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Тези наукових робіт слухачів Волинської обласної МАН – учасників 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. – Луцьк,  

2016. – 75 с. 

 

 

 

 

 

 

У збірці подано тези наукових робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН, що 

відбувся у квітні – травні 2016 року в м. Києві. 

Слухачі Волинського відділення МАН України представляли свої наукові 

дослідження у 59 cекціях, об’єднаних в дванадцять наукових відділень: історії, 

філософії та суспільствознавства, наук про Землю, екології та аграрних наук, 

математики, економіки, технічних наук, фізики та астрономії, мовознавства, 

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, комп’ютерних наук, 

хімії та біології. 

 

 

Рекомендовано до друку методичною радою комунальної установи 

«Волинська обласна Мала академія наук» (протокол № 3 від 31 жовтня 2016 р.). 
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ЗАСОБИ ГРАФІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ  

В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ЗБОРУ ДАНИХ 

Бекирук Нікіта Володимирович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад „Луцький навчально-виховний 

комплекс №9 Луцької міської ради”,  10 клас 

Науковий керівник: Мартинюк Олександр Семенович, 

доктор педагогічних наук, професор кафедри 

експериментальної фізики та інформаційно-

вимірювальних технологій Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 

 

Сучасні методи контролю енергоспоживання не дозволяють 

систематично аналізувати та своєчасно реагувати на нераціональне 

використання енергії. Тому актуальною є проблема контролю за споживанням 

електроенергії для підвищення ефективності її використання на основі 

використання сучасних засобів моніторингу, побудованих на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій та засобів мікроконтролерної 

схемотехніки. Один з найбільш перспективних шляхів реалізації цієї 

можливості є використання середовища прикладного графічного 

програмування National Instruments LabVIEW  (Laboratory Virtual Instrument 

Engineering Workbench) та автоматизованих систем збору даних типу. 

 У роботі теоретично обґрунтовано та досліджено можливості методу 

контролю енергоспоживання на основі мікроконтролерної платформи 

(автоматизованої системи збору даних) та програмного забезпечення LabVIEW. 

Експериментально підтверджено доцільність реалізації технології  вимірювання 

та контролю ефективності споживання електроенергії, що дозволяють суттєво 

покращити умови моніторингу  витрат енергії та їх зменшення. Обґрунтовано 

можливості практичного впровадження методики контролю енергоспоживання 

на основі мікроконтролерної платформи та програмного забезпечення 

LabVIEW. 
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ЛАЗЕРНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ 

НЕСПРАВНОСТЕЙ  ВАЖКОДОСТУПНИХ МІСЦЯХ 

Басалай Сергій Святославович, 

Волинське територіальне відділення  МАН України  

Нововолинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 

Нововолинської міської ради Волинської області,  

11 клас 

Науковий керівник: Сметана Валерій Станіславович, 

керівник радіотехнічних гуртків Нововолинського   центру дитячої та 

юнацької творчості 

Безконтактні методи лазерної віброметрії є досить ефективними у 

виявленні пошкоджень деталей механічного обладнання підчас його роботи, 

аналізу дефектів різноманітних поверхонь, що зазнають вібрацій. Проте такі 

установки через їх високу вартість використовуються лише у спеціальних 

лабораторіях чи на великих підприємствах. Компактні, автономні, дешеві 

прилади безконтактного виявлення дефектів є затребуваними у багатьох сферах 

господарювання.  

Мета наукової роботи: сконструювати прилад для безконтактного 

аналізу вібрації поверхонь, що може бути використаний у польових умовах. 

Завдання роботи: ознайомитись з методами лазерної віброметрії; 

вивчити будову та принципи роботи джерела лазерних променів та 

реєструючих пристроїв; розробити прилад для експрес-діагностики поверхонь, 

що вібрують. 

Установка складається із лазерного діода, світло від якого спрямовується 

на досліджувану поверхню, і детектора, який реєструє лазерний сигнал, 

модульований коливаннями поверхні, фільтрує його, підсилює, виділяє змінну 

складову інтенсивності розсіяного поверхнею світла і перетворює її у звуковий 

сигнал. Механічні пошкодження змінюють частоту і амплітуду вібрацій 

деталей обладнання, що можна виявити за зміною частоти звукового сигналу. 

Точність приладу залежить від механічних та оптичних властивостей 

досліджуваної поверхні, амплітуди її вібрацій, наявності перешкод.  

Прилад буде корисний для неруйнівного безконтактного дослідження 

важкодоступних та небезпечних об’єктів.  
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ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ 

ТА ВИКОРИСТАННЯ 3D-ПРИНТЕРА 

Сальніков Олексій Віталійович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад “Луцький навчально-

виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 22  ліцей” Луцької міської ради”, 

10 клас, 

Науковий керівник: Мартинюк Олександр Семенович, доктор 

педагогічних наук, професор кафедри експериментальної фізики та 

інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського 

національного університету  

імені Лесі Українки 

 

Продукти 3D-друку користуються великим попитом серед фахівців 

різних галузей, серед котрих дизайнери, архітектори, конструктори. Це 

значною мірою актуалізує проблему вивчення технологій 3D-моделювання та 

можливостей самостійного проектування та виготовлення 3D-принтерів.  

Задля досягнення мети наукової роботи – теоретичного обґрунтування 

можливостей технологій 3D-моделювання, проектування, виготовлення та 

апробації 3D-принтера – було поставлено і реалізовано низку технологічних завдань. 

Аналіз можливостей технологій 3D-моделювання у різноманітних сферах 

людської діяльності надав можливість спроектувати та виготовити 3D-принтер, 

який пройшов успішну апробацію на практиці. У роботі представлені усі етапи 

створення принтера, використане програмне забезпечення щодо його 

налаштування, узагальнено послідовність налаштування принтера та деякі 

проблеми, які можуть виникнути під час друку. 

Загалом, у роботі обґрунтовано перспективи впровадження засобів       

3D-моделювання та проведено апробацію технології, доступної для 

самостійного виготовлення та використання базового зразка 3D-принтера. 

Експериментально підтверджено можливості технології 3D-моделювання, 

доцільності та можливості самостійного проектування та виготовлення 3D-

конструкцій.  
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 АВТОМАТИЧНИЙ ІНЖЕКТОР ДЛЯ 

ДОВГОТРИВАЛОЇ АПАРАТНОЇ ІНФУЗІЇ 

Павлюк Михайло Володимирович, 

Волинське територіальне відділення МАН України,  

Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 

 Луцької міської ради, 11 клас  

Науковий керівник: Мартинюк Олександр Семенович, 

доктор педагогічних наук, професор кафедри 

експериментальної фізики  та інформаційно-вимірювальних технологій 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

 

Довготривала інфузія є методом лікування, що ґрунтується на повільному 

введенні в кровотік різних розчинів певного обсягу і концентрації, з метою 

корекції патологічних втрат організму або їх запобігання. Використання 

автоматичних інжекторів, безумовно, робить ін’єкції ефективнішими, полегшує 

й прискорює роботу лікаря. Проте, підвищується собівартість процедури за 

рахунок використання дорогого устаткування. Тому виготовлення інжекторів 

для довготривалої апаратної інфузійної терапії та їх використання в медичних 

закладах України є актуальною проблемою сьогодення.   

У роботі теоретично обґрунтовано та експериментально доведено 

можливість самостійного проектування та впровадження інжекторів для 

довготривалої апаратної інфузійної терапії на основі мікроконтролерної 

платформи, проведено апробацію конструкції в умовах її практичного 

застосування. Обґрунтовано необхідність впровадження засобів 

мікроелектроніки та інформаційно-комунікаційних технологій в медичному 

обладнанні та експериментально підтверджено доцільність реалізації 

можливостей засобів мікроелектроніки та електронно-обчислювальної техніки 

в технологіях удосконалення та модернізації медичного обладнання. 
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 ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ  

AgxGaxGe1-xSe2  (x=0.333; 0.25; 0.20; 0.167) 

Василюк Михайло Вікторович, 

Волинське територіальне відділення МАН України,  

Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради,  

11 клас 

Науковий керівник: Мирончук Галина Леонідівна, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій  

Східноєвропейського  національного університету імені Лесі Українки 
 

Розвиток лазерної оптики вимагає створення нового класу матеріалів, що 

здатні не лише пропускати чи заломлювати світло, але і перетворювати його. 

Визначаюче значення має той факт, що перетворене випромінювання зберігає 

всю інформацію, що закладена у вихідному сигналі. Практичне застосування 

параметричного перетворення пов'язане із створенням аналізаторів ІЧ спектрів, 

систем теплобачення і теплопеленгації для розпізнавання образів нагрітих 

обєктів. 

