проаналізовано особливості святкування Різдва у Великобританії та 

Україні для розуміння та збереження як національних традицій, так і культурних 

нововведень. 

Детально охарактеризовано традиції, обряди, атрибутику Різдва у двох 

країнах – Великобританії та Україні. Ґрунтовно прослідковано хронологію свята, 

особливості підготовки та проведення. 

Зроблено порівняння традицій святкування у цих країнах, визначено спільні 

та відмінні риси, зокрема дата та тривалість свята, його релігійне підґрунтя, 

особливості підготовки та проведення, значення символів, обрядів та атрибутів.  

Виконана робота покликана глибоко прояснити важливість та значущість 

збереження національних самобутніх традицій святкування Різдва поряд з 

активним процесом появи та поширення нових традицій інших культур. 

Розроблені матеріали можуть бути використані як дидактичні матеріали на 

уроках англійської мови, народознавства, мистецтва. 

Ключові слова: Різдво, традиції, звичаї, обряди, символи, атрибути, декорації, 

святкування, християнство. 



 

273 

 

СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

 

Анотація 

 

Однорог Дмитро, учень 10 класу Опорного навчального 

закладу «Озернянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Маловільшанської сільської ради Білоцерківського району 

Київської області 
 

Науковий керівник: Цимбал Тетяна Анатоліївна, учитель української мови та 

літератури опорного навчального закладу «Озернянська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів» Маловільшанської сільської ради Білоцерківського району Київської 

області 
 

 

ЖІНОЧІ  ОБРАЗИ  В  УКРАЇНСЬКИХ  НАРОДНИХ  ЧАРІВНИХ  КАЗКАХ  НА  ТЛІ  

КАЗОК  НАРОДІВ  СВІТУ 

 

 Дослідницьку роботу присвячено аналізу жіночих образів в українських 

народних чарівних казках на тлі казок народів світу. 

Проаналізовано поняття «фольклор»;  наведено довідки про походження та 

розвиток народної казки; виявлено застосування казки в казкотерапії; з’ясовано  

різновиди народних казок та їх персонажів.  

Досліджено підходи науковців до класифікації чарівних казок, виявлено 

подібність мотивів і персонажів у казках різних народів.  

На основі дослідження текстів казок та критичної літератури осмислено 

подібність та відмінність жіночих образів вибраних українських казок і казок 

інших народів світу.  

Досліджено та проаналізовано образи жінок-рятівниць та мудрих жінок. 

Ключові слова: українські народні чарівні казки, казкотерапія, класифікація 

персонажів, жіночі образи, жінка-рятівниця, мудра жінка, моделювання 

позитивних життєвих ситуацій.    
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

 

Анотація 

 

Туровський Богдан, вихованець Васильківського міського 

Центру дитячої та юнацької творчості Обухівського району 

Київської області, учень 9 класу Великовільшанської філії І - 

ІІ ступенів Опорного закладу освіти Васильківського 

навчально - виховного комплексу «загальноосвітня школа І - 

ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад № 4» 

Васильківської міської ради Київської області 

Науковий керівник: Леваднюк Любов Петрівна, керівник гуртка Васильківського 

міського Центру дитячої та юнацької творчості Обухівського району Київської 

області 

ТРАДИЦІЙНІ ТА МОДЕРНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ РІДНОГО КРАЮ 

 

        У мові людей, які уміють точно і дотепно висловлюватися, завжди більше 

змісту, ніж слів. Такою її роблять фразеологізми. Знання фразеології, уміння 

користуватися її засобами – невід’ємна ознака високої мовної культури кожної 

людини. В наш час науковці відзначають тенденцію до збіднення групи засобів 

народно – поетичної фразеології, що входить у мовлення через фольклор, побутове 

спілкування. Фразеологічний фонд залишається невитребуваним, а фразеологічний 

запас – пасивним. Вільне володіння всіма багатствами мови передбачає 

використання фразеологізмів, адже це  національно – культурний фонд нашого 

народу. Ми намагалися в своїй роботі дослідити, як використовують жителі села 

Велика Вільшанка традиційні та модерні фразеологізми в усному мовленні. 

        Під час опитування трьох вікових груп респондентів було досліджено, які 

саме фразеологізми вживає в усному мовленні кожна із вікових категорій 

населення. Визначальною рисою цієї роботи є той факт, всі три вікові групи   

вживають в усному мовленні переважно традиційні фразеологізми. Визначено 

також і відсоток вживання модерних фразем переважно наймолодшою віковою 

групою – молоддю. Але, на жаль, нами було визначено, що опитувані цієї групи не 

завжди вміють доречно використовувати в мові такі фразеологічні одиниці. Цей 

факт ще раз доводить, що існує діалектичний зв’язок мовотворчої діяльності 

людини з її фізичною, віковою,технічною, науковою та культурною діяльністю. 

Сподіваємось, що це дослідження буде цікавим для кожного, хто з повагою 

ставиться до перлин народної мудрості, сприятиме розквіту фольклористики 

рідного краю, дасть нове життя забутим фразеологізмам. 
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СЕКЦІЯ: ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 

 
 

Анотація 

 

Строй Єва, учениця 10 класу Комунального закладу 

загальної середньої  освіти «Ліцей №1 с. Петропавлівська 

Борщагівка» Бучанського району Київської області 

         

 

Науковий керівник: Солонина Наталія Олександрівна, учитель української 

літератури Комунального закладу загальної середньої  освіти «Ліцей №1 с. 

Петропавлівська Борщагівка» Бучанського району Київської області 

         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

МАГІЧНІ ОБРАЗИ РОСЛИН В ОБРЯДАХ ТА ВІРУВАННЯХ УКРАЇНЦІВ 

 

Науково-дослідницьку роботу було присвячено вивченню та аналізу 

магічних образів рослин у фольклористиці українців, зокрема найменш відомих, 

таких, як: чебрець, полин та хміль. Досліджено основні аспекти та питання 

значення самих рослин, їхнього образного значення; розкрито специфіку вірувань, 

пов’язаних саме з цими рослинами, відомості про використання їх в різних обрядах 

та традиціях українців, їхню магічну силу у боротьбі зі страхами та нечистою 

силою. 

Проаналізовано значення та походження окремих назв рослин, зокрема 

полину, чебрецю та хмелю, їх особливі властивості та значення у житті українців, 

зокрема їх лікувальні властивості.  

Досліджено народні традиції, обряди та вірування, в яких використовували 

саме чебрець, хміль та полин. Проаналізовано народні пісні, у яких мали місце 

саме ці образи—символи. 

Практично проведено експеримент для молодих людей на знання назв 

відомих українських рослин-символів, отримано результат цього експерименту, 

визначено проблеми поліпшення знань із народознавства.        

Ключові слова : фольклористика, різноманітність образів, легенди повір’я, 

пісні, найдавніші зразки фольклору, полин, хміль, чебрець, народознавство.  
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

Щава Єлизавета, учениця 11 класу Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Броварської 

міської ради Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Вітрович Ольга Ігорівна, учитель української 

літератури Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Броварської 

міської ради Київської області 
 

ГЕНЕЗИС СУЧАСНОГО БІТМЕЙКІНГУ ЯК ВАЖЛИВОЇ     

СКЛАДОВОЇ СВІТОВОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Дослідницьку роботу присвячено розвитку електронної музики як форми 

художньої творчості, доведенню, що даний музичний напрям відіграє значиму 

роль у суспільному музичному житті, особливо в умовах масової культури. 

Недостатня вивченість, тісний взаємозв'язок з іншими видами мистецтва, 

необхідність комплексного підходу у вивченні культурних і музичних явищ 

сучасності актуалізують дослідження електронної музики та танцювальної 

електронної музики з позицій сучасного мистецтвознавства. 

          У процесі написання роботи було вивчено джерельну базу наукової 

проблеми; аналізовано розвиток сучасної електронної музики; досліджено 

особливості створення бітмейків і семплів у сучасній електронній музиці; 

визначено витоки української електронної музики; охарактеризовано стан розвитку 

української електронної музики на початку ХХІ століття. 

Для вирішення поставлених завдань застосовувався комплекс методів: 

теоретичні методи (теоретичний аналіз наукової літератури з окресленої 

проблеми, систематизація матеріалу); музикознавчі (біографічний, описовий, 

історико-ретроспективний, жанрово-стилістичний методи); емпіричні методи  

(узагальнення власного досвіду). 

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що робота грунтується 

переважно на власному дослідженні теоретичних основ (наукові джерела,  

інтернет-ресурси) і зразків вітчизняної та зарубіжної сучасної електронної музики, 

на самостійних висновках. 
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Матеріали дослідження можуть бути використані в подальших дослідженнях  

типів, стилів та жанрів сучасної музики; як матеріали для уроків освітньої галузі 

«Мистецтво» (музичне мистецтво, образотворче мистецтво, інтегрований курс 

«Мистецтво»). 

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаних 

джерел із 7 найменувань. Загальний обсяг наукової роботи становить 28 сторінок. 

 

 

 
СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

 

Аврамич Вікторія, учениця 9 класу Великокаратульської гімназії 

Переяславської міської ради Бориспільського району Київської 

області 

 

 

 

Науковий керівник: Барабаш Любов Миколаївна керівник гуртка КОКПНЗ 

«Мала академія наук учнівської молоді», вчитель української літератури 

Великокаратульської гімназії Переяславської міської ради Бориспільського району 

Київської області 
 

ВИШИВКИ  НА  ПРИКЛАДІ ЦЕРКОВНОГО  ЗОЛОТОШИТВА  ТА  ШИТВА  

ДОСЛІДЖЕННЯ ГАПТОВАНОЇ  КОЗАЦЬКОЇ  СТАРШИНИ 

 

Даний проєкт розширює уявлення про українську національну вишивку, дає 

можливість глибше усвідомити роль декоративного мистецтва. Золотне шитво має 

глибокі корені походження і розвитку. Українське церковне гаптування має 

історичний розвиток і пов’язане з прийняттям християнства. Мистецтво золотного 

шитва найбільший розвиток отримало в жіночих монастирях і кустарних 

майстернях. Традиції українського гаптування продовжують розвиватись і 

утверджуватись на основі української національної культури. 

На матеріалі друкованих та Інтернет-видань проаналізовано види та техніки 

гаптування. 

Дана робота є спробою з'ясувати відродження традицій вишивки, церковного 

шитва із часів Київської Русі та до XIXст., у ХХ - початку XXIст., а також  

вишивку козацької старшини. 
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Наприкінці XX ст. гаптована вишивка набуває в Україні все більшої 

популярності, вишивають і професійні вишивальники, художники, і аматори за 

покликом серця. Створюють окремі ікони, хоругви, оплічники, фелони та повні 

іконостаси, чудовий сучасний одяг, що стає цінним надбанням не тільки 

української  культури, але й світової. 

Ключові слова: церковне гаптування, золотне шитво, козацьке старшинство. 

 

 

 
СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

Бельдій Аліса, учениця 11 класу Опорного закладу освіти 

Богуславський академічний ліцей №1 Богуславської міської 

ради Обухівського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Стеценко Олена Дмитрівна, вчитель музики та мистецтва 

Опорного закладу освіти Богуславський академічний ліцей №1 Богуславської 

міської ради Обухівського району Київської області 

 

ЄВРЕЇ ТА ЇХ КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ НА ТЕРЕНАХ БОГУСЛАВЩИНИ  

В ХVІІ-ХХІ СТОЛІТТЯХ 

 

Наукова робота присвячена вивченню історії культурної спадщини єврейської 

общини на території Богуславщини в XVII-XХІ століттях через призму історичних 

подій. 

Висвітлено важливі етапи культурного життя єврейського народу; доведено 

важливу роль єврейської общини в економічному та культурному розвитку 

Богуславського краю; досліджено особливості історії архітектурних пам’яток 

Богуслава, єврейської культури, освіти та медицини; відшукано та проаналізовано 

твори відомих письменників про життя євреїв Богуславщини; з’ясовано події 

буремного ХХ століття та роль «Праведників світу» в них. 

Ключові слова: євреї, єврейська община, ідиш, синагога, «Кам’яниця», хедер, 

«Праведники світу», «Будинок вічності». 
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

Савич Олександра, учениця 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива»- 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Бистра Наталія Миколаївна, учитель української мови та 

літератури Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

«Перспектива»-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха 

Бориспільської міської ради Київської області 

 

ПЕРЕХІД ДО ПОСТ-ПОСТМОДЕРНІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ НА 

ПРИКЛАДІ СУЧАСНИХ МИСТЕЦЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ 

 

    Дослідницьку роботу присвячено аналізу переходу української літератури 

до нового напряму – пост-постмодернізму – на прикладі сучасних літературних 

об’єднань.  

    Охарактеризовано особливості сучасної української літератури. 

    Розкрито суть постмодернізму як явища в українській літературі. 

    Систематизовано інформацію про найвідоміші літературні угрупування 

1980-2000-х років. 

    Обґрунтувано специфіку альтер-, мета- та пост-постмодернізму в літературі 

та визначено їх вплив на формування сучасних літературних об’єднань. 

    Розкрито кожен об’єкт дослідження (тобто кожне літературне об’єднання, 

обране для дослідження). Проведено інтерв’ю з представниками різних сучасних 

літературних угруповань. З’ясовано, як саме утворилось те чи інше об’єднання, 

мету, діяльність, заходи та завдання, які вони визначили для свого подальшого 

розвитку. Визначено особливості кожного літературного об’єднання. 

   Визначено, як саме діяльність літературних угруповань сприяє розвитку й 

руху сучасної української літератури. Досліджено та розкрито зв’язок між 

елементами філософії та стилістикою сучасної української літератури. 
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   Поглиблено знання про сучасне українське письменство, його світоглядні, 

художні та стильові орієнтири. Утверджено зв’язок між змінами в українській 

історії та літературі.  

   Ключові слова: сучасна українська література, літературне об’єднання, 

постмодернізм, пост-постмодернізм, мистецтво, митці, спільнота, мета, 

літературник, перфоманс, інтерв’ю, Literary Stage, Скам Оккама, Litera A, o.poetry. 

 
 

СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

Дубинець Вікторія, учениця 11 класу Вишнівського ліцею 

«Ідеал» Вишневої міської ради Київської області, вихованка 

Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва 

 

Науковий керівник: Френчко Людмила Іванівна, вчитель мистецтва 

Вишнівського ліцею «ІДЕАЛ» Вишневої міської ради, керівник гуртка 

Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва 

ВІД КОХАННЯ ДО ВЕСІЛЛЯ. ВЕСІЛЬНА ТЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ 

МИКОЛИ ПИМОНЕНКA 
 

    Дослідницьку роботу присвячено аналізу весільних обрядів українського 

народу, їх відображенню у творчості українських художників, перш за все Миколи 

Пимоненка, визначенню тематичних та стилістичних особливостей його живопису. 

У ході дослідження були охарактеризовані деякі традиційні весільні обряди 

українського народу, особливості побутового жанру, його ідейно-художні засади. 

Шляхом аналізу мистецтвознавчих та культурологічних праць, особистих 

спостережень було визначено особливості творчої манери Миколи Пимоненка у 

відображенні весільної тематики, специфіку художньої мови художника. 

Висвітлено порівняння творчого доробку Пимоненка з роботами інших 

художників, які створювали картини на весільну тематику. На основі детального 

аналізу творчого арсеналу митця, що залишив нам красу того світу, в якому він 

жив, і красивих людей, яких він щиро любив, осмислено художньо-естетичну 

особливість творів Пимоненка як джерела вивчення національної культури. 

Досліджено, що творчість художника сприяє інтелектуальному розвитку глядача, 

формуванню національного самоусвідомлення та патріотичних почуттів.  

Ключові слова: побутовий жанр, весільні обряди українського народу, 

художня мова, колорит, художній образ. 
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

Саприга Єва, учениця 11 класу Комунального закладу 

Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницький ліцей-

інтернат  «Патріот» 

 

 

Науковий керівник: Гриценко Світлана Миколаївна, вчитель мистецтва 

Комунального закладу Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницький ліцей-

інтернат «Патріот» 

 

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВИШИВКА 

 

    У проєкті досліджено шляхи розвитку української народної вишивки, 

виявлено її основні етнографічні зони, розглянуто художні особливості, техніки та 

матеріали вишивання, ознайомлено з мистецтвом вишитих рушників та 

досліджено орнаменти і техніки вишивки переяславських рукотворів. 

Актуальність роботи обумовлена тим, що сьогодні вишивка розглядається 

як важлива художня цінність, що виконує численні функції – естетичну, 

пізнавальну, комунікаційну. У наш час вона живе повнокровним життям, 

прикрашаючи інтер’єр, одяг, речі для оздоблення оселі, надаючи їм своєрідності й 

неповторності. Сучасний етап нашого суспільства характеризується зростанням 

етнічної свідомості народу, посиленням його інтересу до вітчизняної культури, до 

усвідомлення необхідності збереження традиційного народного мистецтва як 

генофонду його духовності, втрата якого загрожує існуванню самого народу. 

Ключові слова: «вазон», вишивка, «дерево життя», «дерево-квітка», духовна 

культура, етнографічні зони, композиція, матеріал для вишивання, орнамент, 

рубець, рушник, символіка, техніка вишивання.  
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СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

 

 

Анотація 

 

Божик Аля, учениця 9 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Білоцерківської 

міської ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Качка Ганна Григорівна, учитель української мови і 

літератури Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 
ПСИХОЛОГIЗМ ОБРАЗІВ У ТВОРАХ ЗБІРКИ МАЛОЇ ПРОЗИ 

«МЕЛОДІЯ ЖИТТЯ» 

 

Дослідницький проєкт присвячено поглибленому вивченню поняття 

психологізму на основі наукових досліджень українських літературознавців; 

з’ясуванню місця засобів психологізму у творчості українських митців та у власнiй 

збiрцi малої прози «Мелодія життя». 

Проаналізовано літературно-критичні дослiдження про роль психологізму в 

зображенні внутрішнього стану образів, його емоцій і почуттів у творах прозаїкiв 

та текстах власної збірки у звʼязку із жанровою специфікою доробку; у 

встановленні елементів, що забезпечують психологізм розглядуваних творів; 

з’ясуванні ролі пейзажу у зображенні внутрішнього стану персонажа, розкритті 

стилістичних особливостей аналізованих творів як психологічних. 

Досліджено психологізм як складову внутрішнього світу людини у творах 

збірки малої прози «Мелодія життя». 

Розкрито психологічні елементи літературної техніки оповіді щодо 

фрагментарностi, етюдності, незавершеності створених картин у творах власної 

збірки малої прози «Мелодія життя», вплив цих чинників на жанрову специфіку 

творів. 

Ключові слова: художня література, психологізм, пейзаж, художня деталь. 
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СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

 

Анотація 
 

Ленда Оксана Анатоліївна, учениця 11 класу 

Ставищенського навчально - виховного комплексу «заклад 

загальної середньої освіти I -III ступенів – педагогічний 

ліцей» №1 Ставищенської селищної ради Білоцерківського 

району Київської області 
 

 

Науковий керівник: Кулікова Галина Іванівна, учитель української мови та 

літератури Ставищенського навчально - виховного комплексу «заклад загальної 

середньої освіти I -III ступенів – педагогічний ліцей» №1 Ставищенської селищної 

ради Білоцерківського району Київської області 

 

ВЕРЛІБР. ФІЛОСОФІЯ ЛЮБОВІ, СВОБОДИ, ЖИТТЯ І СМЕРТІ (НА ПРИКЛАДІ 

ТВОРІВ МИКОЛИ БІДЕНКА ТА ВЛАСНОЇ ДОБІРКИ ПОЕЗІЙ «СНИ, ЯКІ НЕ 

БАЧИТЬ НІХТО») 

 

Дослідницьку роботу присвячено історії верлібру та його загальній характеристиці, 

а також дослідженню верлібрів Миколи Біденка та власних поезій. 

Досліджено явище верлібру в літературі, шляхи становлення цієї поетичної форми. 

Проведено короткий огляд сучасного українського верлібру, особливості поезій 

Миколи Біденка, а також власної поетичної творчості. 

Здійснено також порівняльний аналіз творів Біденка та власних творів. 

Проаналізовано поетичну збірку Миколи Біденка, що відбиває його особливе 

бачення світу, філософію любові, свободи, життя і смерті. 

Предметом дослідження та аналізу стали поетичні текстові фрагменти, що 

написані у формі верлібру. 

Ключові слова: верлібр, різновиди верлібру, поетичне мовлення. 
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СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

 

 

Анотація 

 

Дворник Ірина, учениця 11 класу Гребінківського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Гребінківської селищної ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Корнієнко Ірина Сергіївна, учитель української мови і 

літератури Гребінківського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Гребінківської селищної 

ради Білоцерківського району Київської області 
 

               

            ПОЛІМОВНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ЛІТЕРАТУРНЕ ЯВИЩЕ 

                            (НА ПРИКЛАДІ ВЛАСНИХ ВІРШІВ) 

 

Науково-дослідницьку роботу присвячено висвітленню особливостей 

полімовної творчості, її походження та розвитку, стилістичних та змістових 

можливостей. Досліджено, що в умовах глобалізації творчість різними мовами стає 

одним із способів самовираження автора-початківця.  