Чільне місце серед матеріалів, що використовуються в ІЧ -

оптоелектронній техніці займають сполуки AgGaSе2. Сполуки AgxGaxGe1-xSe2, 

були синтезовані в процесі пошуку технології покращення параметрів тетрарної 

фази AgGaSе2  шляхом додавання дихалькогенів германію.  

Фізичні властивості кристалів істотно залежать від типу і концентрації 

дефектів. Дефекти в сполуках створюють певні енергетичні рівні. Визначення 

їх позицій та ідентифікація це дві основні проблеми, які мають бути вирішені. 

Положення рівня енергії дефекту, як правило, визначається з використанням 

електричних вимірювань. 

Тому метою роботи є дослідження фізичних властивостей твердих 

розчинів AgGaSe2 –nGeSe2. Для досягнення поставленої мети досліджувались 

деякі електричні властивості, а саме температурна залежність темнової 

електропровідності.Встановлено, що досліджувані сполуки належать до 

матеріалів з добре вираженими властивостями невпорядкованих систем; 

визначений тип провідності; розрахована енергія активації темнової 

електропровідності. 
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ЗАСТОСУВАННЯ  ТЕПЛОПОВІТРОДУВІВ 

З КЕРУЮЧИМ  МІКРОКОНТРОЛЕРОМ  ATMEGA 328 

У ВОДЯНІЙ СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ 

Фомський Борис Степанович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №10 м. Ковеля 

Волинської області, 10 клас 

Науковий керівник: Бідненко Сергій Борисович, 

керівник секції комунальної установи “Волинська обласна  

Мала академія наук” 
 

Через погану якість теплоносія (відкладання накипу всередині батарей 

опалення) та нашарування фарби зовні теплопровідність батарей водяного 

опалення з часом знижується. Теплоносій не віддає достатньо теплоти на 

обігрів приміщення, а зберігає високу температуру на виході з системи. 

Підвищення тепловіддачі носія, автоматичне регулювання комфортної 

температури у приміщенні без втручання у систему опалення є актуальною 

проблемою. 

 Мета роботи - створення установки для автоматичного регулювання (у 

певних межах) температури у приміщеннях шляхом підвищення тепловіддачі 

носія у системах водяного опалення будинків через посилення конвекції 

повітря над батареями.  

Завдання роботи: спроектувати та виготовити автоматизовану установку 

для тривалого моніторингу температур різних точок системи опалення та 

температури приміщення; створити програмовану установку для підвищення 

тепловіддачі носія у водяній системі опалення шляхом примусової конвекції за 

допомогою повітродува; дослідити методом моніторингу температур 

ефективності використання програмованих повітродувів.  

Практичне значення:  

1. Створення дешевої та простої установки на основі повітродувів з 

програмованим керуванням для модернізації систем водяного опалення. 

2. Виготовлення пристрою для тривалого моніторингу температур і 

автоматичної обробки результатів на основі мікроконтролера на платформі 

Arduino Uno. Він може використовуватись у теплотехніці для вивчення 

температурних полів опалювальних систем, ізоляційних матеріалів, а також для 

наукових та практичних досліджень у різних галузях.  
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ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДОДАВАННЯМ 

ВОДНЕВОВМІСНОГО ГАЗУ  

ДО ОСНОВНОГО ПАЛИВА 

Швек Дмитро Вячеславович,  

Волинське територіальне  відділення МАН України, 

комунальний заклад “Луцький  навчально-виховний 

комплекс  “Гімназія № 14 імені Василя  Сухомлинського” 

Луцької  міської ради  

Волинської  області”, 11 клас  

Науковий керівник: Захарчук Віктор Іванович, кандидат технічних наук, 

доцент Луцького національного технічного університету 

 

Актуальність роботи полягає в тому, що через зменшення запасів нафти 

на планеті та погіршення екологічної ситуації необхідно використовувати 

економні та екологічні двигуни.  

Метою роботи є розрахункове дослідження екологічних показників 

транспортних засобів при додаванні водневовмісного газу до основного палива. 

Результатом роботи є  розробка методу обґрунтування доцільності 

додавання водневовмісного газу до основного палива як  актуальне вирішення 

проблеми із зменшення викиду різноманітних шкідливих речовин, а також 

зменшення використання нафти, як основного виду палива.  

Перспективним альтернативним паливом на сьогоднішній день є водень, 

запаси його колосальні. Але з різних причин повна заміна традиційного палива 

на водень поки неможлива, тому пропонується використання водневовмісного 

газу у вигляді добавки до основного палива. Це вирішення проблеми дозволить 

усунути дві проблеми: зниження викидів різноманітних шкідливих речовин у 

повітря двигунами та зменшення використання нафти та нафтопродуктів. 

В роботі  проведена оцінка  впливу додавання  водневовмісного газу до 

основного палива на екологічні показники транспортного засобу за  

характеристиками відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згорання. За 

рахунок додавання водневовмісного газу до основного палива зменшуються 

викиди шкідливих речовин з відпрацьованими газами.  
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        Відділення  

 комп’ютерних наук  
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ПРОГРАМА ДЛЯ ФІЛЬТРАЦІЇ РАСТРОВИХ  

ЗОБРАЖЕНЬ REEMAKER 

Ковальчук Максим Михайлович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Підгайцівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія», 9 клас 

Науковий керівник: Щегельський Тарас Сергійович, 

керівник гуртків інформатики комунальної установи 

«Волинська обласна Мала академія наук» 

 

В наш час активного розвитку набула цифрова фотографія. Робити 

цифрові знімки може практично будь-який мобільний телефон.  Програмні 

засоби для опрацювання фотографій часто володіють великою кількістю 

додаткових функцій, які можуть ускладнити роботу з ними. Тому доцільним є 

розробка програмного засобу, який дозволяє гнучко виконувати фільтрацію 

зображень, при цьому буде безкоштовним та простим у використанні. Саме це і 

визначає актуальність наукового дослідження. 

Метою роботи є розробка програмного засобу, який дозволяє робити 

фільтрацію зображень із можливістю їх пакетного опрацювання. Гнучкий 

механізм налаштування та комбінування фільтрів дозволяє користувачеві 

досягнути бажаного результату. Пакетне опрацювання зображень дозволяє 

суттєво зекономити час користувача. 

Реалізація мети потребувала вирішення наступних завдань: 

 дослідження алгоритмів роботи з растровим зображенням; 

 дослідження методів побудови модулів для програмного продукту; 

 вивчення бібліотеки QT для побудови користувацького інтерфейсу; 

 розробка модульної архітектури програмного продукту. 

Ми реалізували можливість написання фільтрів сторонніми 

розробниками. Наш програмний продукт надає зручний механізм інтеграції 

сторонніх модулів із фільтрами. Такий підхід дозволяє практично нескінченно 

розширювати функціональність нашого програмного продукту. Поєднання 

модульності та пакетного режиму роботи із зображеннями визначає новизну 

нашого дослідження.  
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РОЗРОБКА БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ 

МАСШТАБУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ІЗ НИЗЬКОЮ 

РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ 

Миронюк Антон Іванович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради ,  

11 клас 

Науковий керівник: Щегельський Тарас Сергійович, 

керівник гуртків інформатики комунальної установи  «Волинська обласна 

Мала академія наук» 
На сучасному етапі розвитку комп’ютерних технологій ми спостерігаємо 

стрімкий ріст роздільної здатності пристроїв відображення, зокрема екранів 

мобільних пристроїв. Сучасні смартфони здатні відображати мільйони пікселів. 

На таких екранах картинки з низькою роздільною здатністю виглядають або 

дуже малими, або дуже неякісно при значному масштабуванні. Це дуже 

ускладнює адаптацію старого програмного забезпечення для сучасних 

пристроїв виведення. Тому важливою є розробка бібліотеки для якісного 

багатократного масштабування зображень малого розміру. Саме це визначає 

актуальність нашого наукового дослідження. 

Метою роботи є розробка бібліотеки для багатократного масштабування 

зображень із низькою роздільною здатністю. 

Під час нашого дослідження ми вибрали та вдосконалили алгоритм, який 

дозволяє якісно перетворити растрове зображення із низькою роздільною 

здатністю у векторний формат. Це дозволяє багатократно масштабувати його 

без втрати якості. 

 В роботі було запропоновано та реалізовано формат представлення 

векторного зображення, який дозволяє візуалізувати градієнтні переходи 

довільної складності. Саме це визначає новизну наукового дослідження. 

Для реалізації алгоритму та демонстраційної програми ми 

використовували середовище візуального програмування Microsoft Visual C++ 

2012, бібліотеку для роботи з растровими зображеннями OpenCV та бібліотеку 

для розробки користувацького інтерфейсу Qt. Основними перевагами 

розробленої програми є безкоштовність, відкритий програмний код,  висока 

швидкість роботи та якість обробки зображень. 
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РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ 

«ТУРИСТИЧНИЙ ДОВІДНИК» 

Романюк Едуард Сергійович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад «Луцький навчально-виховний 

комплекс № 9 Луцької міської ради», 11 клас 

Науковий керівник: Щегельський Тарас Сергійович, 

керівник гуртків інформатики комунальної  

установи  «Волинська обласна Мала академія наук» 

 

В наш час мобільні додатки активно використовуються у повсякденному 

житті. З кожним роком створюється все більше програм, які допомагають нам у 

різних сферах діяльності, адже використовувати мобільний телефон набагато 

зручніше, ніж цілий набір інструментів або довідників. Саме тому актуальним 

є створення мобільного додатку, який дозволяє ознайомитися з усіма 

пам’ятками архітектури міст України, а також підібрати собі житло та місце 

харчування. 

Метою нашого наукового дослідження є створення туристичного 

довідника по Україні (мобільного додатку для ОС Android), який дозволяє 

ознайомитися з усіма пам’ятками архітектури міст України, а також підібрати 

собі житло та місце харчування.  

    Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

1. Дослідити програми-аналоги; 

2. Дослідити методи отримання і обробки геолокаційних даних з телефону; 

3. Дослідити способи використання Google Maps; 

4. Розробити програму. 

Наша програма також дозволяє спланувати ваш відпочинок. Ви зможете 

обрати коли і які місця ви хочете відвідати. При цьому усі функції програми є 

безкоштовними та доступними для безлімітного використання будь-якими 

користувачами. Саме це і визначає новизну нашої наукової роботи. 

Програму розроблена в середовищі розробки Android-додатків Android 

Studio на мові програмування Java. Для розробки ми використовували лише 

відриті та безкоштовні бібліотеки такі, як Material Drawer (MikePenz), Picasso 

(Square).  



 16 

РОЗРОБКА САЙТУ «GBAROUNDME» 

Стеблевець Тетяна Олександрівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради,  

10 клас 

Науковий керівник: Щегельський Тарас Сергійович, 

керівник гуртків інформатики комунальної установи 

«Волинська обласна Мала академія наук» 

 

В наш час активно розвивається мережа Інтернет. Люди більш активно 

використовують різноманітні веб-сайти та веб-сервіси як для розваг, так і для 

роботи. Мережа Інтернет дозволяє за кілька секунд отримати будь-яку 

інформацію, або поділитися нею з будь-ким, хто має доступ до мережі. 

Більшість людей хоче дізнаватися про світ із власного досвіду. Тому 

незважаючи на такі поширені мережі Інтернет, подорожування є дуже 

популярним в наш час. Саме тому розробка сайту, який дозволить знайти цікаві 

місця поблизу вас та оминути те, що варто було б пропустити, щоб не зіпсувати 

собі відпочинок, є актуальним в наш час. 

Метою нашої роботи є розробка сайту, який би відображав хороші та 

погані місця у місті. Сайт надає усі необхідні інструменти для того, щоб 

користувачі самі могли поповнювати список хороших та поганих місць, 

обговорювати їх, доповнювати інформацію про них. В будь-який момент і вас 

буде можливість знайти усі гарні чи погані місця навколо вас. Це значно 

полегшить планування туристичних маршрутів. Для представників влади та 

громадських організацій наш сайт також буде корисним, оскільки буде дуже 

легко знайти ті місця, якими люди пишаються, і ті місця, які необхідно 

покращити, щоб зробити життя у місті кращим та більш привабливим для 

туристів.  

Новизну нашого дослідження зумовлює те, що ми активно залучаємо 

наших користувачів до наповнення сайту. Кожен житель міста може поділитися 

інформацією про гарні та проблемні місця у місті.  
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА  

ПОСЛУГ КЛІНІНГУ 

Якубовський Андрій Юрійович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Луцький НВК №26, 11 клас 

Науковий керівник: Вербицький Василь Сергійович, 

 керівник гуртків інформатики комунальної установи 

«Волинська обласна Мала академія наук» 

 

В останнє десятиліття клінінгові послуги у Волинській області, зокрема у 

місті Луцьку,  охоплюють дедалі більше сфер, включаючи великі торгові 

центри і невеликі магазинчики покрокової доступності, великі і малі 

підприємства, а також міські квартири і заміські котеджі. Сучасні клінінг 

послуги — це цілий комплекс заходів щодо наведення порядку і підтримання 

чистоти на високому рівні якості.  

Актуальність роботи  обумовлена  необхідністю систематизувати 

послуги клінінгу та каталогу товарів, який  пов’язаний з цими послугами та 

швидкого доступу до них  з метою пошуку клієнтів, які бажатимуть у 

подальшому замовити ці послуги (товари). 

Метою роботи є розробка програмного комплексу, який допоможе 

автоматизувати та систематизувати роботу клінінгу і не вимагатиме при цьому 

значних людських та фінансових затрат. 

Реалізація мети потребувала вирішення наступних завдань: 

• вивчення основ проектування та програмування інформаційних    

         систем; 

• вивчення принципів роботи із сервером баз даних MySQL; 

• вивчення основ проектування баз даних; 

• вибір засобів  програмування.  

  Новизна роботи полягає в тому, що, розроблена  інформаційна система 

дозволяє швидко та в режимі реального часу отримати  онлайн доступ до 

послуг професійного прибирання, їх замовлень на території Волинської області. 
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         Відділення  

математики 
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НЕОЧЕВИДНІ ВЛАСТИВОСТІ  НЕПЕРЕРВНОСТІ 

 Й ДИФЕРЕНЦІЙОВНОСТІ ФУНКЦІЙ 

Вілігурський Артур Олегович, 

 Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад «Луцький навчально-виховний 

комплекс № 9 Луцької міської ради», 11 клас 

Науковий керівник: Ковальчук Ігор Романович, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

алгебри та математичного аналізу Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 

 

Актуальність наукової роботи визначається тим, що потреба в 

дослідженні властивостей функцій виникає не лише при розв’язуванні 

математичних задач, а й при дослідженні багатьох фізичних явищ. 

Метою наукової роботи є розгляд неочевидних властивостей функцій, 

пов’язаних із неперервністю й диференційовністю. 

Мета роботи визначає її завдання – пошук функцій, властивості яких є 

неочевидними. 

Наукова новизна роботи полягає в самостійному отриманні нових та 

наочному поданні знайдених прикладів, які ілюструють неочевидні властивості 

функцій та їхніх похідних. В ході наукового дослідження також було створено 

комп’ютерну програму для побудови графіків функцій, яка працює за 

авторським алгоритмом. 

Об’єктами дослідження є неперервність і диференційовність. 

Предметом дослідження є функції з неочевидними властивостями. 

Практичне застосування результати роботи можуть мати на уроках 

алгебри в 11 класі. 

Результатом наукового дослідження стали приклади функцій з 

неочевидними властивостями, а також комп’ютерна програма для побудови 

графіків функцій. 
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ІНДУКЦІЯ В ГЕОМЕТРІЇ 

Кривчук Денис Віталійович,  

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад «Луцька гімназія № 18  

Луцької міської ради Волинської області», 9 клас 

Науковий керівник: Кінах Микола Віталійович, учитель 

математики комунального закладу «Луцька гімназія № 18 

Луцької міської ради Волинської області» 

 

 Сьогодення змушує людину займатися пошуком і вирішенням 

різноманітних виробничих, наукових і побутових проблем. Від того, наскільки 

вона володіє методами їх розв’язування, залежить її місце в суспільстві. 

Особливу роль серед них відіграють математичні методи доведення і 

розв’язування задач.  

Актуальність запропонованого дослідження зумовлена потребою 

переосмислення наукового методу індукції в математиці та опису його 

представлення при розв’язуванні геометричних задач. 

Мета наукової роботи – розкрити особливості методу індукції до 

розв’язання задач з геометрії. 

Об'єкт дослідження – геометричні задачі; предмет – застосування  

методу математичної індукції до розв’язання задач з геометрії. 