Проаналізовано власний творчий доробок юної поетеси, узагальнено 

причини, що спонукають автора обирати для увиразнення естетичного та ідейного 

змісту поезій полімовну творчість. Простежено, як змінювалися з часом ці 

причини. Зроблено висновок, що на вибір тієї чи іншої мови твору впливає 

історичний контекст та ідейний задум автора; поєднання різних мов у тексті 

одного твору та в міжтекстуальному поєднанні кількох творів створює особливий 

естетичний та культурний ефект. 

Ключові слова: відтворення колориту, інтертекстуальність, мелодика 

звучання, полімовність, різногранність ідеї, художній образ. 
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СЕКЦІЯ: ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ 

 

 

 

Анотація 

 

Пєчкурова Евеліна, учениця 11 класу класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія Перспектива» - 

загальноосвітня школа I-II ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Шаповал Ірина Миколаївна, учитель української мови та 

літератури Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

«Перспектива» -загальноосвітня школа I-II ступенів» імені Володимира Мономаха 

Бориспільської міської ради Київської області 

 
САКРАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК З БАТЬКІВЩИНОЮ У ЗБІРЦІ В. ВАСИЛАШКА 

«ЗАГОВОРИ, ЩОБ Я ТЕБЕ ПОБАЧИВ» 

           Дослідницьку роботу присвячено аналізу збірки «Заговори, щоб я тебе 

побачив» Василя Василашка з точки зору її актуальності в наші дні та цінності як 

об’єкту громадянської лірики. Досліджено ідейно-тематичну особливість та 

структуру збірки, ретельно охарактеризовано її деякі твори кожного з п’яти 

розділів, визначено їх характер, символічність у назвах, мотиви та образність. 

Доведено, що творіння Василя Василашка наповнені патріотизмом.  Розкрито 

специфіку громадянської лірики в цілому та доведено, що Василь Федорович 

Василашко займає почесне місце серед поетів мислителів цього виду творчості. 

          Поглиблено знання про творчий та життєвий шлях В.Василашка, особливо 

новими відомостями, отриманими безпосередньо від самого літературного діяча.  

Підтверджено актуальність діяльності автора в наш час та незамінність його 

витворів громадянської лірики для виховання патріотичності свідомої особистості.  

Ключові слова: патріотичні почуття, сакральний зв’язок, образ української мови, 

утвердження національних пріоритетів, зрадництво, письменник-лауреат. 
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СЕКЦІЯ: КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ГУМАНІТАРИСТИКА 

 

 

Анотація 

Карімова Саміра, учениця 9 класу Білоцерківської гімназії №2  

Білоцерківської міської ради Київської області 

       

 

 

 

Науковий керівник: Наконечна Оксана Борисівна, учитель української мови і 
літератури Білоцерківської гімназії №2 Білоцерківської міської ради Київської 

області 

       
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КУХНІ КРИМСЬКИХ ТАТАР 

ТА ПОШИРЕННЯ ЇЇ НА МАТЕРИКОВІЙ УКРАЇНІ 

 

  Роботу присвячено дослідженню кримськотатарської кухні на різних етапах 

її становлення.  

  Розділи роботи розміщено за хронологією – від початку становлення 

кримськотатарської кухні, як окремого аспекту культури кримських татар, до 

сьогодення. У роботі розкрито найпопулярніші страви кримськотатарської кухні, 

зазначено особливості їх приготування та вживання у різних регіонах Криму.  

У ході дослідження було взято декілька інтерв’ю у власника та працівників 

закладів харчування, які спеціалізуються на кримськотатарській кухні в Києві. 

Вони є вихідцями з Криму, були змушені переїхати на материкову Україну, щоб  

розпочати нове життя без переслідувань.  

Ключові слова: Кримські татари, кухня, звичаї, традиції, страви, 

автентичність, мусульманські настанови та заборони, система харчування. 
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СЕКЦІЯ: КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ГУМАНІТАРИСТИКА 

 

 

Анотація 

Іващенко Олександра, учениця 10 класу 

Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Пристоличної сільської ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Семенець Лариса Петрівна, вчитель української мови та 
літератури Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Пристоличної сільської ради Київської області 

 
ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ У ПОВІСТІ ТАЇРА ХАЛІЛОВА «ДО 

ОСТАННЬОГО ПОДИХУ» 

 

Предметом дослідження є вивчення особливостей художнього втілення 

екзистенційної проблематики у повісті Т. Халілова «До останнього подиху». 

Об’єктом даного дослідження є повість Т. Халілова «До останнього подиху» 

та наявна в ній екзистенційна проблематика.  

Мета дослідження полягає у аналізі та характеристиці особливостей втілення 

екзистенційної проблематики в повісті Таїра Халілова «До останнього подиху». 

Мета зумовлює конкретні завдання дослідження: 

-  відстежити в літературознавчій науці історію вивчення творчості Т. 

Халілова, узагальнити й систематизувати напрацьовані літературознавцями 

результати; 

- визначити й схарактеризувати теоретичні засади екзистенціалізму як 

філософського та літературного напряму; 

- схарактеризувати особливості зображення внутрішнього світу головного 

героя як одного з найважливіших засобів формування й вирішення екзистенційних 

проблем у повісті «До останнього подиху»; 

- визначити вплив проблеми особистої свободи, «ситуацій на межі» на 

реалізацію авторської інтенції в повісті.  

Матеріалом дослідження слугувала  повість Таїра Халілова «До останнього 

подиху». Вибір даного як матеріалу дослідження пояснюється його недостатньою 

вивченістю в літературознавстві. 

Практична цінність одержаних результатів визначається тим, що 

систематизований матеріал та результати дослідження можуть бути ефективно 

використані в процесі вивчення кримсько-татарської літератури у закладах 

загальної та спеціалізованої середньої і вищої освіти, а також у подальшому 
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дослідженні творчості письменника. Даний твір є чудовим історичним джерелом 

та його вивчення може стати фундаментом для укріплення україно-татарських 

відносин, що неодмінно має цінність у зв’язку з нинішніми подіями.  

Актуальність роботи визначається тенденцією у межах сучасного 

літературознавства до дослідження екзистенційних проблем, до їх комплексного 

аналізу. Вивчення цього твору дає можливість краще вникнути в історію 

кримськотатарського народу та його трагічні сторінки, адже описані в повісті події 

стали чорною сторінкою не тільки в історії Криму, а й у історії всієї України. 

Унаслідок дослідження зробила такі висновки: 

1. Узагальнила теоретичні відомості при вивчення історії Автономної 

республіки Крим. 

2. Зробила детальний аналіз подій 1944 року на основі даних літературних 

джерел. Прочитавши біографію Таїра Халілова, можна чітко зрозуміти, що 

депортація кримських татар стала для нього страшною особистою трагедією, яку 

він пережив у малому віці. Ці події запам’яталися йому на все життя, і він буде 

постійно зображувати їх у творах, незважаючи на заборони партійного керівництва 

СРСР. Згідно з історичними джерелами, Севастополь звільнили рівно за рік перед 

перемогою над нацизмом – 9 травня 1944 року. Менш ніж через місяць 

розпочалося примусове переселення кримськотатарських родин.  

3. Узагальнила теоретичні відомості про екзистенціалізм як напрям у 

філософії та літературі. 

4. З’ясувала, що вивченню екзистенційних проблем у творчості Т. Халілова 
дослідники не приділяли значної уваги. 

5. Дослідила екзистенційні проблеми повісті. 
6. У ході роботи з’ясувала, що важливе місце в повісті належить простору, 

спогадам, сновидінням персонажів. Вони відіграють дуже велику роль у 

створенні образу персонажа та формуванні ідейно-художньої цілісності твору. 

7.  Стосовно «ситуацій на межі», які представлені у повісті «До останнього 

подиху», їх ролі в розкритті людських характерів, відзначу, що, на переконання 

письменника, саме у важких життєвих ситуаціях, під час важких випробувань 

проявляється справжня сутність людини. 

8. Дізналася, що повість насичена філософськими думками та ідейно-моральною 

проблематикою. Халілов вирішує в творі низку важливих екзистенційних 

проблем, серед яких проблеми життя і смерті, пошуків істини та свого місця в 

світі. Герой проходить через страшні випробування Другої світової війни та 

бачить геноциди, глобальні смертовбивства. 

Отже, проведене дослідження дозволяє стверджувати, що Таїр Халілов не 
дає відповіді на поставлені питання. Він лише розвиває ці питання, переплітає з 

іншими й залишає їх відкритими, тому є місце для власного аналізу екзистенційної 

проблематики та питань, що виникають при її опрацюванні. 

Історії українських і кримськотатарських народів тісно переплетені. 

Взаємопроникнення і взаємозбагачення, взаємна інтеграція національних культур і 

літератур є історичним явищем. Надбання культури кожного народу стає 
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загальним надбанням цивілізації. З окремих національних культур і літератур 

утворюється загально-людська культура і література. Тому потрібно вивчати і 

досліджувати літературу кримських татар. 

 

 
СЕКЦІЯ: КРИМСЬКОТАТАРСЬКА ГУМАНІТАРИСТИКА 

 

 

Анотація 

Кметь Юлія, учениця 10 класу Пісківської гуманітарної 

гімназії Пісківської селищної ради Бучанського району 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Ковальчук Лідія Анатоліївна, учитель української мови та 

літератури Пісківської гуманітарної гімназії Пісківської селищної ради 

Бучанського району Київської області 

 

МЕНІ ВСТОКРАТ СЬОГОДНІ НЕ БАЙДУЖЕ, ЩО БУДЕ ЗАВТРА 

НА МОЇЙ ЗЕМЛІ 

 

        Дослідницький проєкт присвячено життєвому і творчому шляху Данила 

Кононенка – одному з активних діячів АР Крим, письменнику, літературознавцю, 

публіцисту, перекладачу.  

        З’ясовано витоки творчості кримського поета, його літературну та громадську 

діяльність, активну життєву позицію. 

        Розкрито  кримськотатарську тематику в творчості українських письменників 

та проаналізовано мотиви трагедії кримських татар у збірці «Батьківщино, 

здрастуй! Вірші та народні пісні кримських татар». 

        Укладено каталог видань – перекладів із кримськотатарської мови.               

Досліджено місце та значення письменника в культурному житті суспільства.     

        Отримані результати можуть бути використані на уроках мови,  літератури, 

історії, факультативних заняттях, спецкурсах для учнівської та студентської 

молоді, а також для організації та проведенні Всеукраїнського конкурсу «Ми – 

діти твої, Україно!» на регіональному рівні.   

 Ключові слова: кримський поет, взаємозв’язок та взаємопроникнення літератур, 

перекладацька творчість, трагедія кримських татар, депортація, художні засоби, 

літературний конкурс. 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 

 

СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

 

                                          Анотація 
 

Карасьова Дар'я, 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 

 

 

НЕОЛОГІЗМИ ПЕРІОДУ КОРОНАВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ В МЕДІЙНИХ ТЕКСТАХ: 

СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ФУНКЦІЇ 

 

     Актуальність теми нашого дослідження є очевидною, бо коронавірус, ковід та 

похідні від них стали чи не найуживанішими та найпопулярнішими словами 2019 – 

2021 років. А сам COVID кардинально змінив не лише наше життя, а й «збагатив» 

мовлення чималою кількістю новотворів. 

     У дослідженні зроблено спробу комплексного аналізу неологізмів, які виникли 

під час пандемії коронавірусу COVID-19 та вербалізують події й реалії нашого 

життя.  

      Під час роботи було окреслено поняття «неологізм» та виокремлено  

диференційні ознаки цього терміна, а також з’ясовано чинники творення нових 

слів.  

       З’ясовано, що масмедіа та соціальні мережі активно реагують на сучасні 

суспільні виклики, тому саме в них першими з’являються неологізми на 

позначення нових реалій.         

     Встановлено, що неологізми на позначення явищ COVID-19 – це самостійні 

частини мови, а саме: іменники, прикметники, прислівники та дієслова. Подано 

приклади найцікавіших нових слів та їх тлумачення, укладено словник. 
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      Доведено, що продуктивним моделями морфологічного способу творення 

неолексем є словоскладання, афіксація, зокрема суфіксальний, префіксальний і 

префіксально – суфіксальний способи. 

     У результаті аналізу вибраних лексичних інновацій виокремлено такі групи: 

лексичні, семантичні, графодеривати,  абревіатури, трансформації та запозичення. 

    Установлено основні причини появи нових лексем, а саме: необхідність 

номінації, гра слів, мовна економія. 

Ключові слова: неологізм, масмедіа, пандемія,  коронавірус, способи  творення. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

        

Анотація 

Червона Дарина, учениця 8 класу Бородянського академічного 

ліцею Бородянської селищної ради Бучанського району 

Київської області  

 
 

 

Науковий керівник: Шашенко Ірина Валеріївна, вчитель української мови та 

літератури Бородянського академічного ліцею Бородянської селищної ради 

Бучанського району Київської області 

 

 
ГІДРОНІМИ БОТАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

Життя людини нерозривно пов’язане з водою. Вона має життєво важливе 

значення для однієї людини, цілого народу, маленького села та багатомільйонного 

міста. Вивчення назв річок є важливим історико-краєзнавчим, фольклористичним, 

культурологічним напрямком українознавства, дозволяє ґрунтовно досліджувати 

глибоку історичну пам’ять українського народу, його величезний духовний спадок. 

В роботі розглянуто гідроніми як частину науки ономастики, 

охарактеризовано їхнє культурно-історичне та лінгвістичне значення. 

Проаналізовано перелік малих річок України, з якого виокремлено 64 

гідроніми, що мають ботанічне походження, та наведено їхню еколого-

господарську характеристику. 

Здійснено лексикологічний аналіз виділених гідронімів за назвами, 

походженням назви, кількістю слів у назві, родом.  

Виконано дослідження частоти трапляння назв, основою яких послугували 

назви дерев. Наведено легенди походження гідронімів від цих назв та оспівування 

їх у поезії. 

Вивчення гідронімів розкриває унікальні та неповторні особливості 

української мови, має важливе історико-краєзнавче, культурно-історичне та 

етнографічне значення. 

Ключові слова: гідроніми, малі річки, рослини, ботанічні назви. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

Анотація 

 

Cкрипець Ольга, учениця 11 класу Вишнівського 

академічного ліцею «Основа» Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Скрипець Наталія Миколаївна, учитель української мови та 

літератури Вишнівського академічного ліцею «Основа» Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області 

 

                                           КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ 

 

Дослідницьку роботу присвячено проблемі культури мовлення сучасних 

підлітків, що є однією із найважливіших у школі.  

Проаналізовано мовлення однолітків, спираючись на визначення головних 

комунікативних ознак культури мовлення. 

Встановлено взаємозв’язок між історією сленгу та сучасними його 

визначеннями, поданими з різних літературних джерел. 

Досліджено способи словотворення лексичних одиниць, що входять до 

шкільного та молодіжного сленгу. Аналіз цих слів дав змогу визначити основні 

джерела їх поповнення. 

За результатами даного дослідження та власного спостереження було 

укладено словник шкільного сленгу, до якого увійшли найпопулярніші серед 

підлітків слова. 

Ключові слова: культура мовлення, критерії мовлення, молодіжний сленг, 

шкільний сленг, жаргон, підлітки. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

        

Анотація 

 

 

Гороховський Олександр, учень 10 класу Головурівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вороньківської 

сільської ради Бориспільського району Київської області 

 
 

Науковий керівник: Ганчарюк Наталія Іванівна, учитель української мови та 

літератури Головурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вороньківської 

сільської ради Бориспільського району Київської області 

 
 

ПОРУШЕННЯ НОРМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ В 

ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Актуальність даного дослідження зумовлена зростанням інтересу сучасного 

мовознавства до вивчення мови телебачення, передусім необхідністю детально 

висвітлити мовні характеристики та загальні проблеми телевізійних медіа. 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу орфоепічних (акцентуальних), 

лексичних, морфологічних помилок, зафіксованих у мовленні телеведучих, 

журналістів, представників шоу-бізнесу, політиків під час ефіру та в соціальних 

мережах. 

Проаналізовано найчастотніші порушення норм сучасної української 

літературної мови на основі мовлення телеведучих найпопулярніших каналів. 

Виокремлено типові помилки, вживані під час ефірів; схарактеризовано рівень 

володіння українською мовою ведучих, журналістів на українських телеканалах 

1+1, СТБ, Україна, ICTV, UА:Перший, НТВ, Новий канал, Інтер. 

Ключові слова: мовна норма, відхилення від мовної норми, акцентуаційні 

норми, лексичні норми, морфологічні норми. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

        

Анотація 

 

 

Стрига Олександра, учениця 7 класу Опорного 

загальноосвітнього навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Згурівської селищної ради Броварського 

району Київської області 
 

Науковий керівник: Куца Олена Володимирівна, учитель української мови та 

літератури Опорного загальноосвітнього навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Згурівської селищної ради Броварського району Київської області 
 
 

ЛЕКСИЧНЕ БАГАТСТВО ДІАЛЕКТІВ СЕЛА НОВА ОЛЕКСАНДРІВКА  

ЗГУРІВСЬКОЇ ТГ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протягом довгого часу вживання діалектів у мовленні було ознакою 

безграмотності. Радянська цензура безпощадно викреслювала їх із творів 

українських письменників. Сьогодні вивченню діалектів приділяється велика 

увага, бо вони є одним із джерел збагачення словникового запасу української 

мови, ознакою ідентичності та індивідуальності носіїв мови окремих регіонів 

України.   

         У даній роботі опрацьовано теоретичний матеріал із історії діалектології, 

досліджено міграційні та історико-економічні процеси, які вплинули на мову 

жителів даної місцевості. Зібрані діалекти погруповано за трьома основними 

групами діалектів, а також визначені особливості місцевої говірки, 

охарактеризовано лексичний склад діалектів за назвами родинної спорідненості, 

назвами тварин, птахів, речей домашнього вжитку. На основі опрацьованого 

матеріалу складено порівняльну таблицю спільних і відмінних рис лексичних 

діалектів трьох основних діалектних наріч, а також складено словник діалектів 

місцевої говірки.  

      Матеріали даної роботи можуть бути використані на уроках української мови 

та літератури, у позакласній роботі, а також для полегшення спілкування між 

носіями мови різних територіальних груп.  

Ключові слова: діалектологія, діалектологічне дроблення мови, територіальний 

діалект, протиставні і непротиставні діалекти, наріччя: північне, південно-східне, 

південно-західне; говір, говірка, лексичні діалекти.  
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

        

Анотація 

 

 

Козлова Марина, учениця 11 класу Іванківського ліцею 

Іванківської селищної ради Вишгородського району Київської 

області 

 
 

Науковий керівник: Процик Людмила Григорівна, вчитель 

української літератури Іванківського ліцею Іванківської селищної ради 

Вишгородського району Київської області 

 

 
МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу молодіжного сленгу в українській 

мові. 

У роботі визначено поняття «сленг», джерела виникнення та сфери 

використання молодіжного сленгу. Досліджено основні способи творення 

сленгової лексики: кальки, що подають повне запозичення, запозичення основи, 

переклад в особливому значенні; а також проаналізовано невичерпне джерело 

сленгу – це засоби масової інформації в умовах технологічної революції, де кожне 

нове явище повинне одержати своє словесне позначення, свою назву. 

З метою визначення особливостей використання сленгу школярами, молоддю 

селища Іванків та вчителями на матеріалі анкетувань, усних опитувань, 

проведених у кілька етапів, було простежено еволюцію виникнення сленгу, 

причини вживання його у мовленні шкільної молоді, молоді зокрема та старшого 

покоління. 

Виявлено, що через надзвичайну гнучкість і рухливість, сленг постійно 

змінюється, з’являються нові слова, а вже існуюча лексика може набути нового 

значення. 

Дане дослідження ставить питання: чи можна обійтися без сленгу, наскільки 

сленгізми збіднюють мову, як залучити сучасну молодь та і сучасну людину 

взагалі до вдосконалення своєї мовної культури й заохочення до цього інших. 

Ключові слова: активна лексика спілкування, виникнення, молодіжний 

жаргон, молодіжна сленгова лексика, походження, розвиток, сленг. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

        

Анотація 

 

 

Князєва Анастасія, учениця 11 класу Путрівського опорного 

закладу  освіти - освітнього центру Глевахівської селищної 

ради Фастівського району Київської області 

 

Науковий керівник: Педенко Юлія Петрівна, вчитель української мови та 

літератури Путрівського опорного закладу освіти - освітнього центру 

Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області 

 

ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В ПОВІСТЯХ АНДРІЯ КОКОТЮХИ: СТРУКТУРНО-

ГРАМАТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу фразеологічних одиниць у мові 

повістей А. Кокотюхи з погляду їх структури та функціонування. 

Досліджено основні аспекти теоретичного вивчення фразеологізмів (поняття 

фразеологізму, їх класифікації).  

Проаналізовано структурно-граматичні типи фразеологічних одиниць, 

використаних у повістях А. Кокотюхи.  