Відповідно до поставлених завдань у роботі викладено короткі історичні 

відомості про використання методу  індукції в математиці; здійснено 

диференціацію понять «дедукція» та «індукція»; висвітлено природу 

математичної індукції та її особливості; встановлено можливість використання 

принципів математичної індукції для розв’язання задач з геометрії різних рівнів 

складності; наведено приклади застосування математичної індукції в 

тригонометрії; зроблено висновок про важливість репрезентації методу 

математичної індукції в геометрії. 

Практичне значення нашої роботи полягає в тому, що її можна 

використати на уроках математики в класах з поглибленим вивченням 

предмету, при підготовці до олімпіад з математики різних етапів. 
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   економіки 



 22 

БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Єфімов Андрій Сергійович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад «Луцький навчально-виховний 

комплекс № 9 Луцької міської ради », 11 клас 

Наукові керівники: Єлісєєва Людмила Володимирівна, 

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної 

теорії Східноєвпорейського національного університету імені Лесі 

Українки; Рибка Олена Борисівна, вчитель географії та економіки 

комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 

Луцької міської ради» 

Економічна криза, військовий конфлікт, накопичені роками 

макроекономічні дисбаланси негативно впливають на рівень економічної та 

боргової безпеки країни. Крім того, впродовж останніх років загрозливими 

стали темпи зростання державного боргу України, тому вивчення стану, 

перспектив формування вітчизняної боргової безпеки та європейського досвіду  

боргової політики є актуальним у сучасних умовах. Об’єктом дослідження є 

боргова безпека як складова економічної безпеки країни. Метою наукової 

роботи є дослідити стан, проблеми, перспективи боргової безпеки в України 

впродовж 2013 – на початку 2016 рр. та визначити шляхи підвищення її рівня в 

контексті зарубіжного досвіду. Наукова новизна одержаних результатів полягає 

у системному розкритті поняття «боргова безпека», оцінці її рівня в Україні 

порівняно з іншими країнами та ефективності співпраці з МВФ. 

Унаслідок проведеного дослідження ми прийшли до висновків, що 

упродовж 2013 – на початку 2016 рр. відбулося стрімке зростання державного 

боргу України. Його обсяг не є найбільшим у світі, проте найбільш 

загрозливими є його темпи. Рівень боргового навантаження в Україні 

перевищив 90-100 % при нормі до 55-60 %. Проведена реструктуризація 

частини державного боргу може створити додаткові можливості для 

національної економіки через збільшення державного інвестування. У випадку 

проведення ефективної структурної та кон’юнктурної економічної політики 

можуть бути створені умови для виходу з рецесії та покращення показників 

боргової безпеки країни. 
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ЕКОНОМІЧНЕ ПІРАТСТВО В УКРАЇНІ:  

ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ 

Іванчук Владислав Юрійович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад «Луцька гімназія №21 імені 

Михайла Кравчука Луцької міської ради  

Волинської області», 11 клас 

Науковий керівник: Вавдіюк Наталія Степанівна, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи 

Луцького національного технічного університету 

Економічне піратство, масштаби якого визначаються низкою чинників і 

умов, негативно впливає на розвиток продуктивних сил в системі суспільних 

відносин держави і породжує ряд суперечностей в економіці. При поглибленні 

таких суперечностей процеси ринкового саморегулювання будуть неспроможні 

розв’язати завдання розширеного відтворення національної економіки, чим 

зумовлюється необхідність дослідження питань протидії економічному 

піратству.  

Мета наукової роботи полягає у розробці теоретико-методологічних і 

прикладних засад формування ринку піратської продукції. Досягнення мети 

дослідження зумовило необхідність визначення та виконання ряду основних 

завдань: визначити зміст поняття «економічне піратство»; встановити 

закономірності та особливості формування ринку піратської та контрафактної 

продукції; оцінити рівень економічного піратства в Україні; проаналізувати 

наслідки економічного піратства; сформувати інструменти протидії економічному 

піратству на національному рівні.  

Об’єктом наукової роботи є процес купівлі-продажу на ринку піратської 

продукції.  

Предмет дослідження – формування механізмів протидії купівлі-продажу 

піратської продукції. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному 

обґрунтуванні і розробці практичних рекомендацій щодо протидії 

економічному піратству на національному рівні. В роботі вперше обґрунтовано 

мультиплікативний характер впливу економічного піратства на легальну 

економіку; вдосконалено методичний підхід до аналізу ринку піратської та 

контрафактної продукції; встановлено закономірності формування попиту і 

пропозиції на ринку піратських товарів і послуг; виокремлено переваги та 

загрози від піратства для держави, виробника та споживача; удосконалено 

підхід до формування та вибору економічних, правових та соціально-

психологічних методів протидії економічному піратству. 

Результати дослідження будуть корисними для органів державної влади, 

правоохоронних структур, неурядових організацій та всіх тих, хто залучений до 

процесу оцінки та протидії економічному піратству в Україні. 
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 ДЕВАЛЬВАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ:  

ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД  

Шевчук Владислав Андрійович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад «Луцький навчально-виховний 

комплекс №26 Луцької міської ради  

Волинської області», 11 клас 

Науковий керівник: Єлісєєва Людмила 

Володимирівна, кандидат економічних наук,  доцент 

кафедри економічної теорії Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 

 

Економічна криза 2014-2016 рр. стала сильним викликом урядовій та 

курсовій політиці НБУ, що супроводжувалася валютною панікою, збільшенням 

спекулятивних операцій, зниженням довіри до національної грошової одиниці 

тощо. Вивчення причин, факторів, динаміки девальвації національної валюти та 

оцінки ефективності заходів валютної політики НБУ є досить важливим та 

актуальним на сьогодні, адже на підставі проведеного аналізу можна 

запропонувати низку заходів для стабілізації ситуації на вітчизняному 

валютному ринку у коротко- та довгостроковому періодах.  

Метою наукової роботи є дослідження особливостей процесу девальвації 

гривні й ефективності валютної політики НБУ в 2013 – на початку 2016 р. у 

контексті вивчення іноземного досвіду. У науковій роботі охарактеризовано 

основні чинники девальваційних процесів, проблеми розвитку вітчизняного 

валютного ринку, оцінено ефективність заходів НБУ в 2013-2016 рр. та 

окреслено вектори стабілізації валютного ринку в Україні. 

З´ясовано, що девальваційні процеси в України розвивалися під впливом 

структурних, кон´юнктурних та форс-мажорних факторів. Особливе значення у 

знеціненні гривні відіграли війна на Сході, паніка населення, песимістичні 

очікування інвесторів тощо. Встановлено, що дії НБУ не завжди були 

своєчасними та послідовними. Конкретизовано, що стабілізація валютного 

ринку можлива за умов подолання фундаментальних проблем в національній 

економіці.  
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         Відділення  

  фізики та астрономії 
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КОМЕТА  67P/ЧУРЮМОВА-ГЕРАСИМЕНКО  

ТА  КОСМІЧНА МІСІЯ “РОЗЕТТА” 

Герасимчук Арсен Адамович, 

Волинське територіальне відділення МАН України,  

комунальний заклад “Луцька гімназія № 21 імені 

Михайла Кравчука Луцької міської ради  

Волинської області”, 9 клас  

Науковий керівник: Шигорін Павло Павлович, кандидат 

фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної 

та математичної фізики Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки 

 

Дана наукова робота присвячена дослідженню фізичних властивостей 

комети 67P/Чурюмова-Герасименко на основі аналізу результатів космічної 

місії ―Розетта‖ та перспектив використання комети для вивчення планет 

сонячної системи. 

У роботі було проведено аналіз відомостей про фізичні характеристики 

комети 67P/Чурюмова-Герасименко; описано основні етапи місії ―Rosetta‖; 

проведено аналіз даних про комету 67P/Чурюмова-Герасименко одержаних 

зондом ―Philae‖; досліджено перспективи використання комети для вивчення 

планет сонячної системи. 

Проведене у науковій роботі дослідження сприятиме розв’язанню 

фундаментальної проблеми про те, як виникла і розвивалася наша планета. Ми 

зможемо відповісти на питання, чи зародилося життя на Землі, чи воно було 

занесене на її поверхню кометами, подібними до цієї, мільярди років тому. 
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 ДИНАМІКА ОБЕРТАННЯ СФЕРИЧНОГО ТІЛА  

ЗІ ЗМІЩЕНИМ  ЦЕНТРОМ МАС 

Кондрашов Ігор Олександрович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Волинський ліцей-інтернат  

Волинської обласної ради, 11 клас 

Науковий керівник: Шигорін Павло Павлович, кандидат 

фізико-математичних наук, доцент кафедри теоретичної 

та математичної фізики Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

  

Дана наукова робота присвячена теоретичному описові динаміки 

обертання сферичного тіла зі зміщеним центром мас (СТЗЦМ), а також 

дослідженню впливу керуючих параметрів на обертання СТЗЦМ.  