Розкрито функціональну специфіку фразеологізмів, їх роль у формуванні 

індивідуального стилю письменника. 

 

Ключові слова: фразеологізм, фразеологічна одиниця (ФО), дієслівні 

фразеологізми, предикативні фразеологізми, структурна модель, функції 

фразеологізмів, мова повісті. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

        

Анотація 

 

 

Пєчєрік Яна, вихованка гуртка Переяславського будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Переяславської 

міської ради Київської області 
 

 

 

Науковий керівник: Ткаченко Лариса Василівна, керівник гуртка 

Переяславського будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

Переяславської міської ради Київської області 
 

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДНИХ ВИПАДКІВ НАГОЛОШЕННЯ СЛІВ В 

УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

          Дослідницька робота присвячена вивченню наголосу в слові, що є одним із 

важливих питань вивчення української акцентуації. В українській мові наголос не 

зафіксований за певним місцем у слові, він визначається як вільний, що 

засвідчують двоскладові і трискладові слова.  

Правильне наголошення слів є однією з найважливіших рис нормативності 

кожної літературної мови. Хоч українській мові притаманна стала система 

наголошування, яка склалася історично й відіграє важливу роль у звуковій 

організації слова, проте в мовній практиці часто трапляються помилки саме в 

наголошуванні.  

У роботі розглянуті складні випадки та основні правила наголошення слів в 

українській мові, а також практичне застосування вправ зі складними випадками 

вживання наголосів у процесі підготовки до ЗНО. 

Нами доведено, що тема наголошення слів в українській мові є досить 

складною, цікавою та актуальною. 

Ключові слова: наголос, словесний наголос, наголошення слів, інтонація. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

        

Анотація 

 

 

Перекопай Олександра, учениця 10 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу «Жоравський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» 

Яготинської міської ради Бориспільського району Київської 

області 

 

Науковий керівник: Супрун Валентина Миколаївна, вчитель української мови і 

літератури Опорного загальноосвітнього навчального закладу «Жоравський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської міської ради Бориспільського району 

Київської області 

 
 

СУЧАСНИЙ АНТРОПОНІМІКОН ЖИТЕЛІВ СЕЛА ЖОРАВКА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Метою роботи є комплексний аналіз лексико-семантичних та словотвірно-

структурних особливостей сучасних прізвищ жителів села Жоравка. 

Об’єкт дослідження: антропоніми в українській мові. 

Предмет дослідження: прізвища жителів села Жоравка. 

Методи дослідження: провідним є описовий метод і його основні прийоми 

інвентаризації та систематизації мовного матеріалу, але, крім цього, у роботі 

використано теоретико-критичний аналіз наукової літератури, пошуковий, 

порівняльний метод обробки матеріалів, статистичний. 

Джерельною базою дослідження послугували списки прізвищ, надані 

Жоравським старостинським округом. Картотека опрацьованих прізвищ нараховує 

605 найменувань. 

Практичне значення роботи полягає в можливості використання іі на 

уроках української мови при вивчені розділів «Лексикологія» і «Словотвір», 

історії, українознавства, у позакласній роботі. Досліджувана робота стане цінним 

музейним експозиційним матеріалом. Самим носіям прізвищ буде цікаво дізнатися 

дещо про себе і своїх предків. 

Ключові слова: антропоніми, антропоніміка, ономастика, псевдоніми, 

криптоніми. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

        

Анотація 

 

 

Семеник Дарія, учениця 11 класу Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім.                           

В. О. Сухомлинського Броварської міської ради Броварського 

району Київської області 

 

Науковий керівник: Симич Людмила Степанівна, учитель української мови та 

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

Сухомлинського Броварської міської ради Броварського району Київської області 

 

ЕТИКЕТНІ ФОРМИ ЗВЕРТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено комплексному аналізу форм і засобів 

вираження звертань як репрезентантів мовного етикету та виокремленню моделей 

мовленнєвої поведінки в родинному та офіційному спілкуванні.   

Актуальність дослідження: з огляду на демократизацію і перебудову 

суспільства, людина в різноманітних ситуаціях повинна правильно й коректно 

висловлюватися, використовувати формули культурного спілкування.  

У дослідженні проаналізовано феномен етикету щодо соціальних, 

національних, культурологічних та індивідуально–психологічних чинників. 

Розкрито вплив екстралінгвальних факторів на формування та вживання етикетних 

форм звертання. Досліджено етикетні форми звертання родинного та офіційного 

спілкування.  

Ключові слова: звертання, мовний етикет, мовленнєва культура, 

екстралінгвальні чинники, офіційне спілкування, родинне спілкування, 

комунікація. 
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СЕКЦІЯ: УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

        

Анотація 

 

 

Зушман Діана, учениця 10 класу Комунального закладу 

загальної середньої освіти «Ліцей № 1 с. Петропавлівська 

Борщагівка» Борщагівської сільської ради  Бучанського району  

Київської області 

Науковий керівник: Солонина Наталя Олександрівна, вчитель української мови 

та літератури Комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 1 с. 

Петропавлівська Борщагівка» Борщагівської сільської ради  Бучанського району  

Київської області 

 

ОСОБЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ СУЧАСНОГО ОРАТОРА 

 

Дослідницьку роботу присвячено детальному аналізу сучасного ораторства в 

Україні, зокрема мовленнєвого етикету. 

Досліджено основні аспекти та питання мовленєвого етикету українців, 

загальної мовленнєвої культури сучасного мовця, зокрема на основі мовленнєвої 

діяльності відомих людей. 

Проаналізовано  основні засоби впливу на слухача, зокрема глибину думки, 

жести та міміку. 

Досліджено найпопулярніших ораторів сьогодення на прикладах мовознавця 

Олександра Авраменка та відомого українського письменника Сергія Жадана. 

Проаналізовано діяльність Олександра Авраменка у сфері популяризації  

української мови його експрес – уроків та  радіодиктантів. 

Ключові слова: риторика, сучасні мовознавці, Олександр Авраменко, 

експрес- уроки, Сергій Жадан, письменник, екстравагантність. 
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СЕКЦІЯ: ІСПАНСЬКА МОВА 

 

                                      

Anotación 

 

 

Anastasia Orlenko, estudiante de 10 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” 
 

TERMINOLOGÍA ESPAÑOLA DE MAQUILLAJE Y COSMETOLOGÍA 

 

El trabajo está dedicado a las características lingüísticas y las características de 

traducción al español de términos de maquillaje y cosmetología. Se analizan la historia 

de origen y enfoques modernos para el estudio del concepto del término. 

La cosmetología y el visaje se han estudiado como campos profesionales y grupos 

en los que se dividen los lenguajes profesionales. Se determinan las funciones de los 

términos de maquillaje y cosmetología en los medios de comunicación y los métodos 

básicos de traducción de términos del idioma original al idioma de traducción. 

Se examinan el vocabulario terminológico español de maquillaje y cosmetología, 

que se divide en vocabulario básico y neologismos. 

Se forman el glosario español-ucraniano de términos de maquillaje y 

cosmetología, que incluía 100 unidades léxicos. 

Palabras clave: término, lenguaje profesional, maquillaje, cosmetología, traducción, 

transformaciones de traducción, neologismos, vocabulario básico. 
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Анотація  

Архипенко Юлія, учениця 10 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Білоцерківської міської ради 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Ронська Наталія Трохимівна, учитель англійської мови 

Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням 

іноземних мов Білоцерківської міської ради Київської області 

 
ЛІНГВІСТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

 АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ 

 

        Розвиток міжнародної реклами вимагає якісного перекладу рекламних текстів 

як однієї з необхідних умов успіху рекламної кампанії. Переклад рекламних 

текстів – це унікальний процес, який вимагає не лише знання мови, а й знання 

культури та традицій потенційного споживача.  

    Дослідницький проєкт присвячений лінгвістичним та стилістичним 

особливостям перекладу англомовних рекламних текстів на українську мову. 

        Проаналізовано наукові джерела та розглянуто основні підходи до вивчення 

феномена реклами у сучасній лінгвістиці. Акцентовано увагу на проблемах 

перекладу та соціолінгвістичної адаптації рекламних текстів. 

       Виокремлено 71 англомовний рекламний текст, досліджено моделі 

перекладацьких трансформацій як способу відтворення оригіналу засобами 

цільової мови. Основну увагу звернено на відповідність між англомовними 

рекламними текстами та їх українським перекладом, який існує у засобах масової 

інформації. 

Ключові слова: лінгвістика, реклама, переклад, перекладацькі трансформації. 
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Annotation 

Khrystyna Sokol, a student of the 11th form of Sofiivsko-

Borshchahivskyi NVK in the Bucha region 

 

 

 

 

 

Supervisor of studies: Anna Ishchenko, a teacher of English of Sofiivsko-

Borshchahivskyi NVK in Bucha region 

 
FORMATION AND FUNCTIONING OF NEOLOGISMS IN MODERN ENGLISH 

LANGUAGE 

 

 All the changes that take place in the life of society are primarily reflected in 

language. The language is constantly evolving, being in close contact with the history 

and culture of the people. Intensification of social life processes, technical progress, the 

formation of a global information environment has led to an increase in the number of 

new lexical items. 

 In English, like all languages, the vocabulary is constantly increasing. The 

establishment of new conditions for human existence, new relationships between 

speakers, new areas of knowledge, and concepts lead to transformations in language and 

the emergence of new and new lexical units for adequate communication. After all, the 

lexical composition of language is the component that is characterized by constant 

changes due to the new cognitive and communicative needs of speakers. Thus, many 

new words appear - neologisms, which can be interpreted as lexical equivalents to the 

changed communicative conditions.  

Keywords: neologism, analyzing, dynamism, topicality, spheres of 

communication. 
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Annotation 

Kravchenko Mariia Serhiivna, student of 11th grade of Vyshneve 

lyceum “IDEAL” of Bucha District 

 

 

Pedagogical advisor: Zhuravel Svitlana Ivanivna, English teacher of Vyshneve lyceum 

“IDEAL” of Bucha District 

 

MODERN ANGLOPHONE CHILDREN'S BOOK COVERS: 

MULTIMODAL ASPECT 

 

The research is devoted to the analysis of manifestations of multimodality on the 

covers of modern Anglophone children's books. The relevance of the study is that the 

covers of children's books are a clear example of the coexistence and interaction of 

different channels of information transmission. 

The purpose of the scientific research is to study the manifestations of 

multimodality on the covers of modern Anglophone children's books. 

The main features of the phenomenon of multimodality are characterized, the 

multimodal specificity of the covers of Anglophone children's books is studied. The role 

of font variations and text positions on the covers of Anglophone children's books for 

conveying their multimodal nature is analyzed. The peculiarities of the relationship 

between images and verbal means on the covers of Anglophone children's books are 

considered. 

It was found that the construction of meanings on the covers of modern 

Anglophone children's books takes place through the interaction of verbal and nonverbal 

means. 

Key words: multimodality, children's book covers, mode, verbal means, non-

verbal means, communication channels. 
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СЕКЦІЯ: АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

                                             

Aнотація 

Городиська Ольга, учениця 8 класу Навчально-виховного 

комплексу «Школа І-ІІ ступенів - Коцюбинський 

гуманітарний ліцей» Коцюбинської селищної ради 

Бучанського району Київської області 

 

Науковий керівник: Канавська Світлана Володимирівна, вчитель англійської 

мови Навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІ ступенів - Коцюбинський 

гуманітарний ліцей» Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської 

області 

 

ВИВЧЕННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК НА ОСНОВІ АНГЛІЙСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ 

 

Гендерний аспект мови розкривається шляхом гендерного аналізу 

стереотипів, які є культурно та соціально зумовленими думками про внутрішні та 

зовнішні характеристики чоловіка і жінки, якості та норми поведінки обох статей. 

Гендерний стереотип – це окремий вид стереотипу, що відображає в мові 

культурно і соціально зумовлені думки про знаки, атрибути та норми поведінки 

представників чоловіків та жінок. Стереотипи можуть вивчати у двох площинах 

мови: структурній (на матеріалі фразеології, мовні кліше) та семантичні (аналіз 

семантичних значень мовних одиниць). 

Охарактеризовано гендерні стереотипи. Визначено сучасні тенденції прояву 

гендерних стереотипів. Розмежовано різновиди гендерних стереотипів 

комунікативної поведінки. Виявлено унікальні англійські фразеологізми для 

відображення гендерних стереотипів. 

Ключові слова: стереотип, стать, фразеологізм, кліше, заангажованість. 
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Sofiia Haman, a student of the 9th form of  Boguslav academic 

lyceum № 1  in Kyiv region 

 

 

Supervisor of studies: Svitlana Bondarieva, an English teacher of Boguslav academic 

lyceum № 1 in Kyiv region 

 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF ENGLISH FASHION TERMINOLOGY 

 

Fashion is constantly evolving and changing. As a fashion the language develops 

new fashion terms emerge day by day in the society. The study of the history of clothing, 

design and fashion allowed us to identify periods in the formation of the industry, which 

helped to find out the main stages in the development of terminology.  

The research is focused on linguistic investigation of the English fashion 

terminology. The main purpose of research is to investigate articles from fashion sites, 

trace the development of terminology in the socіolinguistic asрect and identify the 

linguistic factors that influence on formation and development of fashion terminology. 

The studied research helps to determine that the formation of fashion has been formed 

over the centuries. The main ways of term formation are: lexical, morphological and 

semantic. The most productive is the morphological one. The kind of borrowing words 

that mostly happen in fashion terms is loanblend. 
 

Key words: a term, terminology, fashion language, morphology, syntactic, semantic, 

borrowing words. 
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Annotation 

Soroka Yuliia Oleksandrivna, the student of the first grade of 

Communal education institution of Kagarlyk City Council Basic 

educational institution"Kagarlyk educational complex 

"Secondary school of I-II degrees - lyceum" 

 

Research Advisor: Bydnuk Alyona Vasylivna, the teacher of foreign languages of 

Communal education institution of Kagarlyk City Council Basic educational institution 

"Kagarlyk educational complex "Secondary school of I-II degrees - lyceum" 
 

ENGLISH INSCRIPTIONS ON CLOTHES AS A REFLECTION  

OF THE WORLDVIEW OF MODERN SOCIETY 

 

Nowadays almost everyone has clothes with ornaments and inscriptions. This style, 

that has already occupied Europe and the USA, captures the headlines among Ukrainian 

youth. Those inscriptions can give a lot of information: about interests of its owner, about 

their English proficiency level or about their manners. In order to find out whether 

owners of clothes consider semantic load of the inscriptions, especially when they are 

written on foreign language, and mostly it’s made on English, we decided to study such 

inscriptions and determine modern tendency, which dominates when people are making 

decisions, buying trendy clothes with similar designer move. 

 Inscription’s main aspects and ‘Evolution’ identifying questions are researched. Also 

inscription’s semantic and thematic classification specifics are disclosed. Motives of 

choice for reflecting the peculiarity are analyzed. Modern tendency of usage of 

inscriptions on clothes is researched.  

  As a multipurpose instrument of interaction between people and society, inscriptions 

on clothes reflect many social trends. After all, every inscription necessarily has some 

meaning. There is nothing bad if content is neutral.  

Key words: design, inscriptions, subjects, stylistics, motto. 
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Вірич Софія, учениця 10 класу Академічного ліцею імені 

Володимира Мельника Обухівської міської ради Київської 

області 

 

 

Науковий керівник: Селезньов Андрій Володимирович, вчитель англійської мови 

Академічного ліцею імені Володимира Мельника Обухівської міської ради 

Київської області 

 

ТИПИ СЛОВОТВОРУ АНГЛІЙСЬКИХ ПРІЗВИЩ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу найпоширеніших типів словотвору 

англійських прізвищ.  

Досліджено основні теоретичні та практичні аспекти прикладної антропоніміки 

з даного питання. Розкрито основні парадигми словотвору англійських прізвищ, 

акцентовано увагу на їхньому історичному розвитку та трансформації.  

      Проаналізовано літературно-критичні джерела, в яких розглядається 

класифікація та систематизація англійських прізвищ залежно від типу їхнього 

словотвору. 

Досліджено місце прізвища в триєдиній еволюційній єдності «ім’я – прізвисько 

– прізвище», його соціокультурне та історичне значення. 

Проаналізовано прізвища найвідоміших представників англомовного 

суспільства – спортсменів, політиків, музикантів, акторів – та літературних 

персонажів, розкрито та висвітлено ключові методологічні положення 

досліджуваної галузі, проведено порівняльну класифікацію груп словотвору 

англійських прізвищ залежно від їхньої частотності та поширення. 

Ключові слова: Прізвище, антропоніміка, первинне звучання, трансформація, 

історична автентичність. 
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RENDERING OF CONNOTATIVELY MARKED VOCABULARY IN THE UKRAINIAN 

TRANSLATION OF THE MODERN AUSTRALIAN NOVEL “THE BOOK THIEF”  BY 

MARKUS ZUSAK 

 

The research is devoted to the analysis of the rendering connotative vocabulary in 

translation. The history of origin and modern approaches to the study of the concept of 

connotative and denotative vocabulary are analyzed. 

Functions, features and classifications of the phenomenon of connotation are 

considered. Connotative vocabulary in translation is transmitted through various types of 

translation transformations. The main features of the reproduction of the connotative 

meaning of the word in the process of translation of the original text are traced. 

Connotatively marked vocabulary in the text of Markus Zuzak's novel “The Book Thief” 

and its Ukrainian translation have been learned. 

The main methods of rendering of connotatively marked lexical units in the 

Ukrainian translation are studied, the main types of Ukrainian equivalents are 

established. 

Key words: connotation, denotation, connotatively marked vocabulary, translation, 

translation transformations, equivalence, adequacy. 
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THE LINGUISTIC ASPECTS OF PHRASAL VERBS, AND USING THEM IN ENGLISH 

 

 The scientific work is dedicated to research of phrasal verbs and their values. The 

student has given an analysis of the phrasal verbs and their values in modern English. 

This work is actual nowadays because the verbs are widely used. The student has given 

us the classification, particuliarities and the ways of translation to Ukrainian. 

 The aim of the work has been achieved and he underlined by numerous examples, 

that the phrasal verbs are getting more and more popular and they make a great 

contribution into language development. It gets more expressive. The phrasal verbs are 

very different, they give the additional meaning, it depends from the texts. The 

understanding of the phrasal verbs depends from additional information that they give to 

situation. 

Key words: phrasal verbs, widespread, the meaning of the phrasal verbs, modern 

linguistics, typical sentence, additional understanding, classification, the information, 

nowadays, modern English, widely used, particuliarities, translation, the aim, a 

contribution.
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FREQUENCY OF USAGE, LOCATION AND SYNTACTICAL FUNCTIONS OF 

INFINITIVES AND INFINITIVE CONSTRUCTIONS IN WRITTEN SPEECH 

 

    The study examines and determines the frequency of usage, position and function of 

the infinitive in the novel “The Lion, the Witch and the Wardrobe”, written by English 

writer Clive Staples Lewis. 

The relevance of the work stems from the fact that the English language is rich in 

infinitives and infinitive constructions, so the grammatical material of the English 

infinitive in written speech was studied. 

The paper identifies sentences containing infinitives and infinitive constructions in 

the original literary text. Their position has been determined, which is closely related to 

the syntactic functions they perform. The frequency of usage of infinitives and infinitive 

constructions is researched and mathematical calculations are made accordingly. 

The result is the conclusion that this material can be used to solve problems related 

to the analysis and translation of infinitives and infinitive constructions. 

Key words: infinitive, infinitive construction, tense, clause, grammar, syntactic function. 
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Науковий керівник: Лещенко Тетяна Василівна, учитель англійської мови 

Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – 
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МАГІЧНІ СИМВОЛИ СТАРОДАВНІХ КЕЛЬТІВ 

 

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню впливу культури стародавніх 

кельтів на деякі сфери сучасного життя, розкриттю наданого ними сенсу магічним 

символам. 

       Визначено місця перебування кельтів в межах сучасної України. 

Особливу увагу було приділено характеристиці найпоширеніших амулетів, 

оберегів, візерунків, створених на основі кельтських символів. 

       В результаті дослідження було доведено, що культура кельтів вплинула на 

етнокультурний розвиток Європи і є важливою складовою спільної європейської 

культурної спадщини від Атлантики до берегів Чорного моря. 

Ключові слова: стародавні кельти, культура, амулет, магічні символи, кельтський 

орнамент, арани. 
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UKRAINIANISMS IN ENGLISH  

 

The research work is devoted to the analysis of Ukrainian borrowings in English, as well 

as the possibility of Ukrainian-language songs on the process of popularization and 

integration of Ukrainianisms into English, in particular, on the example of creative works 

and performance at Eurovision 2021 band «GO-A», the soloist of which has the title of 

«Honorary Citizen of Berezan». 

The role and place of foreign borrowings in the vocabulary of the English 

language have been studied by us.  

We have been determined the historical and social and cultural precircumstances 

for the entry of Ukrainian lexical units into the English language. 

  Classification of borrowings is carried out, sources of borrowings to English language 

are considered and as the main modern thing is Ukrainian song content A selection of the 

brightest song works has been analyzed and created. They are considered to be vivid 

examples of possible integration of Ukrainianisms into the English language. 

Key words: Ukrainianisms, borrowings, integration, way of life, vocabulary, 

popularization, foreig language, social, cultural, lexical units. 
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ASPECTS OF TRANSLATION OF MILITARY TERMS  

FROM ENGLISH LANGUAGE INTO UKRANIAN LANGUAGE 

 

     Relevance of research 

Now, because of the situation in the east of our country, the need to translate 

military material has become very important. 

The translation of military terminology is one of the most difficult translations for 

translators because it requires not only good knowledge of English language but also of 

native language. Such translation must be accurate, adequate and precise, which explains 

the relevance of the work. 

The purpose of this research work is to study the aspects of using English military 

terminology in Ukrainian language and the peculiarities of the translation of military 

terms through the following tasks: 

1. To determine the specificity of military vocabulary as a kind of special vocabulary; 

2. Define the concept of term and military term; 

3. Make an analysis of the peculiarities of the translation of military terms in English-

language newspapers. 

The object of the study is military vocabulary and military terminology. 

The subject of the study is lexical and stylistic features of the translation of military 

terms in contemporary English-language.  

The theoretical value of the work is to identify the relationship between the semantic, 

structural and functional aspects of different types of military terms; in an attempt to 

characterize the lexical and stylistic problems of translating military terminology from 

English to Ukrainian, to develop effective strategies for overcoming them. 

The practical value of the work is to use the results in translation and editing activities, 

in the practice of teaching English. 
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ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН РЕСУРСІВ ТА ВЕБ-ДОДАТКІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ВЛАСНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Сьогодні серед молоді існує певна тенденція - учні не вмотивовані до 

вивчення іноземних мов, підготовка до написання диктантів є неякісною та не 

сумлінною. Іншою проблемою є відсутність бажання «іти далі», за межі шкільної 

програми. Дана робота показує ефективність використання онлайн ресурсів при 

вивченні англійської мови, підготовки до диктантів і, як результат, збільшення 

словникового запасу, а також зібрані найкращі рекомендації для саморозвитку. 

Робота з цікавим середовищем, в якому зручний, зрозумілий та гарний 

інтерфейс, мотивує до вивчення мови, це дає більший ефект, ніж навчання за 

традиційними підручниками. 

Ключові слова: онлайн-ресурс, самомотивація, вивчення англійської мови, 

онлайн-навчання, словниковий диктант. 
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THE TECHNOLOGY OF TEACHING ENGLISH ORAL MONOLOGICAL SPEECH 

IN THE SENIOR SCHOOL 

 

This research work is devoted to the process of using interactive teaching means of 

English oral monologue speech in the senior school. 

The choice of subject covers the modern aspect of communication, because it is a 

background of realisation the process of persuasive speech and awareness of it as a 

complex criterion of gaining experience about learning a foreign language.  

 For the better mastering of English oral monologue speech of senior forms, it is 

advisable to take an approach on the basis of competence, communicative activity and 

sociocultural principles. 

The conducted research does not cover all aspects of this problem. The 

perspectives of the future study include the development of theoretical and practical 

providing an educational process, with the involvement of mixed educational forms of 

teaching during the Covid-19 pandemic.   

Keywords: persuasive speech, communicative  competence, argumentative and 

emotional tactics. 
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ПОКОЛІННЯ Z: МОВА, КУЛЬТУРА, МІСЦЕ В МАЙБУТНЬОМУ РОЗВИТКУ СВІТУ 

 
Each new generation brings something new into global development. The aim of this 

work is to explore main characteristic features of generation Z, discover conditions of its 

growth and development, distinguish key points of its influence on the future of the 

world. The research also considers lexical changes in English, their sources and 

conditions of their appearance 

 In the course of investigation dictionaries, scientific articles, blogs and content of social 

media sites were analyzed.  Own observations in this sphere emphasized expedience to 

write this work. Examples of different kinds of slang were given and explained. 

Key words: generation Z, zoomers, social media, influencers, slang. 
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ВИОКРЕМЛЕННЯ СПІЛЬНОЇ АКТУАЛЬНОЇ ТЕМИ НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ 

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ЮРІЯ ВИННИЧУКА «МІСЦЕ ДЛЯ 

ДРАКОНА» ТА АМЕРИКАНСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА-ФАНТАСТА РЕЯ ДУГЛАСА 

БРЕДБЕРІ «451 ГРАДУС ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ» 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу двох літературних творів різних 

письменників. На їх повісті мали місце вплив територіальні розбіжності, 

особливості епох, а також стилі написання та відтворення дійсності.  

Досліджено основні цінності буття, які перегукуються в обох творах, не 

дивлячись на фундаментально різне підґрунтя. Акцентовано увагу про важливість 

збереження, примноження, відтворення та слідування вічним цінностям як 

беззаперечній аксіомі злагодженості законів людського існування. 

Проаналізовано цінність сім’ї як основної форми взаємодії людського 

суспільства в епоху середньовіччя та середини ХХ століття. Не дивлячись на різні 

звичаї та традиції, що панували в заявлених творах, вектор сімейної спрямованості 

залишається визначальним.  

Представлено до аналізу прояви патріотизму в епоху середньовіччя та в 

режимі управління державою-маніпулятором, а також стрімкий стрибок 

патріотичного виховання в сучасній Україні. 

Зважаючи на швидкі темпи розвитку технологій й діджиталізацію всюди 

сущого, в аутсайдерську нішу потрапляє література та процес книгочитання як 

такий. Актуальний стан та наслідки, які можна спрогнозувати для сучасних 

поколінь у випадку тотальної відмови від книг. 

Ключові слова: аксіологія, цінності, сім’я, середньовіччя, патріотизм, 

патріотичне виховання, література, книга, ЗМІ, інтернет. 
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HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN SPRACHE VON DER ANTIKE BIS 

ZUR GEGENWART 

 

 

Die Studie beleuchtet eine eingehende Erforschung der deutschen Sprache und 

derer Entwicklungszeiträume. Jeder Entwicklungszeitraum der deutschen Sprache wird 

betrachtet, Texte, Personen, die einen wichtigen Einfluss auf einzelnen Zeitraum sowie 

Sprachstufen ihrer Existenz werden gegebenenfalls diskutiert. 

Alle Zeiträume der Sprachentwicklung und des Sprachwandels über viele 

Jahrtausende hinweg werden erforscht. Die Unterschiede aller Arten der deutschen 

Sprache, ihre Gebrauchsregeln, Wortschatz, Phonetik, Entlehnungen und das, was den 

einzelnen Sprachstufen innewohnt, werden verfolgt. Die evolutionären Veränderungen 

aller sprachlichen Phänomene über viele Jahrtausende hinweg werden analysiert.  

Die Signifikanz jedes Zeitraums für die weitere Sprachentwicklung wird erforscht. 

Die Texte westeuropäischer Dichtung und der ältesten (Althochdeutsch) und 

neuzeitlichen (Neuhochdeutsch) werden verglichen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen den Zeitabschnitten werden definiert. 

Schlüsselwörter: Althochdeutsch, Frühneuhochdeutsch, Neuhochdeutsch, 

Mittelhochdeutsch, westeuropäische Dichtung. 
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MIEJSCE POLONIZMÓW I INNYCH ZAPOŻYCZEŃ 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 prac „Polonizmy i pseudopolonizmy  we współczesnym 

języku ukraińskim” 2020 roku, „Zapożyczenia z języka polskiego we współczesnej 

ukraińskiej mediaprzestrzeni” 2021 . 

W tej pracy przeanalizowano elementy surżykizmśw rosyjsko-ukraińskich i polsko-

ukraińskich, używanych w radio i tele eterach, kinie, prasie i muzyce. 

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 odcinki programów  jednzch 

z najpopularniejszych kanałów telewizyjnych, i twórczość zespołów, piosenkarzy, 

znanych artyści medyjnych w Ukrainie, można w ich przypadku mówić o wpływie na 

społeczeństwo przez media 
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професор кафедри філософії, соціології та політології КНТЕУ, керівник гуртка 

Сквирського Сквирського Центру дитячої та юнацької творчості Сквирської 

міської ради Київської області 
 

МЕТАМОРФОЗИ ТВОРЧОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Науково-дослідницьку роботу присвячено вивченню метаморфоз феномену 

творчості в інформаційному суспільстві. Сучасний стан інформаційного 

суспільства характеризується невизначеністю і відкритістю перспектив його 

подальшого розвитку. В цих умовах актуалізується суспільний інтерес до 

феномену творчості як причини трансформацій суспільного буття та засобу його 

стабілізації. Наше дослідження ґрунтується на гіпотезі, що творчість є 

всезагальною основою людського буття, виявлення якої обумовлено культурно-

історичними умовами певної епохи. В інформаційну епоху, формування якої ми 

спостерігаємо в наш час, творчість, інтелект, інформація і знання перетворюються 

на основний ресурс розвитку суспільства. Динамічність інформаційного 

суспільства одночасно актуалізує мобілізацію творчої енергії та руйнує засади її 

походження. Традиція, продуктивна уява, культурна пам'ять, здивування і 

відкритість світу в мережах експоненціального прискорення зазнають постійної 

деформації. Інноваційна економіка перетворює творчість на паливо сучасного 

світу. В цих умовах творчість набуває форми креативності, як здатності 

створювати нове відповідно до вимог інформаційно-цифрової реальності 

Ключові слова: творчість, креативність, філософія, креативне мислення, 

інформаційне суспільство, людина, інновації. 
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

Туканова Стефанія, вихованка гуртка Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської ради, учениця 

10 класу Комунального закладу «Тетіївський освітній центр - 

опорний заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів №3» 

Тетіївської міської ради Київської області 

 

Науковий керівник: Отрошенко Галина Іванівна, керівник гуртка Комунального 

закладу  «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської ради Київської області 

 

ВАКЦИНАЦІЯ  ВІД COVID-19 В ДЗЕРКАЛІ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ РЕСПОНДЕНТСЬКОЇ ВИБІРКИ ЖИТЕЛІВ ТЕТІЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ) 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу ситуації з COVID-19 в Україні, яка 

показала, наскільки руйнівною та небезпечною для життя може бути інфекція, 

зумовлена коронавірусами.  

Досліджено поточну ситуацію щодо пандемії COVID-19 на території 

Тетіївської міської територіальної громади, висвітлені актуальні питання 

індивідуальної вакцинації, оцінки її доцільності. 

Проведено опитування жителів Тетіївщини щодо ставлення до вакцинації, 

проблем подолання вакцинокерованих  коронавірусних інфекцій,  насамперед, 

шляхом вакцинації, а також вивчення стану фізичної та соціально-економічної 

доступності вакцин.  

Ключові слова: коронавіруси, SARS, MERS, COVID-19, SARS-CoV-2, 

імунопрофілактика інфекцій, вакцини, ризики вакцинації, доцільність вакцинації 
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

Осипчук Ірина, учениця 11 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 

 
РОЛЬ ЖІНОЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ВИРІШЕННІ СОЦІАЛЬНИХ  

             ПРОБЛЕМ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено ролі жіночих організацій у вирішенні 

соціальних проблем.  

Проаналізовано особливості становлення та розвитку гендерного руху в 

Україні. З’ясовано, що гендерний розподіл праці і норми чоловічої та жіночої 

поведінки не універсальні, а історично мінливі. Тенденції розвитку країн за останні 

десятиліття: істотні зрушення у розумінні рівності можливостей чоловіків і жінок та 

забезпечення її нормативно-правового врегулювання. 

Розкрито особливості жіночого руху в Україні, а саме: поява і розвиток ідеї 

ґендерної рівності в Україні зумовлено тогочасним масштабним національним 

поневоленням та боротьбою за незалежність.  

З’ясовано зарубіжний досвід впровадження гендерних стандартів. Важливі 

досягнення країн ЄС з питань ґендерної рівності: утвердження економічної 

незалежності як для чоловіків, так і жінок;  налагодження роботи з особистим і 

сімейним життям; досягнення рівності у сфері прийняття рішень; відхід від 

стереотипів у суспільстві, які мають відношення до ґендеру.  

Проведено гендерний аналіз поточної демографічної та соціально-економічної 

ситуації України та Київської області: в Україні є соціально-економічні підстави для 

запровадження скандинавської паритетної моделі «ґендерної інтеграції». 

Запропоновано пріоритетні напрями розвитку Бучанської ОТГ із урахуванням 

гендерного компоненту, а саме: прийняття низки нормативно-правових актів 

органами місцевого самоврядування щодо залучення членів територіальної громади 

до процесу гендерно-орієнтованого бюджетування та планування; створення 

потужного жіночого громадського руху; розроблено статут жіночого громадського 

об’єднання Бучанської громади з урахуванням гендерного портрету, чинного 

законодавства України, міжнародного досвіду.  

Ключові слова: гендер, гендерна рівність, жіночий рух, жіночі організації. 
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

Прохацька Софія, вихованка Сквирського  центру дитячої та 

юнацької творчості Сквирської міської ради, учениця 9 

класу Сквирського академічного ліцею інформаційних 

технологій «Перспектива» Сквирської міської ради 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Рябоконь Світлана Володимирівна, вчитель української 

мови та літератури Сквирського академічного ліцею інформаційних технологій 

«Перспектива» Сквирської міської ради Київської області 

 

ЧИТАЦЬКІ ІНТЕРЕСИ ТА ЧИТАЦЬКА АКТИВНІСТЬ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В 

УМОВАХ РОЗШИРЕНОГО ЦИФРОВОГО ПРОСТОРУ 

 

Актуальність дослідження зумовлена важливістю з’ясування особливостей 

читацької активності та читацьких інтересів сучасної учнівської молоді, адже вони 

є виміром культури особистості. Доцільно побачити зміни в читацькій активності 

та читацьких інтересах учнів, що відбуваються під впливом цифрового простору. 

У вступі розкривається актуальність дослідження, визначаються об’єкт, 

предмет, мета, завдання дослідження, здійснюється короткий огляд досліджень, 

що стосуються вивчення ролі та особливостей читання, вказується на наукову 

новизну дослідження та його практичну значущість. 

В основній частині роботи висвітлено роль книги в розвитку особистості та 

суспільства, розкрито наукові підходи до вивчення читання як соціального явища, 

уточнено сутність понять «читацький інтерес» та «читацька активність», з’ясовано 

вплив цифрового простору на зміни в читацьких спрямуваннях, виконано 

процедуру емпіричного дослідження щодо з’ясування читацьких інтересів та 

читацької активності учнівської молоді та здійснено аналіз його результатів. 

Висновки викладені згідно поставлених завдань. 

Ключові слова: книга, читацька активність, читацький інтерес, учнівська 

молодь, соціологія читання, цифровий простір, анкетування. 
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

Зима Вадим, учень 8 класу Комунального закладу «Полого-

Вергунівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів – заклад дошкільної освіти» Ташанської сільської 

ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Болбот Людмила Анатоліївна, педагог-організатор 

Комунального закладу «Полого-Вергунівський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Ташанської сільської ради Київської 

області 

 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНТХ МЕРЕЖ  НА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 

СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ 

 

Дослідницька робота присвячена аналізу впливу соціальних мереж на 

культуру спілкування підлітків. 

З’ясовано, що за рейтингом популярності серед респондентів перше місце 

посідає Інстаграм, друге – Фейсбук, третє – ТікТок. У ході дослідження  

виокремлено позитивні й негативні аспекти впливу соцмереж на формування 

культури спілкування підлітків. 

Досліджено, що спілкування з однолітками в соцмережах для підлітків 

виступає як потреба і значуща діяльність. З’ясовано, що за допомогою соціальних 

мереж сучасні підлітки шукають друзів, компенсують власні недоліки та можуть 

бути такими, якими вони хочуть бути в реальному житті, дуже часто ігноруючи 

правила культури спілкування в мережах.  

Ключові слова: підліток, соціальні мережі, культура спілкування. 
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

 

 

Анотація 

Степура Дарія, учениця 10 класу Ліцею «Білоцерківський 

колегіум» Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Максимець Юлія Андріївна, соціальний педагог Ліцею 

«Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської ради Київської області 

 

 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ  

 

Дослідницьку роботу присвячено соціальному захисту та альтернативним 

формам виховання й соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Досліджено основні проблеми психології дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

Проаналізовано результати дослідження за проведеними методиками, щоб 

зрозуміти сприятливу сімейну ситуацію, конфліктність в уявній сім’ї, ознаки 

тривожності, відчуття неповноцінності в ситуації, уявлення себе членом сім’ї, 

ворожість в сімейній ситуації.  

Проаналізовано самооцінку та мотиваційні переваги дітей різного віку. 

Проведено порівняльний аналіз двох груп за наслідками проективних 

методик «Моя сім’я» та «Автопортрет». 
 

Ключові слова: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, аналіз, 

батьки, методика, закон. 
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

 

Омельяненко Вікторія, учениця 11 класу Переяславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Переяславської 

міської ради Бориспільського району Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Крумка Інна Василівна, соціальний педагог, практичний 

психолог Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Переяславської міської ради Київської області 

 

 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКІВ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню соціологічних та 

психологічних особливостей суїцидальної поведінки у підлітків. 

Для досягнення поставленої мети передбачається розв’язання таких завдань: 

здійснити аналіз наукових джерел з дослідження явища суїциду у підлітковому 

віці; емпірично дослідити психологічні особливості суїцидальної поведінки учнів 

підліткового віку; здійснити соціологічне дослідження психологічних 

особливостей суїцидальної поведінки підлітків. 

Здійснено аналіз наукових джерел із проблеми суїциду у підлітковому віці. 

В результаті аналізу вивчено, що суїцид це навмисне самоушкодження зі 

смертельним фіналом. 

          Досліджено соціологічні, соціально-психологічні та психологічні 

особливості схильності особистостей до суїцидальної поведінки здобувачів 

освіти 9-11 класів Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Переяславської міської ради. 

          Розроблено методичні рекомендації для всіх учасників освітньо-

навчального процесу. Для батьків, педагогів - маркери суїцидальної поведінки 

для учнів. 

Ключові слова: суїцид, самогубство, суїцидальна поведінка, переживання, 

мотивація людини, підлітковий вік. 
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

 

Гончарук Владислав, учень 11 класу Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Броварської 

міської ради  Броварського району Київської області  

 

 

Науковий керівник: Біленко Вікторія Анатоліївна, учитель історії, 

правознавства та громадянської освіти Броварської загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів № 3 Броварської міської ради Броварського району Київської 

області  

 

 
ІДЕНТИЧНІСТЬ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ВЛАСНОЇ ДУМКИ У СУЧАСНОМУ  

СУСПІЛЬСТВІ ТА ВПЛИВ НА НЕЇ ЗМІ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу впливу ЗМІ на ідентичність 

людини та її власної думки в сучасному глобалістичному суспільстві.  

Досліджено основні аспекти та питання визначення понять ідентичності, 

етнічної ідентичності, глобалізації. Розкрито специфіку особливості 

ідентифікаційних процесів у сучасному світі. 

Проаналізовано досить широкий спектр теоретичних та практичних 

досліджень в психологічній науці з питання ідентичності особистості, проблеми 

власної думки. 

         Досліджено вплив ЗМІ на інтегративні процеси в суспільстві у період 

глобалізації. Вплив інтернету на процеси інтеграції та ідентифікації в суспільстві.  

         Проаналізовано та внесено пропозиції  та рекомендації стосовно уникнення 

негативної дії інтернету та використання соціальних мереж на користь 

суспільства. 
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СЕКЦІЯ: СОЦІОЛОГІЯ 

 

 

 

Анотація 

 

Зеленська Валерія, учениця 9 класу Іванівського академічного 

ліцею Миронівської міської ради Обухівського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Хіміч Наталія Олександрівна, учитель історії Іванівського 

академічного ліцею Миронівської міської ради Обухівського району Київської 

області 

 
ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В СПОРТІ 

 

Обрана тема є актуальною, оскільки  2020/2021 рік став роком подолання 

гендерних стереотипів  в світі. Президент Джо Байден вперше за всю історію 

США призначив жінку міністром фінансів. В Німеччині вперше ввели квоту для 

жінок у вищих керівних органах публічних компаній країни. Папа Римський 

Франциск вперше призначив жінку до синоду єпископів. Україна не стоїть 

осторонь від загальносвітових змін. В липні 2021 року Перша леді Олена 

Зеленська ініціювала програму «Безбар'єрність». Програма «Безбар'єрності» 

вклячає в себе 250 проектів в різних сферах життя суспільста. Мета даної 

програми  полягає в створенні комфортних умов всім.  

Метою  наукової роботи є дослідницько-соціологічний аналіз існування 

гендерних стереотипів у спорті. 

Проаналізувавши суспільну думку, висновки експертів, внесок жінок в 

український спорт, я встановила, що жінки зробили вагомий внесок у спортивне 

життя України. Проте залишаються стереотипні уявлення про участь жінок в 

менеджерських посадах, тренерському складі, достатньому фінансуванні дівочих 

спортивних секцій, участі жінок у спортивній журналістиці. 