У роботі, на основі рівнянь динаміки твердого тіла, побудовані рівняння 

поступального та обертального руху СТЗЦМ. Проаналізовані розв'язки цих 

рівнянь для різних початкових умов. Встановлено критерій для частоти 

обертання, при якій дзиґа перевертається з стійкого стану в нестійкий. Цей 

критерій має вигляд 
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де C  та A – осьовий та екваторіальний моменти інерції дзиґи відповідно,  mg  – 

вага дзиґи, a  – відстань між геометричним центом та центром мас дзиґи, R  – 

радіус дзиґи. 

У роботі також було проведено серію експериментів по обертанню 

СТЗЦМ. Для експериментів були виготовлені кульки з різними параметрами, а 

також пристрій, який запускає кульку зі сталою швидкістю (для підвищення 

точності експерименту). Зокрема було досліджено залежність поведінки 

сферичного тіла від сили тертя, що діє на нього під час обертання, встановлено 

час за який перевертається кулька, а також визначено граничну масу 

пластиліну, при якій кулька перевертається центром мас догори. 
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 ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ НАНОЧАСТИНОК 

ПО РОЗМІРАХ НА ФІГУРАХ ХЛАДНІ  

Кухар Тарас Андрійович, 

Волинське територіальне відділення МАН України,  

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №4  

м. Ківерці Волинської області, 11 клас 

Науковий керівник: Нікітюк Микола 

Володимирович, вчитель фізики загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступеня №4 м. Ківерці Волинської області 

 

Для багатьох прикладних завдань потрібні монодисперсні наночастинки. 

Більшість властивостей наночастинок залежать від їх розміру. Проте поділ 

наночастинок пов'язаний з рядом труднощів, обумовлених малою масою і 

розмірами частинок. Звичайні фізичні та фізико-хімічні методи розділення 

дисперсних матеріалів непридатні для нанопорошків. Потрібні нові методи і 

прилади для виконання поставлених завдань. Одним із таких методів є 

акустичний. Він є новим і перспективним методом, проте використання його 

для нанорозмірних систем ще недостатньо вивчено. 

 Тому метою даної роботи є експериментальне дослідження можливості 

розподілу наночастинок  за розміром шляхом їх поділу на фігурах Хладні.  

В даній науковій роботі розкрито суть та історію відкриття фігур Хладні; 

досліджено теорію поширення звукових хвиль на пружних пластинках; 

досліджено можливість розподілу наночастинок по розмірах  на фігурах 

Хладні. В результаті проведеного дослідження запропоновано способи 

дослідження розподілу наночастинок по розмірах  на фігурах Хладні в умовах 

шкільного фізичного кабінету, виготовлено прилади для дослідження фігур 

Хладні, розроблено методику проведення дослідів по розподілу наночастинок 

по розмірах  на фігурах Хладні. 
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ТЕМНА МАТЕРІЯ ТА ТЕМНА ЕНЕРГІЯ  

У ВСЕСВІТІ 

Фомський Борис Степанович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №10 м. Ковеля,  

10 клас 

Науковий керівник: Лесик Лариса Яківна, вчитель 

фізики загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 10  

м. Ковеля 

  

 

Аналіз новітніх даних космологічних спостережень свідчить про те, що 

майже 95 % Всесвіту складається з невідомих компонент матерії, які отримали 

в науці назву «темна матерія» та «темна енергія». Ідентифікація та вивчення їх 

властивостей – одне з основних завдань сучасної фізики та астрономії. Якщо 

кількість невидимої матерії на стільки велика, то це означає, що ми не знаємо, 

як влаштований Всесвіт.   Останнім часом в науці з’явилось дуже багато нових 

напрацювань з даної проблеми. Тому актуальним є узагальнення накопичених 

даних про сучасні досягнення вчених по вивченню цих субстанцій.  

Мета роботи:  з’ясування природи темної матерії та темної енергії та 

дослідження їх властивостей. 

Завдання дослідження: вивчити історію виникнення уявлень вчених про 

темну матерію та темну енергію; дослідити, які космологічні дані свідчать про 

існування темної матерії та темної енергії у Всесвіті; з’ясувати, які властивості 

має темна енергія та темна матерія. 

У роботі представлено хронологію розвитку уявлень вчених про темну 

енергію та темну матерію. Робота містить аналіз сучасних теоретичних моделей 

темної енергії та темної матерії у Всесвіті та узагальнення доказів існування 

темної матерії та темної енергії , заснованих на новітніх даних астрономічних 

спостережень. Отримані результати досліджень створюють теоретичну основу 

для розуміння природи темної матерії та темної енергії. 
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екології та аграрних 

наук 
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ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ЖИТТЄВИЙ СТАН 

ДЕРЕВНОЇ РОСЛИННОСТІ ЛАДОМИРСЬКОГО 

ЦВИНТАРЯ М. ВОЛОДИМИРА - ВОЛИНСЬКОГО 

Головенко Ольга Петрівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

НВК  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - ліцей» с. Зимне 

Володимир - Волинського району Волинської області, 

11 клас 

Науковий керівник: Подзізей Борис Анатолійович, 

вчитель біології НВК  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - ліцей» с. Зимне 

Володимир - Волинського району Волинської області 

Міські насадження являють собою своєрідні екосистеми, адаптовані до 

несприятливих антропогенних впливів. У той же час вони, як і будь-які штучно 

створені біоценози, характеризуються слабкою екологічною стійкістю і 

потребують постійного моніторингу та контролю з боку людини. Деревні 

насадження Ладомирського цвинтаря м. Володимира – Волинського, котрі 

сьогодні перебувають в незадовільному стані, потребують всебічного вивчення, 

інвентаризації, впорядкування та охорони, оскільки становлять загрозу 

пам’яткам історії та культури, розташованим на його території. Вище 

перераховані факти зумовлюють актуальність нашого дослідження.  

Метою даної роботи є дослідження видового складу та життєвого стану 

деревних насаджень Ладомирського цвинтаря. 

Об’єктом роботи є деревні насадження в межах Ладомирського цвинтаря             

м. Володимира –Волинського. 

У процесі дослідження було з’ясовано, що склад деревної рослинності 

Ладомирського цвинтаря представлений 18 видами дерев у кількості 188 шт., 

які належать до 14 родин.  

Згідно з показниками життєвого стану тільки 37% відсотків дерев здорові, 

деревостан в цілому ослаблений, фітоінвазія Viscum album в подальшому може 

спричинити деградацію фітоасоціації.  

З метою санації та впорядкування деревостанів цвинтаря необхідні: 

санітарні рубки відмираючих рослин, видалення гілок, ушкоджених омелою, та 

доцільний вибір рослин для подальшого озеленення.  
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ЕКОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНЕ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕРИТРОЦИТІВ І ЛЕЙКОЦИТІВ 

ДЕЯКИХ ЛІМНОФІЛЬНИХ ТА РЕОФІЛЬНИХ 

 ВИДІВ РИБ  

Гребенка Дарина Русланівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради,  

10 клас 

Науковий керівник: Омельковець Ярослав Адамович, 

кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології Східноєвропейського 

національного університету 

 імені Лесі Українки, керівник секції зоології комунальної установи  

«Волинська обласна Мала академія наук» 

Мета дослідження:  провести порівняльне дослідження еритроцитів  та  

лейкоцитарної формули представників лімнофільних (лин, сом звичайний) та  

реофільних (форель струмкова) видів риб, які відрізняються за потребою в 

кисні та руховою активністю.  Відповідно до мети були поставлені такі 

завдання: 1) визначити розміри еритроцитів, їх ядер та встановити ядерно-

цитоплазматичне, співвідношення в червонокрівцях форелі струмкової, лина, 

сома звичайного; 2) визначити щільність еритроцитів та вміст гемоглобіну в 

крові  вищеназваних видів; 3) визначити лейкоцитарну формулу об’єктів 

дослідження; 4) зробити спробу трактування виявлених відмінностей в еколого-

морфологічному аспекті.  

Для крові досліджуваних тварин характерний анізоцитоз. Найбільші 

відмінності в об’ємі еритроцитів зафіксовано в  лина. Оскільки щільність 

еритроцитів у  крові об’єктів дослідження не має суттєвих відмінностей,  то  

основними механізмами, які забезпечують зростання вмісту гемоглобіну,  є 

зменшення розмірів ядер еритроцитів та збільшення об’єму цитоплазми.  