Ключові слова: гендер, гендерна рівність, стереотипи, стать, спорт, 

гендерні стереотипи. 
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СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

Зігора Софія, учениця 11 класу Комунального закладу 

«Синяківський хіміко-технологічний ліцей – заклад загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» №15 Бучанської міської ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Петренко Наталя Вікторівна, учитель історії та 

правознавства Комунального закладу «Синяківський хіміко-технологічний ліцей 

– заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» №15 Бучанської міської ради Київської області 

 

ГЕНДЕРНІ ПРОЦЕСИ В СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу гендерних процесів у соціальній 

політиці сучасного суспільства. 

Вивчено та проаналізовано матеріали правових програм та досліджень щодо 

гендерної рівності світовими організаціями, досліджено реалізацію гендерної 

політики в Україні. 

Подано теоретичну реконструкцію процесу становлення і трансформацію 

гендерних відносин у сучасному суспільстві, а також зроблено соціальний аналіз 

гендерних відносин з урахуванням дослідження їх динаміки і розвитку. 

Досліджено гендерний склад Верховної Ради України та Київської обласної 

ради. Порівняно депутатський корпус кількох територіальних громад. 

Ключові слова: гендер, дискримінація, рівні права, політика, законодавство, 

статеві відмінності, суспільство. 
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СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

 

 

Анотація 

 

Гінда Денис, учень 10 класу Опорного закладу освіти 

«Красилівський академічний ліцей» Ставищенської селищної 

ради  Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Забудько Оксана Михайлівна, учитель історії та 

правознавства Опорного закладу освіти «Красилівський академічний ліцей» 

Ставищенської селищної ради  Київської області 
 

 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДІТЕЙ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню проблеми насильства та булінгу 

щодо дітей як в домашніх умовах, так і в закладі освіти. 

У роботі описані найбільш розповсюджені форми порушення прав та 

інтересів дитини. 

Наголошено, що насильство щодо дітей є проблемою усього суспільства.  

Досліджено види та форми домашнього насильства та булінгу в закладах 

освіти. Своєчасне реагування на повідомлення про здійснення насильства та  

булінгу щодо дітей сприятимуть проведенню профілактичних заходів, 

спрямованих на усунення протиправної поведінки. 

Водночас самі діти мають знати і розуміти своє право на захист від будь-

яких проявів насильства та булінгу з боку оточуючих. 

Встановлено, що проблема насильства щодо дітей в сім’ї та закладі освіти 

була і залишається актуальною. 

Ключові слова: насильство, булінг, жорстоке поводження, діти, 

відповідальність. 
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СЕКЦІЯ: ПРАВОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

Кравченко Олександр, учень 9 класу Комунального закладу 

«Козинський ліцей» Козинської селищної ради Обухівського 

району Київської області 

 

 

 

 

Науковий керівник: Овсієнко Наталія Федорівна, учитель історії та 

правознавства Комунального закладу «Козинський ліцей» Козинської селищної 

ради Обухівського району Київської області 

 

 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ КОЗИНСЬКОЇ ТГ 

 

 

Реформи з децентралізації, що розпочалися в Україні у 2014 році, хоч і не 

завершені, але вже принесли помітні плоди.  

Роботу присвячено доведенню, що реформа децентралізації в Україні 

допомагає створити повноцінне життєве середовище для громадян. 

В першому розділі своєї роботи я подаю теоретичні засади процесу 

децентралізації в Україні. А в другому розділі описую стан та проблемні  питання 

формування Козинської ТГ, починаючи з 2020 року по наш час. Моя робота 

демонструє, що процеси децентралізації, які проходять в нашій країні, достатньо 

успішні, що і показує діяльність Козинської ТГ за 2020-2021 роки. 

Проаналізовано та вивчено основні процеси децентралізації на прикладі 

Козинської ТГ. 

Підтверджено доцільність та ефективність реформи децентралізації.                  

Ключові слова: децентралізація, територіальна громада, реформи, місцеве 

самоврядування, розвиток. 
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СЕКЦІЯ: ТЕОЛОГІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ 

 

 

Анотація 

 

Цебоєва Вероніка, учениця 11 класу Броварської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Броварської 

міської ради Броварського району Київської області 
 

 

 

 

Науковий керівник: Король Світлана Володимирівна, учитель історії    

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

Броварського району Київської області 
    

 
РЕПРЕСИВНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ В 1930-Х РОКАХ В УКРАЇНІ 

 

     Дослідницьку роботу присвячено вивченню, дослідженню відомостей з історії 

гонінь на православну церкву та репресій щодо православного духовенства за 

радянських часів, зокрема священнослужителів Броварщини. 

     Досліджено антирелігійну політику більшовиків в 1930-х роках в Україні. 

Зокрема, на прикладі переслідувань і фізичного знищення представників 

духовенства Броварщини, закриття і руйнування Свято-Троїцької церкви та Храму 

святих Петра і Павла, доведено, що антицерковний Великий терор був складовою 

частиною побудови нового атеїстичного суспільства. 

     Проаналізовані матеріали Міжнародної Конференції «Історія і сучасні виклики 

непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви», яка відбулась 11 

червня 2015 року, а також Міжнародної наукової Конференції (6-7 лютого2020 р.), 

присвяченої дослідженням фактів гонінь та репресій радянської влади проти 

православних ієрархів, духівництва, вірних, церкви, які постраждали у 30-х роках 

ХХ століття від комуністичного режиму. Під час роботи були використані 

дослідження Центру вивчення спадщини Новомучеників та Сповідників ХХ 

століття. Систематизовано політику репресій проти священнослужителів на 

Броварщині і закриття церков у Броварах.      

  Ключові слова: Великий терор, православна церква, репресії, новомученики і 

сповідники ХХ століття, антирелігійна політика радянської влади. 
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА  

 

           

                                   Анотація 

 

Толочко Дар’я, учениця 10 класу Ліцею «Білоцерківський 

колегіум» Білоцерківської міської ради Київської області   

 

 

Науковий керівник: Большакова Ірина Євгеніївна, учитель української мови та 

літератури Ліцею «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської міської ради 

Київської області 
 

 
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО МОЛОДІЖНОГО ТЕЛЕСЕРІАЛУ-

АНТОЛОГІЇ «ПЕРШІ ЛАСТІВКИ» 

 

 У дослідницькій роботі розглянуто виховні можливості підліткових серіалів на 

прикладі антології «Перші ластівки». Проаналізовано наукові праці щодо впливу 

телебачення та фільмів окремих жанрів, зокрема детективу та хорору, на 

особистість підлітка. 

 Виокремлено із сюжетних ліній двох сезонів телесеріалу «Перші ластівки» 

головні соціальні проблеми, які трапляються в житті підлітків. Здійснено аналіз 

кожної з них, запропоновано варіанти пояснення дітям основних питань, що 

можуть виникати під час перегляду багатосерійного фільму. Розроблено 

опитувальник за темами, висвітленими в серіалі, проведено емпіричне 

дослідження серед старшокласників із метою виявлення актуальності в їхньому 

житті проаналізованих проблем. 

 Створено методичку «Як не пропустити політ перших ластівок?» із 

конспектами виховних занять про легальний заробіток, булінг, домашнє 

насильство, попередження суїциду. Розроблено сайт із мультимедійним контентом 

для проведення виховних годин. 

Ключові слова: серіал, соціальні проблеми, виховний потенціал, телесеріал-

антологія «Перші ластівки», підлітки, суїцид, булінг, насильство, віртуальні ігри, 

батьки і діти, «легкі гроші». 
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА  

 

           

                                   Анотація 

 

Чехіркін Богдан, вихованець гуртка Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти», учень 11 класу Тетіївського 

ліцею №2 Тетіївської міської ради Київської області 

 

 

 

 

Науковий керівник: Отрошенко Галина Іванівна, керівник гуртка Комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти» Тетіївської міської ради Київської області 
 
 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ НА ТЕТІЇВЩИНІ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу організації дистанційного 

навчання в закладах освіти Тетіївської міської територіальної громади. 

Досліджено практичне використання технологій дистанційного навчання в 

умовах реального освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. У 

результаті виконання дослідження отримано експериментальні дані, необхідні для 

визначення кількісних характеристик елементів системи дистанційного навчання 

школярів. 

Досліджено ситуацію з організацією дистанційного навчання у закладах 

освіти, з’ясовано проблеми, які виникли у батьків та дітей, та проаналізовано 

думку батьків щодо дистанційного навчання. Досліджено переваги та недоліки 

функціонування дистанційного навчання. 

Ключові слова: дистанційне навчання, Інтернет, інформаційні технології, 

форма навчання, он-лайн. 
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА  

 

           

                                   Анотація 

 

Трохимчук Ілля, учень 11 класу Ірпінського академічного 

ліцею Національного університету біоресурсів і 

природокористування України Ірпінської міської ради 

Київської області 

 

 

Науковий керівник: Шмарко Наталія Сергіївна, педагог-організатор Ірпінського 

академічного ліцею Національного університету біоресурсів і 

природокористування України Ірпінської міської ради Київської області 
 

 

НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ЖЕСТОВОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу необхідності вивчення жестової 

мови в закладах загальної середньої освіти. Досліджено історію появи жестової 

мови, її особливості, подано класифікацію жестової мови.  

Проаналізовано розвиток жестової мови в Україні, охарактеризовано явище 

жестової мови як засіб навчання, а також досліджено забезпечення 

комунікативних потреб глухих в освітніх системах зарубіжжя. 

Актуальність цієї теми полягає в тому, що в умовах активного розвитку 

інформаційних технологій з’явилося багато можливостей для комунікації різних 

прошарків суспільства, але на сьогодні існує проблема в комунікації та якості 

життя глухих людей. Жестова мова, яка є одним із основних засобів спілкування 

для таких людей,  не є популярною та поширеною серед українців. 

Більшість юнаків та дівчат не мають можливості спілкуватися зі своїми 

однолітками, які мають порушення слуху, через відсутність базових знань 

жестової мови.
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА  

 

           

                                   Анотація 

 

Семенова Лілія, учениця 10 класу Пісківської гуманітарної 

гімназії Пісківської селищної ради Бучанського району 

Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Ковальчук Лідія Анатоліївна, вчитель української мови та  

літератури Пісківської гуманітарної гімназії Пісківської селищної ради 

Бучанського району Київської області 

 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ 

З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ  В ІННОВАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Дослідницький проєкт присвячено аналізу системи роботи з обдарованими 

дітьми конкретного навчального закладу, взаємозв’язку ефективної організації з 

результатами діяльності учасників освітнього процесу.  

        Визначено поняття «обдарованості», з’ясовано пріоритетні напрямки роботи 

з обдарованими дітьми, розкрито особливості практики та тенденції розвитку 

педагогічної підтримки обдарованих школярів протягом п’яти років, 

змодельовано технологічну карту роботи з обдарованими дітьми. 

       Досліджений матеріал дає підстави стверджувати, що система роботи 

навчального закладу є ефективною, і його досвід можна рекомендувати для 

роботи з обдарованими дітьми в новій українській школі.   

       Ключові слова: обдарованість, інноваційне середовище, психолого-

педагогічні особливості, етапи освітнього процесу, моніторинг, результати 

освітньої діяльності. 
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА  

 

           

                                   Анотація 

 

Сенько Альбіна, учениця 8 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Петрівської 

сільської ради Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Шаповал Наталя Олександрівна, практичний психолог 

Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Петрівської сільської 

ради Київської області 

 
СТОСУНКИ « УЧИТЕЛЬ – УЧЕНЬ» ЯК ЧИННИК УСПІШНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Робота присвячена аналізу стосунків між учителем і учнем та їх впливу на 

успішність навчальної діяльності підлітків. Практичне значення дослідження 

зумовлене необхідністю розбудови позитивних стосунків між учителем і учнем 

для успішного навчання школярів. Детально аналізується феномен навчальної 

діяльності, зокрема в підлітковому віці, чинники успішності навчальної 

діяльності, роль типу стосунків між учителем та учнем-підлітком та їх вплив на 

мотивацію, залучення до освітнього процесу і досягнення високих академічних 

результатів. Обґрунтовується припущення, згідно з яким позитивні стосунки між 

учителем та учнем є потужним мотиваційним чинником, який впливає на 

успішність навчальної діяльності. У роботі досліджується зв'язок між стосунками 

підлітка та вчителя, а також їх вплив на успішність у навчанні. На основі 

результатів дослідження були розроблені рекомендації щодо організації навчання 

таким чином, щоб воно сприяло успішності навчальної діяльності підлітків. 

Ключові слова: стосунки «учитель-учень», навчальна діяльність, чинники 

успішності навчальної діяльності, мотивація, підлітки. 
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА 

  

 

                                        Анотація 

 

Євтіхій Олександра, вихованка Миронівського центру дитячої 

та юнацької творчості Миронівської міської ради,  учениця 11 

класу Миронівського академічного ліцею ім. Тараса Шевченка 

Миронівської міської ради Обухівського району Київської 

області 
 

Науковий керівник: Лобода Ольга Іванівна, керівник гуртка Миронівського 

центру дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради Обухівського 

району Київської області 
 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню особливостей впливу 

соціальних мереж на формування особистості підлітків. 

У роботі охарактеризовано найпопулярніші соціальні мережі. Розкрито 

особливість впливу соціальних сервісів на підлітків, позитивні та негативні 

аспекти перебування школярів в Інтернеті. 

Проаналізовано наукову літературу з проблеми дії соціальних мереж на 

людину. Проведено дослідження щодо специфіки впливу мережевних 

інформаційних ресурсів на формування особистості.  

Досліджено, що соціальні мережі впливають на формування особистості 

підлітків. Тому потрібно раціонально використовувати час, проведений в мережі 

Інтернет, адже він впливає на людину як позитивно, так і негативно. Для 

гармонійного розвитку підліткам потрібно більш схилятися до звичайних 

способів спілкування. 

Ключові слова: підліток, особистість, інформаційні ресурси, соціальні 

мережі, Інтернет. 
 

 

 

 

 



 

345 

 

СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА  

 

           

                                   Анотація 

 

Городніцька Анжела, учениця 10 класу Трипільського ліцею 

Української міської ради Обухівського району Київської 

області 

 

Науковий керівник: Шкута Галина Вікторівна, вчитель математики і фізики 

Української міської ради Обухівського району Київської області 

 

       ПОХОДЖЕННЯ СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВПЛИВУ 

                                                     НА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

 

     Дослідницьку роботу присвячено дослідженню типів батьківського 

виховання, конфліктів в сім’ї та їх вплив на виховання дітей шляхом проведення 

анонімного анкетування батьків та дітей, та їх аналізу. 

        Мета дослідження полягає в тому, щоб донести батькам їх головну роль у 

вихованні і формуванні дитини, як особистості. Актуальність роботи полягає в 

тому, що сьогодення вимагає зміни ставлення  до дітей у родині. Цього, нажаль, 

майже не відбувається. Тому маємо кризу в освітньому процесі за рахунок не 

усвідомлення своїх обов’язків батьками здобувачів освіти. 

       Основні завдання дослідження полягають в тому, щоб вивчити роль сім’ї в 

соціалізації дитини, батьківські стилі виховання, типи неправильного виховання, 

емоційний потенціал сім’ї, походження сімейних конфліктів та особливості їх 

впливу на виховання дітей. Дослідження показало, що порівнюючи результати 

анкетування батьків і дітей, можна зробити висновок, що в значній частині сімей 

панує авторитарний тип виховання. Дитячі відповіді на це вказують, а батьківські 

приховують. Звідси й негативна поведінка дітей. 

       Висновок: найчастіше в сім’ях зустрічаються авторитарний, ліберальний та 

демократичний стилі виховання. Оптимальним для практики сімейного виховання  

вважається демократичний стиль, але переважає авторитарний, що й призводить  

до негативної поведінки людей.  

       Ключові слова: батьки, діти, стилі та типи виховання, виховання, емоційний 

стан 
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

 

Анотація 

Мазур Софія, учениця 10 класу Миронівського 

академічного ліцею № 2 Миронівської міської ради 

Київської області 

 
 

 

Науковий керівник: Заїменко Аліна Олексіївна, учитель історії та 

правознавства Миронівського академічного ліцею № 2 Миронівської міської 

ради Київської області 

 

 
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ 

УКРАЇНИ ЯК ОДИН З ЧИННИКІВ ОБ'ЄДНАННЯ НАЦІЇ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню ролі волонтерської діяльності  

в процесі розбудови української армії в роки проведення АТО (ООС) на Сході 

України на початку ХХІ ст. 

Досліджено причини та передумови активізації волонтерського руху в 2014 

році в Україні, розкриті способи і напрями діяльності українських волонтерів; 

охарактеризовано діяльність найвідоміших волонтерських організацій України й 

поза її межами. 

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 не випадковість, а основна ментальна риса нашого 

народу, найважливіший чинник майбутньої перемоги на ворогом.  

Ключові слова: волонтери, антитерористична операція, ООС. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

 

 Анотація        

Ткачук Наталія, учениця 10 класу Фастівського академічного 

ліцею № 9 Фастівської міської ради Київської області 

 

 

Науковий керівник: Єфіменко Тетяна Михайлівна, учитель історії та 

правознавства Фастівського академічного ліцею № 9 Фастівської міської ради 

Київської області 

 

ЛИСТОПАДОВИЙ РЕЙД: ГЕРОЇЗМ ТА ТРАГЕДІЯ УКРАЇНСЬКОГО 

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

 
 

З нагоди ювілею відновлення незалежності України перед суспільством 

постало питання у тому, який шлях Україна пройшла в боротьбі за незалежність і 

що завадило раніше відстояти державність. 

У роботі досліджуються Листопадовий рейд як реальна спроба відновити 

УНР та причини поразки рейду. Під час проведення дослідження 

використовувалися архівні матеріали України та інформація з польських джерел.    

Актуальність дослідження полягає в тому, що Листопадовий рейд був 

однією з найбільш героїчних і одночасно трагічних сторінок в історії 

державотворення. Об’єднані війська УНР та чисельні повстанські загони мали на 

меті у 1921 р. завдати нищівного удару більшовикам і відновити українську 

владу. І хоч цього здійснити не вдалося, історичні факти цієї завершальної 

сторінки національно-визвольних змагань повинні бути надбанням українського 

народу. На сучасному етапі українці вшановують пам'ять учасників походу на 

честь 100-річчя Листопадового рейду. 

Для розповсюдження інформації щодо одного з найбільш складних етапів 

боротьби українців за незалежність, до Українського інституту національної 

пам’яті було надіслано звернення. У листі поцікавились думкою науковців щодо 

вшанування пам’яті учасників рейду. Авторка отримала позитивну відповідь. 

Також написано клопотання до Фастівської міської ради щодо назви однієї з 

вулиць Фастова на честь героїв Листопадового рейду. Комісія прийняла рішення 

винести на громадське обговорення назвати одну з вулиць Фастова Героїв Армії 

УНР. 

Ключові слова: незалежність, поразки, рейд, героїзм, трагізм, державотворення. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 
 

Анотація 

 

Мельниченко Дмитро, учень 11 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №21 Білоцерківської 

міської ради Київської області 

 
 

Науковий керівник: Балас Ольга Юріївна, учитель історії Білоцерківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №21 Білоцерківської міської ради 

Київської області 

 
 

                    ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО АВАНГАРДУ 

            (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА ТА ДАВИДА 

БУРЛЮКА) 

 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню творчості українських авангардистів 

на основі діяльності Казимира Малевича та Давида Бурлюка та становленні 

авангарду на території України.  

    Питання розвитку авангарду ще на початку його формування у ХХ столітті 

було зумовлене початком нового етапу суспільного розвитку, адже суспільство 

на той час було вже занадто стомленим реалізмом і бажало знайти щось нове, що 

могло зробити їхнє життя більш яскравим. Авангард був сформований на тому, 

що повністю заперечував усім моделям світового мистецтва. Як досить 

своєрідному явищу, авангардизму ХХ було притаманне та дуже популярне 

зображення людей чи інших речей у вигляді геометричних фігур, також 

більшість художників зображували поєднання непоєднуваних речей, 

використання різних фарб, за допомогою чого авангардизм можна трактувати як 

спосіб світосприйняття, спрямований на розпізнання душі людини. 

    Авангардисти відмовлялися від буквалізму – це прямий натяк на реалізм, 

потрібно дивитися на світ з іншого кута огляду, додати трішки свого, що бачить 

художник.  

    Проаналізувавши наше дослідження, можна навіть стверджувати, що 

український авангард – це вже нова течія (напрям) в авангарді, український 

авангард базується на поєднанні європейських напрямів мистецтва з народним, 

часто говорять – наївним мистецтвом. Багато відомих художників користуються 

напрямами авангарду, які заснували українці – супрематизм та футуризм. 
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    У результаті дослідження ми з’ясували, що український авангард є повною 

протилежністю європейському. Картини українських авангардистів широко 

ціняться у світі. Завдяки українському авангарду світ побачив та почув про 

існування України. 

    Ключові слова: авангардизм, модернізм, новаторство, супрематизм, футуризм, 

Казимир Малевич, Давид Бурлюк, наївне мистецтво, український авангардизм. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

                                       Анотація 
 

Семчишина Наталія, учениця 10 класу Навчально-

виховного комплексу «Узинська гімназія» Узинської 

міської ради Київської області  

 

 

 

Науковий  керівник: Пасічник Наталія Сергіївна, доцент кафедри «Права та 

соціально-поведінкових наук» Білоцерківського інституту економіки та 

управління ВНЗ Університет «Україна», кандидат історичних наук, доцент. 
 

 
ЖІНОЦТВО В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ 

1917 – 1920 рр. 

 

Науково-дослідницьку роботу присвячено дослідженню участі жіноцтва у 

громадсько-політичній та військовій діяльності періоду національно-визвольних 

змагань 1917 – 1920 рр., з’ясуванню ролі жінок у процесах державотворення 

означеного періоду.  

Досліджено головні передумови активізації жінок в суспільному житті у 

ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Чинником, який значно вплинув на соціальне 

становище жінок та активізацію їх активності у громадсько-політичному житті, 

стала Перша світова війна. Охарактеризовано основні форми суспільно-

політичної активності жіноцтва: боротьба за отримання доступу до повноцінної 

вищої освіти; благодійницька діяльність, літературна, наукова та видавнича 

робота; участь у громадських організаціях, професійна самореалізація. 

Проаналізовано напрями державотворчої діяльності жіноцтва в Українській 

Центральній Раді та інших владних інституціях 1917 – 1920 рр. З’ясовано, що в 

органах влади жінки займалися передусім організаційними питаннями, входили 

до складу комісій та комітетів УЦР, працювали у сфері розбудови системи 

національної освіти, відродження української культури. 

Досліджено участь жіноцтва у збройній боротьбі за українську державність, 

а саме у бойових діях УГА та Армії УНР, військовій розвідці, в санітарних 

частинах тощо. Окреслено роль жіноцтва у процесах українського 

державотворення. 

Ключові слова: Армія УНР; Українська Галицька армія; жінки на війні; 

українська державність; національно-визвольні змагання; Українська Народна 

Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, гендерна рівність. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

 

                               Анотація 

 

        Корж Наталія, вихованка гуртка Переяславського 

будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

Переяславської міської ради, учениця 10 класу 

Переяславської гімназії 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 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ                                                                    

З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 
 

 

Дослідницька робота присвячена основним напрямкам співробітництва 

України з Європейським Союзом. Проблемам розвитку інституційної основи 

співробітництваУкраїни та ЄС присвячено досить широке коло праць, разом із 

тим питання напрямів співробітництва на сучасному етапі висвітлені 

недостатньо. Викладені в роботі рeкoмeндaцiї можуть бути викoриcтaнi в 

нaукoвo-дocлiднiй роботі для пoдaльших дocлiджeнь загальних i спеціальних 

питань cтocoвнo даної  проблематики. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання:  

розкрити форми та зміст міжнародного співробітництва; визначити правові 

засади відносин між Україною та ЄС; систематизувати співпрацю України та 

Європейського Союзу в галузі науки, технологій та енергоефективності;  

дослідити тенденції розвитку співробітництва України та Європейського Союзу у 

сфері туризму в контексті сучасних євро інтеграційних процесів; висвітлити 

співробітництво між Україною та ЄС у сфері безпеки та протидії організованій 

злочинності (тероризму). 

 

Ключові слова: Європейський Союз, міжнародне співробітництво, правові 

засади співробітництва, Угода про партнерство та співробітництво, співпраця 

України та ЄС  . 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

                                      Анотація 

 

Малновецька Євгенія, учениця 11 класу Бородянського 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 з поглибленим вивченням окремих предметів 

Бородянської селищної ради Бучанського району Київської 

області 

 

Науковий керівник: Конопацька Олена Михайлівна, вчитель історії 

Бородянського спеціалізованого закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1 з поглибленим вивченням окремих предметів Бородянської селищної ради 

Бучанського району Київської області 
 

 

 

СПОГАДИ ЖИТЕЛІВ БОРОДЯНЩИНИ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ АВАРІЇ НА ЧАЕС 

 

Мета дослідження: дослідити внесок жителів Бородянщини у ліквідації 

аварії на Чорнобильській атомній електростанції.  

Скільки не минуло б років з дня аварії на Чорнобильській АЕС, ця тема 

буде залишатися актуальною довгий період часу. 

Основним завданням дослідження було проаналізувати дії радянської влади 

під час ліквідації аварії на ЧАЕС та розкрити роль жителів Бородянщини у 

ліквідації Чорнобильської катастрофи. 

  На основі свідчень респондентів та опрацьованих джерел дійшли до таких 

висновків: 

Багато хто загинув і постраждав не тільки через витік шкідливих речовин з 

атомної електростанції, але й через безвідповідальність вищих органів влади.  

Для ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи було залучено багато 

людей різних професій: пожежників, військових, будівельників, міліціонерів, 

водіїв, лікарів Бородянщини, які сумлінно виконували накази верхівок, 

здійснивши неоціненний вклад у ліквідацію аварії на ЧАЕС. 

Ключові слова: ліквідатор, Чорнобильська АЕС, Чорнобильська 

катастрофа, постраждалий, саркофаг, евакуація. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

                                      Анотація 

 

Влаженко Анастасія, учениця 10 класу Бучанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Бучанської 

міської ради Київської області 

 

 

Науковий  керівник: Бікмулін Віталій Григорович, учитель історії Бучанської 

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

області 

 

СПРОБА АНЕКСІЇ КРИМУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОДАЛЬШУ ДОЛЮ КИРИМЛЯР 

 

В цій роботі автор дослідила підготовку РФ до чергової війни проти 

України, спроби анексії Криму, репресії окупаційного режиму проти «кырымлы» 

й патріотів,  а також питання, які  викликають в науковій спільноті, політичному 

середовищі, в ЗМІ різні трактування. Намагання Москви встановити 

максимальний контроль над Чорним морем знову трагічно відбилися на житті 

кримських татар, які постраждали від її імперської політики, та піддались 

депортації вже в ХХІ  столітті.  

Разом з тим, не обійшлось без помилок української влади незалежної 

України, перш за все, не була створена кримськотатарська автономія, чим в 

черговий раз скористалась московська влада, розв’язавши нову війну проти 

України та кримських татар.  

Основна мета роботи: вивчити підготовку РФ до агресії,  недосліджені питання 

подій 2014-2021 років, проблеми окупації і деокупації АРК, визначення 

термінології. 

Актуальність дослідження полягає у вивченні важливого і драматичного 

періоду Криму в ХХІ столітті, причин і значення агресії РФ. 

Новизна роботи: автором зроблена спроба розібратись в термінології, виправити 

помилки в цьому питанні, накреслити коло проблем кримськотатарської 

автономії, дослідження агресії та її наслідків, визначення ймовірних шляхів 

подолання агресії. 

Практичне значення в тому, що матеріали дослідження цієї роботи 

знадобляться людям різного віку, фахівцям, які цікавляться історією 
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кримськотатарського етносу, політологією, сучасними проблемами українського 

державотворення. Матеріал можна використовувати при вивченні історії 

України, Всесвітньої історії в 7 – 11 класі, правознавства, політології. 

Основний метод дослідження: теоретичний аналіз літератури з питання, що 

досліджується, вивчення історичних джерел, проробка мемуарної літератури. 

Завдання наукового дослідження: потреба у глибинному науковому аналізі 

новітньої історії кримськотатарського народу є важливою з точки зору викликів  

для України, Європи, світу.  

В ході роботи були досліджені: 

-  проблеми термінології пов'язані з агресією РФ та її наслідками; 
-  дії РФ з підготовки та військової агресії проти України в АРК; 
-  перспективи та проблеми деокупації АРК. 
Ключові слова:  киримлар -  «кримці», Автономна Республіка Крим, еміграція, 

репресії, депортація, агресія РФ, спроба анексії Криму. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

 

                                Анотація 

 

 

Мельникова Ірина, учениця 11 класу Шпитьківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дмитрівської 

сільської ради Бучанського району 

 

 

Науковий керівник: Лєбєдєва Олена Станіславівна, учитель історії та 

правознавства Шпитьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Дмитрівської сільської ради Бучанського району 

 

АЛЬБЕРТ  ГАЗЕНБРУКС. ГОЛОС «ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ» 

 

             Дослідницьку роботу присвячено вивченню діяльності радіостанції 

«Афродіта», диктором якої був бельгієць Альберт фон Габсбург. Для 

пробудження в українцях самоідентифікації велике значення має глибоке 

розкриття історії цієї радіостанції, як елемента багатогранної історії 

державотворення незалежної України, і її головного диктора на прізвище 

«Західний», що не будучи етнічним українцем, боровся за Вільну, самостійну 

Україну. 

    Метою роботи є дослідження історії підпільної україномовної радіостанції  

УПА «Афродіта», розкриття особистості Альберта Газенбрукса через призму 

подій в Україні в період ОУН та УПА.   

     У результаті дослідження вдалося виділити ключові особливості 

радіомовлення українського підпілля в роки Другої світової війни; розкрити 

причинно-наслідкові зв’язки виникнення радіостанції «Вільна Україна» та 

прослідкувати її діяльність, а також з’ясувати, що підпільна радіостанція 

«Афродіта», її керівники сприяли поширенню і визнанню України у світі; 

дослідити і висвітлити роль в історії України бельгійця Альберта фон 

Газенбрукса. Довести, що Газенбрукс, всім серцем перейнявшись духом 

визвольної боротьби, вважав за честь служити Україні. 

Ключові слова: ОУН-УПА, радіостанції, «Афродіта», «Західний”, 

радіомовлення, визвольна боротьба, кримінальна справа, концтабір, особистість, 

вшанування. 
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СЕКЦІЯ: АРХЕОЛОГІЯ 

      

Анотація 

Свистак Владислава, учениця 10 класу Ірпінського 

академічного ліцею Національного університету біоресурсів 

і природокористування України Ірпінської міської ради 

  

 

 

 

Науковий керівник: Копил Наталія Миколаївна, учитель історії Ірпінського 

академічного ліцею Національного університету біоресурсів і 

природокористування України Ірпінської міської ради 
 

ЛІТОПИСНІ МІСТА СОСНИЧЧИНИ 

  Актуальність. Одним із складних і одночасно цікавих питань історичної 

науки періоду раннього середньовіччя є походження та розвиток торгово-

економічних, політичних і культурних центрів давньоруської держави, а саме 

літописних міст. Проблема походження, структура літописних міст привертає 

увагу до себе науковців, оскільки міста були опорними пунктами, соціально-

економічними та політичними центрами як окремих удільних князівств, так і 

давньоруської держави в цілому. 

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі наявних матеріалів розкрити 

історію розвитку та локалізацію літописних міст Сосниці та Хоробору упродовж 

кінця ХІ – початку ХІІІ ст.  

Відповідно до мети поставлено такі завдання: 

1. Проаналізувати стан наукової розробки теми, узагальнити 

джерельну базу дослідження, конкретизувати передумови розвитку літописних 

міст Сосниччини. 

2. Охарактеризувати рівень археологічних досліджень даної місцевості. 

3. Визначити локалізацію та особливості існування давньоруських міст 

Сосниця та Хоробор впродовж кінця ХІ - початку ХІІІ ст. 

У роботі конкретизовано передумови розвитку літописних міст Сосниці та 

Хоробору та їх локалізацію, особливості їх функціонування, окреслено шляхи 

актуалізації виявленого досвіду в умовах сучасної школи (активізація роботи 

класних керівників на прикладах історії рідного краю, удосконалення навчально-

виховного процесу). 

Ключові слова:  давньоруські міста, археологія, літописні міста, культурні 

центри, політичні центри, економічні осередки. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

                                    Анотація 

 

Павленко Андрій, учень 10 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 - ПОЧ. XX СТ.: ДО 

ІСТОРІЇ МІСЬКОЇ ЛІКАРНІ ( XIX – ПОЧ. XX СТ.) 

           Дослідницьку роботу присвячено історії будівництва та функціонування 

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 орендувалися або купувалися 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. 

          Опрацювали архівні матеріали, пов`язані з передачею Таращанською 

міською думою земельної ділянки та будівель, які займала міська лікарня, у 
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власність Приказу громадського опікування. Дослідили процес будівництва та 

ремонтів приміщень лікарні, ознайомилися зі станом забезпечення лікарень та 

опрацювали річні звіти (1911р.) лікарів. 

                 Ключові слова: Приказ громадського опікування, медичне 

забезпечення, міська лікарня, архівні документи. 

 

СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 
 

Анотація 

 
Полякова Вероніка, вихованка гуртка Комунальної установи 

«Центр розвитку дітей та молоді» Узинської міської ради,  

учениця 10 класу Навчально-виховного комплексу «Узинська 

гімназія» Узинської міської ради Київської області 

 

Науковий  керівник: Гвоздкова Ірина Сергіївна, керівник гуртка Комунальної 

установи «Центр розвитку дітей та молоді»Узинської міської ради Київської 

області 
 

УЗИНСЬКИЙ КІННИЙ ЗАВОД ГРАФІВ БРАНИЦЬКИХ 

Дослідницький проєкт присвячений вивченню історії знаменитого колись 

узинського кінного заводу, заснованого графом Браницьким більше ста років 

тому. Перший розділ роботи містить аналіз наукових джерел щодо заснування 

підприємства, його власників.  

         Другий розділ присвячений аналізу польових матеріалів, зібраних 

дослідницею в Узині. В основу цього розділу лягли розповіді жителів про 

розташування заводу, його працівників-поляків, що були переселені з 

Краківського воєводства. Авторкою здійснено обстеження місцевості, яке 

допомогло у формулюванні висновків. Встановлено, що завод засновано 

наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ століття, а зруйновано в 1918 році. В Узині 

вирощувалися коні арабської породи. До нашого часу залишилася одна зі споруд, 

де зараз розташоване старе приміщення Узинської школи №5, а також знайдено 

матеріали колишніх будівель. Значна частина жителів вулиці, заселеної поляками 

в ХІХ столітті, – це їхні нащадки, які зберігають родову пам'ять у вигляді усних 

історій. Робота містить додатки, які сприяють документальному підтвердженню 

висновків авторки дослідження.  

Ключові слова: Узин, кінний завод, графи Браницькі, третій поділ Польщі, 

нащадки, табун арабських коней. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 
 

Анотація 

 
Парценко Валерія, учениця 11 класу Бориспільського 

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

Павла Чубинського – спеціалізована школа - школа І-ІІІ 

ступенів» Бориспільської міської ради Київської області 

 

Науковий  керівник: Куторій Раїса Павлівна, учитель історії та правознавства   

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

Павла Чубинського – спеціалізована школа - школа І-ІІІ ступенів» Бориспільської 

міської ради Київської області 

 

А.ФЕДОРЧУК. РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ  В КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ 

ПРОСТОРІ  МІСТА БОРИСПІЛЬ 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню ролі особистості в культурно-

просвітницькому просторі міста Бориспіль в першій чверті ХХІ століття на 

прикладі культурно-просвітницької та громадсько-політичної діяльності  

А.Федорчука. 

Актуальність дослідження зумовлюється тим, що вперше проаналізовано 

внесок А.Федорчука в розвиток культури та освіти Борисполя. 

Дослідниця розкрила життєвий шлях Бориспільського міського голови, 

показала його роль та участь у культурно-освітньому житті Борисполя, а саме: у 

виданні краєзнавчої літератури; у встановленні історичних пам’яток; у створенні 

Книшевого меморіального-паркового комплексу; у відкритті Бориспільського 

муніципального театру; у реконструкції Бориспільського державного історичного 

музею та Бориспільського будинку культури; у відкритті Бориспільського 

академічного ліцею. 

У висновку порушена тема: «А.Федорчук. Роль особистості в культурно-

освітньому просторі міста Бориспіль» повністю знайшла своє відображення в 

дослідженому матеріалі і стала безперечним твердженням: «А.С.Федорчук – 

визначна особистість нашого часу і нашого краю». 

Ключові слова: Алея Тисячоліття, історичні пам’ятки, Книшовий 

меморіально-парковий комплекс, краєзнавство, культурно-освітній простір,  

особистість.  
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

                                Анотація 

Сурело Елеонора, учениця 11 класу Бородянського 

академічного ліцею Бородянської селищної ради Бучанського 

району Київської області 

 

Науковий керівник: Купрієнко Тетяна Василівна, учитель історії Бородянського 

академічного ліцею Бородянської селищної ради Бучанського району Київської 

області 

 

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ БОРОДЯНЩИНИ 
 

Волонтерство завжди було, є і буде актуальним для будь-якого суспільства. 

У кожного з волонтерів своя мотивація - бути причетним до тієї чи іншої 

суспільно важливої справи, знайти однодумців, отримати досвід. 

Сьогодні, коли на Сході України йде війна, коли держава не може 

самотужки вирішити певні проблеми, волонтерство – це рішучий крок до 

розвитку громадянського суспільства, коли від діяльності кожного залежить 

майбутнє всіх нас. 

Метою роботи було вивчення витоків, розвитку та сучасної діяльності 

волонтерського руху Бородянщини. 

Охарактеризовано поняття «волонтерство» та описано історичні витоки 

волонтерського руху в Україні та Бородянщині. 

Узагальнено причини виникнення та розвитку волонтерської справи, 

мотивацію до цієї діяльності у різних людей. 

Проведено опитування та інтерв’ювання жителів Бородянки, які 

займаються цією діяльністю й визначено їхні мотиви та пріорітети цієї 

діяльності. 

Проаналізовано наслідки волонтерства та його значення для формування 

громадянського суспільства. 

Результати проведених досліджень можуть бути використані для проведення 

виховної роботи з учнями, роз’яснювальної роботи серед населення; формування 

волонтерських клубів за різними напрямками, а також  матеріалом для уроків 

історії та громадянської освіти. 

Отримані матеріали слугують експозицією «Людина в історії селища» 

Краєзнавчого музею Бородянки. 

Ключові слова: волонтерство, доброчинність, альтруїзм, громадянське 

суспільство, Бородянщина. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

Анотація       

Лісовська Валерія, учениця 10 класу Ліцею №1 

Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської 

області 

 

 

Науковий керівник: Василів Вікторія Юріївна, учитель історії Ліцею №1 

Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської області 

 

ОТАМАН ОРЛИК І УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1921 РОКІВ 

     Дослідницьку роботу присвячено діяльності отамана Орлика в роки 

Української революції 1917-1921 рр. 

     Актуальність роботи полягає в важливості вивчення революційних подій 

сторічної давності, в яких яскраво простежується еволюція її державотворчих 

прагнень, а також історію рідного краю  та  осіб, які фігурували в  цих процесах в 

ті буремні роки. 

     У ході роботи було здійснено історіографічний аналіз теми, розглянуті і 

висвітлені основні причини, наслідки Української революції 1917-1921 рр., 

досліджено життєвий шлях Федіра Артеменка, його внесок у державотворчі 

процеси, проведено опитування серед мешканців селища Гостомель. 

     Авторка дійшла висновків, що незважаючи на те, що українська революція 

зазнала поразки, і основна причина — це внутрішні незгоди під час зовнішньої 

агресії,  ця подія зберегла та поглибила процес українського державотворення. А   

отаман Орлик був дійсно патріотом, свідомою людиною, чудовим комунікатором 

та організатором.     

     Ключові слова: Українська революція 1917-1921 рр., отаманщина, «отаман»,   

чекісти, більшовики, комунізм. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

Анотація 

 

Шусть Катерина, учениця 10 класу Опорного 

загальноосвітнього начального закладу Кагарлицька 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 3 Кагарлицької міської 

ради Київської області 

 

Науковий керівник: Дегтярьова Олена Миколаївна, вчитель історії Опорного 

загальноосвітнього начального закладу Кагарлицька загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів № 3 Кагарлицької міської ради Київської області 
 

 

ІСТОРІЯ У КАМЕНІ: ПРО ЩО РОЗКАЖУТЬ ПАМ’ЯТНИКИ КАГАРЛИКА 

У дослідженні розглянуто пам’ятники міста Кагарлик, з’ясовано види 

пам’ятників, хронологію історичних подій, пов’язану з їх встановленням та 

знищенням, визначено проблеми  їх популяризації та збереження. 

В проєкті проаналізовано наукову літературу та інші джерела про історію  

походження пам’ятників,  їх роль в історії, у формуванні історичного світогляду, 

вихованні патріотизму у дітей та молоді. 

В ході дослідження ми з’ясували рівень знань учнів з історії рідного краю; 

дали характеристику пам’ятників; розкрили історичну хронологію подій, 

пов’язану з пам’ятниками нашого міста; сприяли популяризації інформації про 

історико-культурну спадщину. 

Матеріали дослідження можуть бути використані в освітньому процесі 

школи, для проведення екскурсій учасниками гуртка «Юні екскурсоводи», а 

також доповнюють матеріали міського історико-краєзнавчого музею. 