Отже, вища киснева ємність крові форелі струмкової (реофільний вид) у 

порівнянні з представниками лімнофільних (сом звичайний та лин) 

забезпечується більшими розмірами еритроцитів при порівняно незначних 

розмірах ядер цих клітин. Прогресивною ознакою червоних клітин крові форелі 

звичайної також потрібно вважати їх видовження, що забезпечує більшу 

дифузну площу. У лейкоцитарній формулі об’єктів дослідження переважають 

лімфоцити, максимальний відсоток яких спостерігається в лина. 
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ПРОМИСЛОВА ІХТІОФАУНА СТАВКОВИХ 

ГОСПОДАРСТВ СЕЛА САДІВ ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Мелесь Тетяна Петрівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Садів 

 Луцького району, 11 клас 

Науковий керівник: Омельковець Ярослав Адамович, 

кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 

керівник секції зоології комунальної установи  

«Волинська обласна Мала академія наук» 

Мета роботи – дослідження  промислової іхтіофауни Садівських 

ставкових господарств. Відповідно до мети поставлені такі завдання:  

- визначити видовий склад промислової іхтіофауни ставкових водойм с. Садів; 

- вивчити вікову та статеву структуру угруповань промислових видів та їх 

плодючість у вищеназваних водоймах; 

- порівняти розміри, масу та вгодованість промислових видів риб в Садівських  

ставках. 

Отримані  під  час  дослідження  дані  дозволили  зробити  такі  

висновки:   

1) промисловими видами у досліджуваних водоймах є короп, карась сріблястий, 

амур білий, товстолобик, щука.  

2) 69% промислової іхтіофауни складають короп та карась;  

3) в угрупованнях промислових видів риб Садівських ставків переважають 

самки;  

4) карась на досліджуваній території утворює партеногенетичні угруповання, 

що сприяє швидкому відтворенню при експлуатації;  

5) в ставках серед промислових видів переважають особини дво- та трирічного 

віку;  

6) вгодованість у ставку «Садівська дача»  більша, ніж у водоймі «Ставково-

рибне господарство с. Садів»; 

7) плодючість коропа, карася та щуки ідентична вгодованості;  

8) для збільшення рибопродукції Садівських ставкових господарств необхідний 

перехід до інтенсивного риборозведення, вапнування водойм, регулярне 

годування риби. Перспективною є збільшення частки амура білого і різних 

видів товстолобиків. 
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БІОПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО 

ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В 

УМОВАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Ціла Олена Олександрівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад Луцький навчально–виховний 

комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» 

Луцької міської ради  

Волинської області», 11 клас. 

Науковий керівник: Голуб Сергій Миколайович, кандидат сільсько–

господарських наук, доцент кафедри лісоводства і садово–паркового 

господарства Східноєвропейського національного університету  

імені Лесі Українки 

Актуальність теми. Волинська область відноситься до нетрадиційних 

зон вирощування кукурудзи на зерно. Тому пошук гібридів ранніх строків 

дозрівання, вивчення окремих елементів технологій, зокрема строків сівби, 

густоти рослин, основного і позакореневого підживлення має важливе 

значення. 

Метою досліджень було вивчення впливу густоти рослин і строків 

посіву, позакореневого підживлення комплексним водорозчинним добривом 

«Акварін зерновий» районованих і перспективних гібридів кукурудзи на 

урожай зерна і зеленої маси та екологічне вивчення гібридів кукурудзи. 

Провівши наукові дослідження було зроблено наступні висновки: В 

ґрунтово–кліматичних умовах Волинської області найвищу урожайність зерна 

забезпечили гібриди кукурудзи Дніпровський 181 – 12,48 т/га, Санжарський – 

12,32 т/га. Найменшу вологість зерна мали гібриди Кадр 195 (30,8 % ) і 

Дніпровський 181 та Кремінь 200 – по 34 % . Кращим строком сівби кукурудзи 

по урожайності зерна і зеленої маси було 25 квітня. Найвищу врожайність 

забезпечив гібрид кукурудзи середньоранніх строків дозрівання Кадр 217. 

Найбільш ефективним є сумісне внесення КВД «Акварін» і сечовини по 5 кг на 

гектар у фазах 3–5 і 8–9 листків на фоні N90Р60К90, яке забезпечує найвищу 

врожайність (Кремінь 200 – 8,7 т/га). 
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ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА  PINUS 

SYLVESTRIS L. В УМОВАХ УРБОГЕННОГО 

СЕРЕДОВИЩА МІСТА ЛУЦЬКА    

Тимчій Анна Олегівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад «Луцький навчально-виховний 

комплекс № 9 Луцької міської ради», 9 клас 

Науковий керівник: кандидат  біологічних наук, доцент 

кафедри ботаніки Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки Коцун Лариса Олександрівна 

   

Важливе значення у стабілізації факторів урбанізованих територій є 

зелені насадження. Їх життєвий стан є реакцією на техногенні фактори 

довкілля. Деякі види деревних рослин, серед яких сосна звичайна, виявились не 

стійкими до атмосферного забруднення, проте стали важливими 

біоіндикаторами антропогенного впливу. Мета дослідження – оцінити за 

морфологічними ознаками життєвий стан насаджень сосни звичайної Pinus 

sylvestris L. в умовах урбанізованого середовища м. Луцька. Сосна звичайна в 

умовах атмосферного забруднення відзначається зниженням абсолютних 

величин висот та поточним приростом пагонів у довжину (на 50%), високою 

варіабельністю крони, що є відображенням взаємодії рослин з факторами 

зовнішнього середовища.  Спостерігається зміна типового забарвлення хвої на 

тьмяно-зелений з ефектом «зімнутої хвої», зменшуються морфометричні та 

вагові показників хвої, збільшується кількість хвоїнок на 10 см пагона. 

 У несприятливих умовах урбанізованого середовища 90% хвої сосни 

звичайної уражено різними некрозами. Вуличні насадження сосни мають 

найбільші класи ушкодження (КУ-3) та усихання (КЗ-5 ) хвої.  В  умовах 

урбанізованого середовища у сосни звичайної змінюються морфометричні 

характеристики шишок (зменшується довжина в середньому на 2 см),  ширина 

(в середньому на 0,5 см) та маса шишок (на 3,5 г), кількість в них насіння (в 

середньому на 8 насінин), збільшується відсоток деформованих шишок (майже 

30%);  зменшується вага 1000 насінин (на 2,3 г). Енергія проростання та 

технічна схожіть насіння, зібраного у вуличних насадженнях сосни майже 

вдвічі нижчі (відповідно 35% і 38%) за такі показники у приміській зоні 

(відповідно 79% та 84%). Отримані дані про реакцію сосни звичайної на 

негативний вплив забрудненого середовища підтвердили можливість 

використання її насаджень як біоіндикаторів чистоти повітря у міській зоні.  

Результати досліджень мають практичне значення і можуть бути 

використані для розробки комплексної оцінки життєвого стану насаджень міста 

Луцька та контролю за станом техногенного забруднення  довкілля; для підбору 

асортименту газостійких деревних рослин з метою оптимізації зелених 

насаджень міста Луцька.   
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ВПЛИВ БІОСТИМУЛЯТОРІВ НА ОСНОВІ 

МІСЦЕВИХ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ НА 

ЦИТОГЕНЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ МЕРИСТЕМИ 

АLLIUM CEPА 

Чижик Юлія Вікторівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

КЗ «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука 

Луцької міської ради Волинської області», 10клас 

Науковий керівник: Лісовська Тетяна Павлівна, к. б. н., 

доц. кафедри ботаніки Східноєвропейського 

 національного університету імені Лесі Українки, керівник секції селекції 

та генетики комунальної установи «Волинська обласна МАН» 
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що стимулятори росту і 

розвитку рослин на основі природних сировинних ресурсів мають 

багатокомпонентний склад, що може зумовлювати різноспрямований вплив на 

клітини. На сьогодні досліджений переважно позитивний вплив 

біостимуляторів, але наявність у сапропелевих і торф’яних відкладах 

ароматичних вуглеводів (бітумів, похідних бензолу та ін.) не виключає їх 

цитоцидний і мутагенний вплив, який на сьогодні майже не досліджений. 

В роботі вивчали вплив трьох біостимуляторів, виготовлених на основі 

сапропелю і торфу в рекомендованій до застосування дозі, на швидкість 

проростання насіння, ріст первинних коренів та цитогенетичні показники 

меристематичних тканин цибулі Аllium cepа.  