Ключові слова: пам’ятники Кагарлика, історія рідного краю, хронологія 

подій,  класифікація пам’ятників, збереження пам’яток історії. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

Шахрай Вероніка, вихованка Сквирського центру дитячої та 

юнацької творчості Сквирської міської ради, учениця 10 

класу Сквирського академічного ліцею Сквирської міської 

ради Київської області 

 

Науковий  керівник: Козлова Ольга Леонідівна, вчитель історії Сквирського 

академічного ліцею Сквирської міської ради Київської області 

 
 

СЕЛЯНСЬКИЙ ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ НА СКВИРЩИНІ 1917 - 1921 РОКАХ 
 

Науково-дослідницьку роботу присвячено дослідженню селянського 

збройного опору економічному, політичному та національному тиску на 

Сквирщині з боку урядів та режимів, що послідовно змінювали один одного в 

період національно-визвольних змагань 1917 – 1920 рр., з’ясуванню ролі 

селянського повстанського руху у подіях Української національної революції.  

Досліджено зародження селянського повстанського руху у Київській 

губернії, зокрема на Сквирщині, визначено головні чинники його розгортання, а 

саме необхідність розв’язання аграрного питання й припинення війни. 

Проаналізовано етапи селянського повстанського руху та визначено його 

напрямки – аграрний, Вільне козацтво, антигетьманський, прорадянський, 

антибільшовицький. Охарактеризовано основні форми проявів селянського руху 

на Сквирщині: створення рад селянських депутатів, які розгортали боротьбу за 

землю, розгроми поміщицьких маєтків і захоплення поміщицького майна, 

самовільний збір врожаю на панських ланах, вирубка лісу, селянські повстання 

тощо. 

Простежено перебіг подій селянської боротьби на Сквирщині у період 1917 

– 1921 рр., зокрема досліджено спалахи селянських збройних виступів, їх 

причини та результати. Проаналізовано прояви селянського повстанського руху в 

умовах громадянської війни і частої зміни політичних режимів у регіоні, зокрема 

специфіку «отаманщини» в краї. Досліджено антибільшовицький селянський рух, 

його причини, конкретні прояви та наслідки. Узагальнено результати 

повстанської боротьби селянства Сквирщини, визначено її здобутки та недоліки 

селянського повстанського руху. 

Ключові слова: селянство, повстанський рух, Сквирщина, Вільне козацтво, 

Українська революція, «отаманщина», повстання, Гетьманат, більшовики, 

денікінці, революція.  
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

Колесник Софія, учениця 11 класу Переяславської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 1 Переяславської 

міської ради Бориспільського району Київської області 

 

 

Науковий  керівник: Лук’яненко Валентина Володимирівна, учитель історії 

Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Переяславської 

міської ради Бориспільського району Київської області 

 
 

НАЦИСТСЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, ЗОКРЕМА НА 

ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ 

Робота присвячена дослідженню «білих плям» в історії Другої світової війни та 

становища Переяславщини у цей період. Актуальність дослідження зумовлюється 

тим, що особливості німецької окупаційної політики на Переяславщині в повному 

обсязі до цього часу не знайшли свого відображення у вітчизняній науковій 

літературі. Мета роботи – на основі дослідження місцевого матеріалу доповнити 

цілісну картину злодіянь нацистської Німеччини на території України, зокрема на 

Переяславщині. Реалізація поставленої мети передбачала вирішення таких 

завдань: проаналізувати плани гітлерівського керівництва щодо території 

України, їх теоретичну та ідеологічну основу; простежити процес утворення 

окупаційної України, і на території Переяславщини зокрема; дослідити ставлення 

окупаційних властей та окремих їх представників до цивільного населення і 

військовополонених на території Переяславщини; охарактеризувати основні 

напрямки соціально-економічної експлуатації та збитки у культурно-духовній 

сфері, завдані загарбниками окупованої території України, зокрема і на 

Переяславщині. 

У ході дослідження був проаналізований комплекс опублікованих та 

неопублікованих джерел, що становить новизну дослідження. Дослідивши 

особливості німецького окупаційного режиму на Переяславщині, зроблено 

висновки про те, що не дивлячись на поодинокі випадки людяного ставлення до 

цивільного населення, загалом насаджувана нацистська політика носила 

жорстокий антигуманний характер і була спрямована на реалізацію, за допомогою 

чітко організованої системи окупаційної влади, економічного грабунку, 

експлуатації і винищення населення, знищення культурно-духовної сфери. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

 

Анотація 

 

Хлань Анастасія, учениця 9 класу Комунального закладу 

«Гаврилівський заклад загальної середньої освіти I-IІI 

ступенів» №8 Бучанської міської ради Київської області 

 

 

Науковий  керівник: Карпік Ірина Олександрівна, учитель історії Комунального 

закладу «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти I-IІI ступенів» №8 

Бучанської міської ради Київської області 

 
ГОЛОДНІ РОКИ 1932-1933 РР. В СЕЛІ ГАВРИЛІВКА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В цій роботі було досліджено причини та наслідки голодомору 1932-1933 

років у  с. Гаврилівка Бучанського району Київської області, ґрунтуючись на 

історичних документах та спогадах свідків. 

Проблеми диференціації причин та наслідків голодомору у різних регіонах 

України, особливо у сільських громадах, на сьогодні рідко розглядаються. Саме 

тому було вибрано дану тему наукової роботи. 

Відповідно до поставленої мети роботи нами були виконані наступні задачі 

дослідження: ми дослідили проблеми голодомору 1932-1933 років у наукових 

працях, розглянули політичні проблеми та економічні чинники, що призвели до 

виникнення голодомору в Україні 1932-1933 років, дослідили наслідки 

голодомору в Гаврилівській сільській раді Бучанського району за історичними 

документами та спогадами очевидців. 

Так, провівши  пошукову роботу, опрацювавши зібрану інформацію, ми 

можемо дійти висновку, що Голодомор в Україні 1932-1933 років мав як 

політичні, так і економічні передумови. Він мав штучний, заздалегідь 

спланований характер.   

На території Гаврилівської сільської ради, як і всього Бучанського району, 

мала місце трагедія голодомору 1932-1933 років. Дану тезу підтверджують 

архівні документи та розповіді свідків тих жахливих подій. 

Ключові слова: Голодомор, геноцид, поведінкові стратегії, родинні історії, 

травма,  психологічні наслідки, терор. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

 

Анотація 

 

Торжанський Дмитро, учень 10 класу Литвинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Димерської селищної 

ради Вишгородського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Сологуб Андрій Олегович, учитель історії Литвинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Димерської селищної ради 

Вишгородського району Київської області 

 

 

ГОЛГОФА ОТЦЯ ЗАХАРІЯ 

 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню долі священика Куценка Захара 

Семеновича під час перебування в таборах ГУЛАГу. Актуальність досліджуваної 

теми зумовлена підвищеним інтересом сучасників до відновлення історичних 

цінностей та пам’яті. Сьогодні  багато хто  знає про репресованих в СРСР, про 

ГУЛАГ і Солженіцина, проте мало хто знає про долю своїх земляків. 

Здійснено історіографічний аналіз теми та введення до наукового обігу 

нового пласту історичних джерел у вигляді архівних документів та спогадів 

сучасників подій періоду сталінських репресій. Я дійшов висновків, що 

результати наукового дослідження можуть бути використані установами 

культурної та освітньої сфери для проведення краєзнавчих маршрутів по 

території Димерської територіальної громади і навчально-виховних заходів 

діяльності на основі унікальної атракції тощо. 

Ключові слова: Голгофа, ГУЛАГ, репресії, реабілітація, священик, табір. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

 

Анотація 

 

Кирієнко Карина, учениця 10 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 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ КИЄВО-МЕЖИГІРСЬКОЇ ФАЯНСОВОЇ ФАБРИКИ 

 

 Дослідницький проєкт присвячено дослідженню діяльності Києво-

Межигірської фаянсової фабрики, як однієї із найпотужніших фабрик в Україні у 

ХІХ столітті. 

         У ході роботи було з’ясовано, що село Нові Петрівці здавна відоме як 

гончарний центр. В цьому селі знаходилася православна святиня – Межигірський 

чоловічий монастир, заснований ще у Х столітті, потім зруйнований. На його 

місці у 1798 році була відкрита Києво-Межигірська фаянсова фабрика, яка 

славилася своїми виробами навіть у країнах Західної Європи. Тут виготовляли 

найрізноманітніші предмети столового й чайного посуду, вази. Чи не найбільшою 

популярністю користувались декоративні тарілки у вигляді виноградного листя 

або з портретами українських діячів. Особливим асортиментом фабрики було 

церковне начиння: писанки, лампадки, ікони, хрести. На фабриці працювали як 

відомі особистості, так і місцеві жителі. 

             Продукція фабрики не раз експонувалася на промислових виставках у 

Києві, Москві, Петербурзі. Вироби фабрики широко відомі, їх зразки зберігаються 

в багатьох музеях України, задокументовані у збірках Георгія Нарбута, Вадима 

Модзалевського. 

         16 червня 1877 року фабрику було офіційно ліквідовано, але й після закриття 

вироби користувалися шаленою популярністю. В приватних колекціях 

зберігалося чимало предметів. 

 

Ключові слова: каолінова глина, Межигір’я, порцеляна, фабричне клеймо 

«Кіевъ», фаянсові писанки, ікони, лампадки, хрести. 
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СЕКЦІЯ: ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

 

 

 

Анотація 

 

Гаврилова Софія, учениця 10 класу Опорного навчального 

закладу «Іванківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

1» Іванківської селищної ради Вишгородського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Бондаренко Юлія Михайлівна, вчитель історії Опорного 

навчального закладу «Іванківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 

Іванківської селищної ради Вишгородського району Київської області 

 
РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГОЛОДОМОРУ 1932-33РР. НА ІВАНКІВЩИНІ 

Дослідницьку роботу присвячено актуальному питанню: «Голодомор 1932-

33рр». Цей період виявився найжахливішою зброєю масового знищення та 

соціального поневолення населення України тоталітарним комуністичним 

режимом. Голодомор в Україні став соціально – гуманітарною катастрофою 

глобального масштабу.  

Досліджено основні причини голоду, методи реалізації. Досліджено вплив 

колективізації та Голодомору 1932-33 років на формування нових ментальних 

засад українського народу. 

Проаналізовано основні методи здійснення тоталітарної влади радянським 

керівництвом по відношенню до селян. 

Проаналізовано суспільне життя цивільного населення на території 

Іванківщини у 1930-33 роках. 

Ключові слова: голодомор, геноцид, колективізація, колгосп, куркуль, 

розкуркулення, тоталітарний режим.  
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СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

Костирко Катерина, учениця 9 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Петрівської 

сільської ради Вишгородського району Київської області  
 

Науковий керівник: Шевченко Ліна Вікторівна, вчитель історії Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Петрівської сільської ради 

Вишгородського району Київської області  

 

ТРАДИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕСІЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ В НОВИХ ПЕТРІВЦЯХ 

НА КИЇВЩИНІ 

 

Наукову роботу присвячено теоретичному та емпіричному дослідженню 

регіональних особливостей одного із найважливіших обрядів родинного циклу – 

українського весілля. 

Визначено, що перші відомості про українську весільну обрядовість 

сягають мало не тисячолітньої давнини – найдавніша писемна згадка належить до 

періоду Русі-України. Розглянуто архаїчні риси шлюбного ритуалу весілля 

Правобережжя Середньої Наддніпрянщини. З’ясовано, що традиційний 

український весільний обряд умовно можна поділити на три 

періоди: передвесільний, власневесільний і післявесільний, кожен із яких, в свою 

чергу, складається з певного циклу обрядодій. 

В ході дослідження була здійснена спроба прослідкувати особливості 

весільного обряду у Нових Петрівцях на Київщині, наявності в ньому 

традиційних і специфічних весільних атрибутів та їх значення. На основі власних 

етнографічних польових записів проаналізовано функціональне призначення 

виробів з хліба в знакових звичаях новопетрівського весілля, зосереджена увага 

на символіці весільного рушника. 

Здійснене дослідження дозволило з’ясувати, що українські весілля мають 

безліч регіональних особливостей, але всім їм притаманний єдиний сценарій і 

визначені ролі. Весільна обрядовость в Нових Петрівцях на Київщині не є 

виключенням у цьому відношенні. Зберігаючи риси загальноукраїнського типу, 

сучасне новопетрівське весілля містить народні традиції та незмінні атрибути, які 

передаються з покоління в покоління. 

Ключові слова: весілля, весільна обрядовість, коровай, весільний рушник. 

звичаї, традиції, Правобережжя Середньої Наддніпрянщини. 
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СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

 

Анотація 

Залізна Наталія, учениця 9 класу Пустовітської гімназії 

Миронівської міської ради Обухівського району Київської 

області 

 

 

Науковий керівник: Кравченко Віра Володимирівна, учитель історії 

Миронівського центру дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради 

 
СИМВОЛІКА КАЛИНИ В ОБРЯДОВІЙ КУЛЬТУРІ ТА ПОВСЯКДЕННОМУ ПОБУТІ 

МИРОНІВЩИНИ 

 

Мета наукового дослідження. Дослідити на матеріалі Миронівського краю 

звичаї, традиції, народний побут, пов’язані з символом-архетипом калини. 

Основні завдання дослідження. Розкрити місце калини в житті українського 

народу; описати календарні та весільні обряди Миронівщини, де використовується 

калина; визначити особливості місцевих українських народних пісень про калину; 

охарактеризувати калину як оберіг у побуті миронівчан. 

Актуальність даної роботи. Народні обрядові дії, календарні свята, 

побутові традиції, створення калинових оберегів та ліків – це неповний перелік 

якостей калинового дерева. Тому варто відроджувати народні традиції, пов’язані 

з символікою калини в житті нашого народу. 

Результат дослідження. В роботі висвітлено місце символіки калини в 

традиційно-побутовій культурі нашого народу. Проаналізовано обрядові весільні 

дії з калиною. Визначено роль калини в порядковості переходу архетипів від 

«дівчина- калина» до «жінка-калина». Описано регіональні особливості весільних 

та побутових народних пісень. Охарактеризовано роль калинового дерева як 

оберегу в місцевому побуті.  

Ключові слова: символ-архетип, калинове дерево, «дівчина-калина», «похід 

по калину», весільна обрядовість, дівич-вечір, пришивання квітки, червона барва, 

«калина сумує», калина-оберіг, калинова вишивка, калина-лікар. 
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СЕКЦІЯ: ЕТНОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

 Левківська Софія, учениця 10 класу навчально-виховного 

комплексу «Узинська гімназія» Узинської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

 

Науковий керівник: Гвоздкова Ірина Сергіївна, вчитель історії навчально-

виховного комплексу «Узинська гімназія» Узинської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

 

ПОМИНАЛЬНА ЗВИЧАЄВІСТЬ УКРАЇНЦІВ БІЛОЦЕРКІВЩИНИ 

 

 
Робота присвячена вивченню поминальних звичаїв українців 

Білоцерківського району Київської області. Метою роботи було дослідити 

особливості родинних і календарних поминальних обрядів нашого краю, 

установити народні архаїчні уявлення про померлих, які втілилися в цих обрядах.  

Перший розділ роботи містить аналіз наукових джерел щодо поминальної 

обрядовості українців.  

         Другий розділ присвячений аналізу зібраних дослідницею польових 

матеріалів за обраною темою в Узинській, Рокитнянській, Володарській громадах 

Білоцерківського району. В основу цього розділу лягли розповіді жителів про 

поминальні обіди, відзначення провід, поминання померлих під час храмових 

свят. У розділі проаналізовано записані в Узинській та Володарській громаді 

поминальні духовні пісні – псальми. Виявлено народні уявлення, що стосуються 

поминання померлих родичів. Встановлено, що всі поминальні дії, фольклорні 

пісні псальми за народними уявленнями мають забезпечити гідний перехід душ 

померлих у потойбічний світ і убезпечити живих від гніву предків.  

        Робота містить додатки, які сприяють документальному підтвердженню 

висновків авторки дослідження. 

         Ключові слова: поминальні звичаї, родинні обряди, календарні обряди, 

псальма, душі померлих, архаїчні уявлення. 
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СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 

Анотація 

 

Середа Олександра, учениця 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 
 

РАФАЕЛЬ ЛЕМКІН – БАТЬКО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНУ 

ГЕНОЦИДУ ТА ПОКАРАННЯ ЗА НЬОГО 

 

Дослідницька робота присвячена проблемі становлення та розвитку 

концепції запобігання та покарання за злочини геноциду. Досліджено процес 

формування поняття «геноцид» від ідеї до описового неологізму і далі до 

юридичного терміну. Встановлено, що зусиллями однієї людини можна змінити 

світ на краще, зробити його безпечнішим.   

Рафаель Йосипович Лемкін (1900 – 1959 рр.), юрист, громадський діяч, 

вчений, людина світу, здається, від народження відчув і усвідомив своє 

покликання. П’ятдесят дев’ять років життя він віддав служінню людству, не 

відступав навіть тоді, коли здавалося, що не має жодної можливості щось 

зробити. 

Аналізуючи історію створення Конвенції ООН, ми зрозуміли, скільки 

жертв заплатило людство, доки прийшло усвідомлення необхідності розробки 

концепції геноциду, як суспільно небезпечного явища, доки вдалося переконати 

світ у тому, що знищення державою частини власного населення є міжнародним 

злочином, а не виявом внутрішнього суверенітету. 

Ми, українці маємо особливо виказати шану людині, яка останні роки свого 

життя присвятила збиранню доказів Червоного терору (геноциду) проти 

української нації. Наше дослідження є невеличким внеском у цю справу. Людина 

і плоди її праці безсмертні, доки про них пам’ятають.     

В ході нашого дослідження стало зрозуміло, що зміст Конвенції насправді 

став не кінцевим тріумфом справи всього життя Р. Лемкіна. Вона поклала 

початок втіленню багатьох ідей, про які ми писали в третьому розділі. 

Ключові слова: Конвенція ООН, злочин, геноцид, концепції запобігання та 

покарання за злочини геноциду. 
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СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 

 

Анотація 

 

Кислюченко Аліна, учениця 10 класу Сквирського 

академічного ліцею 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 люди «Україна», 

кандидат історичних наук 

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США  

У МІЖНАРОДНИЙ ПЕРІОД 

Науково-дослідницьку роботу присвячено дослідженню зовнішньої політики 

США щодо Європи у міжвоєнний період, головних підходів та ключових 

зовнішньополітичних рішень Вашингтону щодо європейських країн. 

У роботі охарактеризовано головні зовнішньополітичні принципи США 

міжвоєнного періоду. Визначено, що американський зовнішньополітичний курс 

характеризувався особливою увагою до методів економічної експансії, політики у 

позаєвропейських регіонах, зміцнення та зростання військово-морської 

могутності США. 

Проаналізовано політику Вашингтону у європейському регіоні у 1920-х рр., 

залучення США до вирішення європейських проблем, зокрема репараційного 

питання, покращення комунікацій з європейськими країнами, роль гуманітарного 

чинника у європейській політиці Вашингтону, досліджено процес підготовки і 

укладення пакту Бріана-Келлога. 

Досліджено вплив світової економічної кризи 1929 – 1933 рр. на зовнішню 

політику США загалом й у європейському регіоні, зокрема. З’ясовано, що Велика 

депресія призвела до посилення ізоляціонізму, зосередженості на вирішенні 

насамперед внутрішньополітичних проблем, застосуванні протекціоністських 

заходів для захисту своєї економіки (закон Хоулі-Смута), сприяла встановленню 

дипломатичних відносин з СРСР.  
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Проаналізовано еволюцію зовнішньої політики адміністрації Ф.Д. Рузвельта, 

з’ясовано внутрішні та зовнішні чинники, які впливали на реалізацію 

європейського напряму політики, охарактеризовано процес ухвалення 

американського законодавства про нейтралітет, окреслено наслідки цієї політики 

для міжнародних відносин 1930-х рр. 

Ключові слова: США, Європейський регіон, зовнішня політика, міжнародні 

відносини, ізоляціонізм, інтернаціоналізм, Велика депресія, протекціонізм, 

нейтралітет. 

 
 

СЕКЦІЯ: ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 

 

 

Анотація        

Ошийко Юлія, учениця 10 класу Юридичного ліцею 

Ставищенського навчально-виховного комплексу «заклад 

загальної середньої освітня школа I-III ступенів – 

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

Ставищенської селищної ради  Білоцерківського району 

Київської області 

 

Науковий керівник: Животівська Ірина Олександрівна, вчитель історії та 

правознавства Юридичного ліцею Ставищенського навчально-виховного 

комплексу «заклад загальної середньої освітня школа I-III ступенів – юридичний 

ліцей» №2 ім. О.С. Паланського Ставищенської селищної ради  Білоцерківського 

району Київської області 
 

БОРОТЬБА ЗА ПРАВА ЛГБТ ЯК СКЛАДОВА РУХІВ ЗА ПРАВА 

ЛЮДИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. 