Біостимулятори на основі сапропелю (Сапрогум-К, Сапрогум-NH4) 

здійснюють незначний стимулюючий вплив на схожість насіння і швидкість 

росту корінців цибулі. За обробки насіння біостимулятором на основі торфу – 

Гуматом Калію схожість насіння, яка становила 70,0 ± 4,6 % істотно переважала 

контроль – 46,0 ± 5,0 %.При замочуванні насіння цибулі у розчині Гумату К 

зростає мітотичний індекс меристеми та кількість клітин на стадіях метафази – 

анафази, що свідчить про стимуляцію проліферативної активності тканин. 

Досліджені нами біостимуляри на основі природних сировинних ресурсів 

(сапропелю і торфу) не володіють мутагенним ефектом, а в Варіантах 1 і 3, 

навіть зменшують частоту спонтанних хромосомних аберацій порівняно із 

контролем. 
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хімії, біології 



 38 

 МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ 

УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ТА СТАРШОГО 

 ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Галенко Марія Вікторівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

КЗ «Луцький  НВК «Гімназія №14 імені Василя 

Сухомлинського» Луцької міської ради  

Волинської області», 11 клас 

Науковий керівник: Федотова Тетяна Володимирівна, 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної 

психології Східноєвропейського національного  

університету імені Лесі Українки 

Мотивація навчання за значущістю є другим після здібностей фактором, 

який визначає рівень навчальних досягнень. Дослідження навчальної мотивації 

буде актуальним завжди, оскільки мотиви навчання значно змінюються з часом.  

Мета дослідження: полягає у теоретичному аналізі поняття мотиву, 

мотивації, навчальної мотивації в психологічній літературі та емпіричному 

дослідженні відмінностей у мотиваційній структурі учнів старшого та 

середнього шкільного віку з різним рівнем навчальних досягнень.  

За результатами емпіричного дослідження встановлено, що мотивація 

навчальної успішності в учнів середнього шкільного віку характеризується: 

високим рівнем мотивації прагнення до успіху, середнім рівнем мотивації 

схвалення, навчальною спрямованістю, а з-поміж провідних мотивів визначено: 

утилітарний, соціально-ціннісний, професійно-ціннісний, мотив самовиховання 

та ситуаційний в осіб із високим рівнем успішності; середнім рівнем мотивації 

прагнення до успіху та мотивації схвалення, незначним переважанням 

загальножиттєвої спрямованості, домінуванням професійно-ціннісного мотиву 

в респондентів із достатнім рівнем успішності; високим рівнем мотивації 

прагнення до успіху, середнім рівнем мотивації схвалення, практично 

рівнозначним розподілом загальножиттєвої та навчальної спрямованості 

(різниця між ними у 2%), переважанням професійно-ціннісного мотиву, 

самовиховання та соціально-ціннісного мотиву в діагностованих із середнім 

рівнем успішності.  

В учнів старшого шкільного віку мотивація навчальної успішності 

визначається: в осіб із високим рівнем успішності – високим рівнем мотивації 

прагнення до успіху, середнім рівнем мотивації схвалення, загальножиттєвою 

спрямованістю, домінуванням професійно-ціннісного, утилітарного та 

позиційного мотиву; у респондентів із достатнім рівнем успішності – середнім 

рівнем мотивації прагнення до успіху та мотивації схвалення, навчальною 

спрямованістю, утилітарним та професійно-ціннісним мотивами; у школярів із 

середнім рівнем успішності  – високим рівнем мотивації прагнення до успіху, 

середнім рівнем мотивації схвалення, незначним переважанням 

загальножиттєвої спрямованості, а з-поміж основних мотивів визначено: мотив 

самовиховання, утилітарний та професійно-ціннісний мотив. 
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 ВПЛИВ БІОЛОГІЧНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

НА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ДІТЕЙ ІЗ 

СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ Й 

ГІПЕРАКТИВНОСТІ 

Моренко Олена Андріївна, 

Волинське територіальне відділення МАН України,  

Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1,  

10 клас,  

Наукові керівники: Мотузюк Олександр Петрович, доцент кафедри 

фізіології людини і тварин Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, кандидат біологічних наук; 

Качинська Тетяна Валеріївна, доцент кафедри фізіології людини і тварин 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 

кандидат біологічних наук 

У шкільний період проблема гіперактивності й дефіциту уваги постає 

особливо гостро, оскільки дитина, для якої характерна надмірна 

розгальмованість, рухливість, має труднощі в концентрації уваги та нижчу 

успішність у навчанні. Це, своєю чергою, викликає вторинні емоційні розлади, 

зниження самооцінки й загалом деструктивну поведінку. Припускаємо, що 

методика проведення біологічного зворотного зв’язку допоможе дітям із 

синдромом дефіциту уваги навчитися керувати своєю психічною активністю, 

тобто здійснювати саморегуляцію.  

У 25 добровольців молодшого шкільного віку із синдромом дефіциту 

уваги й гіперактивності застосовували дев’ять сеансів тренінгу з 

використанням біологічного зворотного зв’язку та оцінювали показники сенсо-

моторного реагування до та після кожної процедури тренінгу, зміни 

спектральної потужності альфа-ритму електроенцефалограми впродовж 

тренінгу. Методом кореляційного аналізу розраховували зв’язок між 

показниками електроенцефалограми й сенсо-моторного реагування.  

Упродовж дев’яти сеансів тренінгу встановлено стійке зростання 

потужності альфа-ритму в лобових ділянках, що позитивно корелює з точністю 

й негативно із часом сенсо-моторного реагування на рухомий об’єкт у 

обстежуваних дітей. Отже, застосування методики біологічного зворотного 

зв’язку сприяє уповільненню та збалансуванню нервових процесів і, як 

наслідок, покращенню самоконтролю психічної активності. 
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЛІПІДІВ 

СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ РІЗНИХ ВИДІВ РИБ ТА ЙОГО 

ЗМІНИ У ПРОЦЕСІ ПРИГОТУВАННЯ РИБИ 

Сливка Аліна Валеріївна, 

 Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад «Луцька гімназія № 21 імені 

Михайла Кравчука Луцької міської ради  

Волинської області», 11 клас 

Наукові керівники: Ягенська Галина Василівна, вчитель біології 

комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука 

Луцької міської ради Волинської області», кандидат педагогічних наук; 

Осип Юрій Леонідович, доцент кафедри органічної та біоорганічної хімії 

СНУ імені Лесі Українки, кандидат біологічних наук 

 Поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) є необхідними для 

життєдіяльності живих організмів, так як відіграють важливу роль у 

попередженні ішемічних захворювань серця. Одним із основних джерел ПНЖК 

для людини є риба. Жирнокислотний склад ліпідів різних риб відрізняється, 

тому важливо виявити види риб, які містять велику кількість ПНЖК. 

Мета роботи – провести дослідження вмісту ПНЖК у скелетних м’язах 

деяких видів риб, що найчастіше споживаються в Україні, та оцінити зміни 

співвідношення жирних кислот у процесі приготування риби.  

Для дослідження були взяті проби скелетних м’язів дорзо-краніальної 

частини тулуба таких видів риб: Товстолоба білого (Hypophthalmichthys 

molitrix), Коропа звичайного (Cyprinus carpio), Скумбрії атлантичної (Scomber 

scombrus L.), Форелі райдужної (Parasalmo mykiss), Хека сріблястого 

(Merluccius bilinearis) та Оселедця атлантичного (Clupea harengus). 

Методом високоефективної газорідинної хроматографії встановлено 

жирнокислотний склад загальних ліпідів скелетних м’язів риб. Основні 

насичені жирні кислоти (ЖК): пальмітинова (12,50 – 29,66%); стеаринова (1,06 

– 12,48%). Ненасичені: олеїнова (9,17– 46,60%); ліноленова (1,49 – 17,48%); 

ейкозапентаєнова (0,61 – 10,36%), докозагексаєнова (0,93 – 18,71%). 

Виявлено істотні відмінності жирнокислотного складу скелетних м’язів 

різних риб. У всіх зразках ненасичених ЖК більше, ніж насичених. Найбільша 

частка насичених ЖК в оселедця (36,98%), мононенасичених ЖК - у скумбрії 

(54,13%). Частка ПНЖК складає від 20,55% у скумбрії до 46,59% у хека. 

Для оцінки харчової цінності риб визначено співвідношення між 

загальним вмістом різних груп ЖК: насичених, мононенасичених, ПНЖК ω–6  і 

ПНЖК ω–3. Згідно вмісту основних омега-3 поліненасичених жирних кислот 

(докозагексаєнової та ейкозапентаєнової) у скелетних м’язах досліджуваних 

видів риб, можна розмістити в  порядку збільшення корисності, у такий ряд: 

короп (1,54%), скумбрія (14,21%), товстолобик (14,69%), форель(16,16%), 

оселедець (22,09%), хек (29,07%).  