 

 

Науково-дослідницьку роботу присвячено аналізу процесів, що призвели до 

виникнення ЛГБТ-руху, етапам боротьби за права ЛГБТ та наслідкам цієї 

боротьби. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що на сьогодні у багатьох країнах 

світу, зокрема й в Україні, права ЛГБТ не гарантовані, не захищені, зазвичай 

порушуються, саме на ґрунті належності до ЛГБТ, зумовлюючи їхню 

дискримінацію, що не відповідає принципу рівноправності, закріпленому як у 
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міжнародно-правових актах, так і в національних законодавствах, порушує права 

людини, принижує честь та гідність таких людей.  

Метою науково-дослідницької роботи є аналіз причин ЛГБТ-руху, його 

перебігу, здобутків та проблем, які наразі не вирішені, та шляхів їх подолання.  

Досягнення вказаної мети передбачало вирішення таких завдань: 

проаналізувати зміну ставлення до ЛГБТ протягом історії людства та визначити 

закономірності виникнення ЛГБТ-руху; з’ясувати причини радикалізації 

боротьби за права ЛГБТ на початку 70-х років ХХ ст.; встановити результати цієї 

боротьби; вияснити становище ЛГБТ та ставлення до ЛГБТ на початку ХХІ ст., 

зокрема за допомогою соціологічних досліджень; запропонувати напрямки 

подолання гомофобії та дискримінації ЛГБТ; систематизувати дослідження 

даного питання істориками, політологами, соціологами, психологами, 

психіатрами. 

Авторка дійшла висновків, що дискримінація ЛГБТ протягом тривалого часу 

у різних країнах світу, що було зумовлено як традиціями того, чи іншого 

суспільства, так і впливом церкви, спричинила виникненню ЛГБТ-руху. 

Активізація виступів за права ЛГБТ була спричинена загальними тенденціями 

посилення боротьби за права різних меншин у другій половині ХХ ст. та 

закріпленням основоположних прав людини та принципу рівноправності у 

міжнародно-правових актах, зокрема Загальній декларації прав людини. Проте 

наразі у багатьох країнах світу продовжують існувати дискримінація ЛГБТ, тому 

боротьба має тривати. 

Ключові слова: Бісексуал/бісексуалка, бісексуальність, гей, 

гомосексуальність, гендер, гомосексуал/гомосексуалка, гомофобія, 

дискримінація, ксенофобія, ЛГБТ, ЛГБТІ, ЛГБТІ+, ЛГБТ-спільнота, лесбійка, 

прайд, рівні можливості, рівноправність, трансгендер/трансгендерка.  
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НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

 
СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

Вишнівська Юлія, учениця 11 класу Бориспільського 

навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» імені Володимира 

Мономаха Бориспільської міської ради Київської області 
 

 

Науковий керівник: Денисенко Світлана Миколаївна, учитель географії та 

економіки Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

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

Мономаха Бориспільської міської ради Київської області, заслужений учитель 

України 

 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ У СВІТІ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу медичного туризму у світі та 

перспективи його розвитку в Україні. 
Досліджено тенденції розвитку медичного туризму у світі та в Україні. 

Розкрито основні напрямки медичного туризму та спеціалізацію країн, 

економічний вплив медичного туризму на країну, яка надає послуги, виявлені 

причини появи медичного туризму, акцентовано увагу на проведенні опитування, 

щодо обізнаності населення на тему медичного туризму та попиту на послуги 

медичного туризму. Проаналізовано різні джерела інформації, включаючи карти, 

діаграми, таблиці, наукові статті, проведено порівняльний аналіз та 

систематизація даних за темою дослідження. 

Досліджено ринок медичних послуг, кластери медичного туризму, головні 

напрямки розвитку медичного туризму, географію медичного туризму в країнах 

Європи, Америки та Азії, вартість медичних послуг в іноземних країнах. 

Проаналізовано спеціалізації країн на послугах медичного туризму, розкрито 

основні особливості та сучасний стан ринку медичного туризму, висвітлено 

шляхи вдосконалення послуг медичного туризму, які надає Україна.  

Ключові слова: Медичний туризм, медичні послуги, економічний вплив, 

ринок медичних послуг, географія медичного туризму, кластери медичного 

туризму, напрямки медичного туризму, моніторинг. 
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

Шимченко Віталій, учень 9 класу Рокитнянського ліцею- 

МАН Рокитнянської селищної ради Київської області 
 

 

 

 

Науковий керівник: Лисиця Тетяна Олександрівна, учитель географії 

Рокитнянського ліцею-МАН Рокитнянської селищної ради Київської області 
 

 
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО РОКИТНЯСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: 

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ТДВ «СИНЯВСЬКЕ») 

 

            Виробництво сільськогосподарської продукції здійснюється на основі 

органічної єдності таких чинників, як земля, трудові та матеріальні ресурси, 

нематеріальні, фінансові ресурси. Недостатнє забезпечення підприємства бодай 

одним із вказаних ресурсів ускладнює процес його виробничої діяльності, гальмує 

досягнення конкурентоспроможного виробництва сільськогосподарської 

продукції. 

Мета дослідження полягає в аналізі актуальних напрямків розвитку 

сільського господарства Рокитняської територіальної громади (на прикладі ТДВ 

«Синявське»). 

Дано загальну характеристику клімату на досліджуваній території та 

наголошено на тому, що формування сучасного рельєфу Київської області 

зумовлено поєднанням природних та чинників геоморфогенезу, які визначають 

динамічний стан рельєфу, а також напрями прогнозування, розвитку та 

управління несприятливими рельєфоутворюючими процесами, що виникли 

внаслідок господарської діяльності. Проведена характеристика Рокитнянської 

територіальної громади і зроблено висновок, що основними землекористувачами 

Рокитнянської територіальної громади, які займаються сільськогосподарським 

виробництвом і створені в процесі реформування є 42 суб’єкти господарської 

діяльності. В практичній частині роботи проаналізовано розвиток молочного 

виробництва у досліджуваному господарстві, наведено основні показники та дано 

опис молочного стада. Окремо досліджено розвиток свинарства та відкорм 

великої рогатої худоби, приведено показники у господарстві, зроблено 
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розрахунок раціону. Аналіз рослинництва зроблено на прикладі кукурудзи і 

наведено всі показники урожайності за останні роки. На завершення наголошено 

на дотриманні екологічності в ТДВ «Синявське» під час ведення господарства. 

 

Ключові слова: Cинявське, скотарство, молочне виробництво, кукурудза, 

свинарство, показники діяльності. 
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

Кривенко Ангеліна, учениця 9 класу Мар'янівської гімназії 

Макарівської селищної ради Бучанського району Київської 

області 

 

 

 

Науковий керівник: Артюх Тетяна Іванівна, учитель географії Мар'янівської 

гімназії Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області 

 

 
АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ  

КИЇВЩИНИ (НА ПРИКЛАДІ СЕЛА МАР’ЯНІВКИ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

      Дослідницьку роботу присвячено поглибленому аналізу сучасної 

демографічної ситуації в селі Мар’янівка Бучанського району Київської області. 

У ній розглянуто демографічний стан села протягом останніх п’яти років.  

Зібрано та узагальнено статистичні дані, на основі яких проаналізовано стан 

демографічних процесів та виявлено основні причини виникнення негативних 

явищ у демографічній сфері даного населеного пункту. Проведено аналіз 

динаміки кількості населення та його статево-вікової структури. Спрогнозовано 

соціально – економічні процеси у ньому, а саме, забезпеченість трудовими 

ресурсами у найближчі 15 років. 

Визначено основні соціальні проблеми села та їх причини. А також 

запропоновано можливі шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: демографічна ситуація, природний рух, природний приріст, 

народжуваність, смертність, депопуляція, старіння нації, статево-вікова 

структура, середня тривалість життя. 
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

 

Анотація 

 

Забуранна Богдана, учениця 8 класу Підгірцівського ліцею 

Козинської селищної ради Обухівського району 

 

 

 

Науковий керівник: Максименко Мар’яна Петрівна, вчитель географії 

Підгірцівського ліцею Козинської селищної ради Обухівського району 

 
             ГЕОГРАФІЯ ХАРЧУВАННЯ В АСПЕКТІ ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ 
 

Актуальність вибраної мною теми «Географія харчування в аспекті 

гастрономічного туризму» полягає в тому, щоб дослідити взаємозв’язки між 

географією та їжею і розвитком гастрономічного туризму, як досить нового 

напряму у туристичній індустрії. Більш детально ознайомитися із 

гастрономічними турами, як у середині нашої країни так і закордонними. 

Предмет дослідження: географія та їжа, як основа формування 

гастрономічного туризму.  

Об’єкт дослідження: комплексний аналіз впливу особливостей 

гастрономічної складової національної їжі, як туристичного продукту на розвиток 

гастрономічного туризму. Мета дослідження: Дослідження взаємозв’язків 

географії та їжі в аспекті  розвитку гастрономічного туризму. 

Нами досліджено роль географії харчування у розвитку нового світового 

туристичного напрямку, розкрито поняття «гастрономічний туризм», визначено 

основні аспекти розвитку гастрономічного туризму; надано узагальнену оцінку 

впливу гастрономічної складової географії національної їжі на створення 

гастрономічних турів, розроблено орієнтовні гастрономічні тури у нашій країні та 

за кордоном.Результатом дослідження є систематизація знань про вплив географії 

та їжі на географію гастро-туризму, складання маршрутів та карт гастрономічних 

турів, створення рекомендацій для туристів, переліку мобільних додатків, які 

мають зручні фільтри, швидкий пошук, відгуки та коментарі інших користувачів, 

допоможуть в іншій країні, відвідувати цікаві заклади дегустувати місцеві страви. 

Ключові слова: гастрономічний туризм, багатонаціональність, географія, 
їжа, кулінарний туризм, гастрономія, гастрономічні тури, національна кухня, 

етнотуризм, зелений туризм, гастрономічна карта, гастро-туристи, івентивний 

туризм. 
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СЕКЦІЯ: ГЕОГРАФІЯ ТА  ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 

 

 

 

Анотація 

 

Дяченко Маргарита, учениця 9 класу Броварської гімназії 

імені С. І. Олійника Броварської міської ради Київської 

області 

 

 

Науковий керівник: Кислова Ольга Павлівна, вчитель географії Броварської 

гімназії імені С. І. Олійника Броварської міської ради Київської області 

 
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ 

ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ COVID-19 
 

Метою роботи є дослідження впливу пандемії COVID -19 на розвиток 

світової торгівлі. 

Завдання роботи: Здійснити огляд світової торгівлі, проаналізувати 

динаміку світової торгівлі та запропонувати два сценарії впливу пандемії 

коронавірусу на розвиток світової торгівлі, визначити ймовірні напрями 

вдосконалення та перспективи розвитку міжнародної торгівлі в Україні. 

Об'єкт дослідження: економічні відносини з приводу формування сучасної 

сиситеми світової торгівлі в умовах  глобальної кризи COVID -19. 

Предметом дослідження є світова торгівля. 

Методи дослідження: методи емпіричного аналізу, причиннонacлiдкових 

зв’язкiв, порівняння, а також статистичні методи для аналізу динаміки 

показників, логiчних тa функцiонaльних зв’язкiв i зaлeжноcтeй, а також 

системний підхід для обґрунтування проблем та визначення потенційних шляхів 

вдосконалення міжнародної торгівлі в Україні. 

В роботі було розглянуто два сценарії впливу пандемії коронавірусу на 

розвиток світової торгівлі. Визначено загальні обсяги скорочення світової 

торгівлі відповідно до відносно оптимістичного та песимістичного сценаріїв та 

встановлено сектори, які зазнають найбільшого скорочення. Встановлено, що за 

обох сценаріїв очікується  зростання світової торгівлі у 2021 р. 

Ключові слова: світова торгівля, інструменти міжнародної торговельної 

політики, глобальна криза COVID-19, зовнішні та внутрішні ризики, 

песимістичний та відносно оптимістичний прогноз.  
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СЕКЦІЯ: КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

Зайдліч Вікторія, учениця 9 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 

 

ДИНАМІКА РЕЖИМУ ОПАДІВ В СЕЛИЩІ ПІСКІВКА  

ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ 
 

Наукова робота присвячена дослідженню змін режиму опадів в селищі 

Пісківка. Ця тема актуальна тому, що зміна кількості та інтенсивності опадів у 

селищі Пісківка протягом 2000-2020 років не була предметом дослідження.  

У ході роботи з архівними даними метеостанції «Тетерів» досліджено зміни 

показників опадів у 2000 - 2020 роках, визначено їх відхилення порівняно з 

кліматично нормою, проаналізовано  сезонну динаміку режиму опадів.  

За результатами досліджень складено кліматичні графіки та діаграми, які 

відображають зміни показників опадів в селищі Пісківка. 

         У ході науково-дослідницької роботи з'ясовано, що наслідками глобального 

потепління для селища Пісківка є зміна опадів за період з 2000 по 2020 рік 

порівняно з кліматичною нормою, зменшилась кількість днів з опадами,  

збільшилась їх інтенсивність, що призвело до посилення аномальних погодних 

явищ: гроз зі шквалами і градом, смерчів, пилових бур, а також змінилась  

сезонна тривалість опадів.  

Ключові слова: опади, режим опадів, інтенсивність, багаторічні показники,  

метеорологічна станція «Тетерів», глобальне потепління, амплітуда, аномальні 

явища, динаміка. 
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СЕКЦІЯ: КЛІМАТОЛОГІЯ ТА МЕТЕОРОЛОГІЯ 

 

 

Анотація 

Негода Вікторія, учениця 10 класу Білоцерківської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської 

міської ради Київської області 

 

 

 

Науковий керівник: Яровська Анастасія Олександрівна, учитель географії 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Білоцерківської 

міської ради Київської області 

 

ВПЛИВ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ ЗМІН ТЕПЛОВИХ РЕСУРСІВ НА РОЗВИТОК 

РОСЛИН У ВЕГЕТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

 

Актуальність теми. Вирішення продовольчої проблеми є важливим 

стратегічним завданням розвитку людства, що на сьогодні становить невід’ємну 

частину економічної політики всіх країн світу. Стабільне продовольче 

забезпечення населення завжди було і буде головною умовою його існування, 

одним із вирішальних чинників соціальної стабільності та національної безпеки. 

Природно-ресурсні конкурентні переваги зумовлюють включення України 

до переліку найперспективніших виробників продовольчих товарів у світі. 

Територія України характеризується сприятливими для ведення сільського 

господарства кліматичними умовами, які у поєднанні з родючими ґрунтами 

дають можливість отримувати високоякісні врожаї значного переліку 

сільськогосподарських культур. Важливою умовою для збільшення виробництва 

рослинної продукції, разом із підвищенням культури землеробства, є ефективне 

використання агрокліматичних ресурсів. 

У зв’язку зі змінами клімату змінюється й агрокліматичний потенціал 

території України за показниками ресурсів світла, тепла і вологи, 

повторюваністю та інтенсивністю несприятливих агрометеорологічних умов і 

явищ протягом вегетації та перезимівлі сільськогосподарських культур. Це 

зумовлює необхідність адаптувати структуру і склад об’єктів 

сільськогосподарського виробництва (посівні площі, видовий та сортовий набір 

культур) і агрофітотехнології з метою якомога ефективнішого використання 
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сприятливих наслідків і пом’якшення несприятливих наслідків зміни 

агрокліматичних ресурсів території. 

Обґрунтування адаптивних стратегій вирощування сільськогосподарських 

культур в Україні потребує врахування тенденцій зміни усіх складових 

агрокліматичного потенціалу різних регіонів країни. Тепло є одним із основних 

чинників росту, розвитку і формування урожаю сільськогосподарських культур, а 

оцінка теплових ресурсів належить до першочергових завдань агрокліматичного 

забезпечення діяльності галузей сільськогосподарського виробництва. Тому 

дослідження зміни показників теплових ресурсів вегетаційного періоду на 

території України має важливе наукове і практичне значення. 

Метою роботи є визначення закономірностей просторового розподілу і 

багаторічної динаміки сум ефективної температури повітря вище 5С на території 

України та Київської області зокрема 

Завдання дослідження:  

1) провести аналіз сучасного стану агрокліматичних досліджень теплових 

ресурсів території України у вегетаційний період; 

2) визначити закономірності просторового розподілу сум ефективної 

температури повітря вище 5С та провести районування території України за 

теплозабезпеченістю вегетаційного періоду; 

3) дослідити багаторічну динаміку теплових ресурсів території за сумами 

ефективної температури повітря вище 5С; 

4) дослідити вплив зміни клімату на технології вирощування 

сільськогосподарських культур у сівозміні 

Об’єкт дослідження – теплові ресурси вегетаційного періоду на території 

України. 

Предмет дослідження – закономірності впливу сум ефективної 

температури повітря вище 5С на розвиток рослин у вегетаційний період на 

території України. 

Матеріали та методи досліджень. Для вирішення поставлених у роботі 

завдань застосовано методи агрокліматичної обробки даних і математичної 

статистики, метод картографування. Використано пакети прикладних програм 

MS Office Excel, Statistica. Матеріалами досліджень є дані 96 

гідрометеорологічних станцій України по сумах ефективної температури повітря 

вище 5С за період 1961-2020 рр.  
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СЕКЦІЯ: ГІДРОЛОГІЯ 

 

Анотація 

 

Синільник Анастасія, вихованка Васильківської міської 

станції юних натуралістів Васильківської міської ради 

Київської області, учениця 11 класу Васильківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Васильківської 

міської ради Обухівського району Київської області 

 

Науковий керівник: Орлова Людмила Миколаївна, керівник гуртка 
Васильківської міської станції юних натуралістів Васильківської міської ради 

Київської області 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ У ПІДЗЕМНИХ 

ВОДОНОСНИХ ГОРИЗОНТАХ ВАСИЛЬКІВСЬКОГО РЕГІОНУ 

 

 

Метою роботи є дослідження та вивчення ефективності постачання та 

якості питної води, виявлення перспективних джерел екологічно чистих 

природних вод Васильківського регіону та наукове обґрунтування можливості їх 

застосування для питного водопостачання у перспективі, їх охорона та 

раціональне використання. 

Актуальність проведеного дослідження полягає у тому, що на сьогодні у 

всьому світі гостро стоїть проблема якості питної води, саме тому в світовій 

практиці стандарти її якості постійно переглядаються в залежності від зміни 

екологічної ситуації, застосування нових технологій та інших навантажень на 

склад води. 

Для досягнення мети дослідницької роботи були поставлені та вирішені 

такі завдання: вивчити механізм формування та використання підземних 

водоносних горизонтів у водопостачанні регіону; експертно оцінити кількість в 

них якісної, техногенно незабрудненої природної води та стан системи 

водопостачання населенню; дослідити перспективні джерела питної води у 

геологічному середовищі регіону; визначити основні проблеми організації 

водопостачання та обґрунтувати шляхи їх вирішення.  

Теоретичною базою дослідження є наукові досягнення вітчизняних та 

зарубіжних учених, нормативні документи щодо забезпечення населення якісною 

питною водою, результати власних досліджень. 
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У дослідницькій роботі проведено теоретичне узагальнення для вирішення 

важливого завдання – виявлення перспективних джерел екологічно чистих 

природних вод Васильківщини та наукове обґрунтування можливості їх 

застосування для питного водопостачання у перспективі. 

Основними напрямами забезпечення населення регіону якісною питною 

водою є: підвищення ефективності та надійності функціонування систем 

децентралізованого водопостачання. 

Васильківська міська рада займає активну позицію у вирішенні питань 

щодо забезпечення населення якісною питною водою.  
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СЕКЦІЯ: ГІДРОЛОГІЯ 

 

 

 

Анотація 

Шаулка Марія, учениця 10 класу Білоцерківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій  Білоцерківської міської 

ради Київської області 

 

 

Науковий  керівник: Міханова Валентина Петрівна, учитель географії 

Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим 

вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської ради Київської 

області 

 
БІОПЛАТО - ФІТОТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДОЙМ 

 

          Наукова робота представляє собою аналіз проблеми водних ресурсів нашого 

регіону, пояснює вплив стану якості води на здоров’я людини. У роботі розписані 

способи дослідження фізичних характеристик води, пропонується впровадження  

у водоймах  нових технологій очистки стічних вод, які ефективніші за традиційні 

очисні споруди. Науково обґрунтована необхідність застосування природних 

способів очищення водойм, та визначена економічна доцільність застосування 

фітотехнологій. 

        Надано рекомендації щодо впровадження таких методів на практиці для 

покращення стану водойм та роз’яснювальної роботи для розвитку екологічного 

світогляду населення. 

        Викладений матеріал базується на сучасних поглядах на проблему. Автор 

акцентує увагу на те, що необхідно змінити підходи щодо використання водних 

ресурсів та  відпрацювати стратегію, екологічного оздоровлення басейну річки 

Рось, що має стати одним з напрямків подальшого розвитку м. Білої Церкви. 

Робота виконана на доступному науковому рівні, матеріал викладено грамотно з 

точки зору природничих наук. Дана робота є актуальною для практичного 

використання на уроках географії, біології, екології, а також для практичного 

використання в природоохоронній діяльності.    
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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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