У процесі приготування риби зменшується вміст ПНЖК, особливо 

докозагексаєнової; співвідношення ω-6/ω-3 змінюється на користь ω-6 ПНЖК. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЙ 

КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ ПОЛІВАЛЕНТНИХ 

СПОЛУК ВАНАДІЮ З НІТРОГЕНОВМІСНИМИ 

ОРГАНІЧНИМИ ЛІГАНДАМИ 

Шевчук Олександр Іванович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат  

І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної 

підтримки», 10 клас 

Науковий керівник: Гись Юрій Васильович, вчитель хімії Володимир-

Волинської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Центр освіти 

та соціально-педагогічної підтримки» 

Мета наукової роботи:  вивчити закономірності протікання реакцій 

комплексоутворення полівалентних сполук ванадію з нітрогеновмісними 

органічними лігандами в водних розчинах, синтезувати комплексні сполуки 

ванадію із органічними лігандами та вивчити їх властивості.
  

Об’єкт дослідження: закономірності проходження реакцій 

комплексоутворення сполук ванадію з нітрогеновмісними органічними 

лігандами. 

Предмет дослідження:  сполуки ванадію в різних ступенях окислення з 

нітрогеновмісними органічними лігандами.  

При виконанні поставлених завдань використовано такі методи 

експериментально-теоретичного рівня: експеримент, аналіз і синтез, індукція 

й дедукція, моделювання, гіпотетичний і логічні методи. 

Наукова новизна дослідження: вивчено закономірності протікання 

реакцій комплексоутворення ванадилу із сечовиною та тіосечовиною у водних 

розчинах, визначено склад сполук із сечовиною, що утворюються при цьому, 

тип координації ліганду до центрального йону; синтезовано сполуки 

п’ятивалентного ванадію із сечовиною та глюкозою та вивчено їх властивості. 

Практичне значення роботи: отримані комплексні сполуки та визначені 

закономірності протікання реакцій комплексоутворення можуть стати основою 

для отримання лікарських форм, терапевтичних препаратів, біологічно-

активних добавок, що містять активні форми ванадію. 
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ІНДИКАТОРНА РОЛЬ БЕЗХРЕБЕТНИХ, 

МАКРОФІТІВ ТА ДІАТОМОВИХ ВОДОРОСТЕЙ У 

ВИЗНАЧЕННІ ЯКОСТІ ВОДИ ОЗЕРА РИТЕЦЬ  

ШАЦЬКОГО РАЙОНУ 

Грона Ольга Валентинівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Володимир-Волинська спеціалізована школа-інтернат І-

ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-педагогічної 

підтримки», 11 клас 

 Науковий керівник: Дядіо Наталія Василівна, вчитель біології  

Володимир-Волинської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

 

Важко переоцінити роль безхребетних та макрофітів  у біогеохімічному 

круговороті речовин і енергії перезволожених екосистем, у процесах 

самоочищення водойм. 

Об’єкт дослідження. Безхребетні, макрофіти та  діатомові водорості 

озера Ритець Шацького національного природного парку. 

Предмет дослідження. Видовий склад безхребетних, макрофітів та 

діатомових водоростей як індикаторів екологічного стану водойми та якості 

води. 

Мета наукової роботи. Аналіз якості води озера Ритець за допомогою 

безхребетних, макрофітів та діатомових водоростей як  індикаторів стану 

водного середовища.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

1. Дослідити видове різноманіття та дати характеристику основним 

групам водних безхребетних, макрофітів та діатомових водоростей з метою 

визначення ступеня забрудненості озера. 

2. Визначити якість води озера Ритець Шацького району методами 

біоіндикації. 

3. Визначити трофічний статус  та сапробну зону водойми. 

4. Провести аналіз санітарно-мікробіологічного обстеження 

поверхневих вод озера Ритець Шацького району. 

5. Експериментально  довести походження кольоровості води. 

Наукова новизна. Дослідження сучасного стану якості води малих озер 

Шацького національного природного парку. 

Практичне значення роботи. Результати проведених досліджень 

можуть знайти застосування при вивченні біоти малих водойм Шацького 

національного природного парку. Отримані дані можуть бути використані в 

разі складання списку регіональної флори та фауни. Фотографії, виконані за 

допомогою цифрової окулярної камери для мікроскопу Digital Camera 

USMOS05100KPA 5,1 mp., можуть слугувати матеріалом для створення атласу 

сучасних представників діатомових водоростей водойм Шацького 

національного природного парку та використані в навчальному процесі. 
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МІКРОБНА КОНТАМІНАЦІЯ КЛАВІАТУРИ ТА 

МИШІ КОМП’ЮТЕРІВ ШКІЛЬНОГО КАБІНЕТУ 

ІНФОРМАТИКИ ТА ІНТЕРНЕТ-КАФЕ 

Савка Роман Володимирович,  

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад «Луцька гімназія № 21 імені 

Михайла Кравчука  Луцької міської ради  

Волинської області», 10 клас 

Науковий керівник: Ягенська Галина Василівна, вчитель біології 

комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука  

Луцької міської ради  Волинської області», кандидат педагогічних наук 

Мета роботи: дослідити якісний і кількісний склад мікрофлори 

клавіатури та миші комп’ютерів у шкільному кабінеті інформатики та Інтернет-

кафе і  запропонувати ефективні методи їх очищення.  

Матеріалом для написання роботи були змиви на мікробне забруднення з 

поверхонь клавіатури і миші 10 комп’ютерів шкільного кабінету інформатики, 

(вересень 2014 року) та 20 комп’ютерів Інтернет-кафе (вересень 2015 року). 

Всього було відібрано 280 змивів. Для аналізу видового та кількісного складу 

мікрофлори використовувалися середовища: простий (м'ясо-пептонний) агар, 

агар Сабуро, жовтково-сольовий агар, середовище  Кода. Для кількісної оцінки 

забруднення проводилися посіви на тверді середовища з наступною інкубацією 

у термостаті.  Для визначення морфології  бактерій проводилася мікроскопія.  

На поверхні  клавіатури і миші  шкільних комп’ютерів було виявлено  

Staphylococcus aureus, St.epidermidis, St.saprophiticus та інші бактерії   родини 

Micrococcaceae, представника родини Enterobacteriaсеае –  Hafnia alvei. В 

Інтернет-кафе було виявлено більшу видову  різноманітність мікроорганізмів, 

зокрема представників роду  Enterobacter, дріжджеподібних грибів Candida, 

значно частіше зустрічалися умовно патогенні мікроорганізми. 

Бактеріальна контамінація поверхонь миші і клавіатури достовірно вища 

в Інтернет-кафе (25,95 + 7,69 колоній у пробі) порівняно зі шкільним кабінетом 

інформатики (19,05 + 7,04). Після протирання вологими серветками 

«Antiseptic»Smile» і протирання марлевими серветками, змоченими у воді, 

рівень загальної мікробної  контамінації  клавіатури і миші значно знизився (на 

91,48% % і 86,89 % відповідно). Не виявлено істотної різниці в ефективності 

обох методів щодо зниження бактеріального  забруднення (р > 0,05). 

За результатами посівів поверхні клавіатури і миші 80,00 % комп’ютерів 

забруднені пліснявими грибами. Виявлено істотні відмінності ефективності 

двох методів очищення щодо забруднення пліснявими грибами. Очищення 

вологими серветками «Antiseptic»Smile» призвело до  активного росту 

пліснявих грибів в окремих пробах. Після використання  марлевих серветок, 

змочених у воді,  кількість колоній  пліснявих грибів зменшилася на 88,0%. 
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ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНОГО 

ОБМІНУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Сомик Мілана Михайлівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Рожищенський  НВК №4 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» 

Рожищенського району  

Волинської області, 10 клас 

Науковий керівник: Швайко Світлана Євгенівна, к.б.н., 

доц. кафедри фізіології людини і тварин СНУ імені Лесі Українки, 

керівник секції біології людини Рожищенського НВК №4 «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-гімназія» Рожищенського району Волинської області 

Молодший шкільний вік – найбільш відповідальний період формування 

фізичних характеристик дитини. Віковий період 6-10 років, як засвідчують 

наукові дослідження, найбільш сприятливий для формування всіх фізичних 

властивостей, які реалізуються в руховій активності людини. Практично всі 

фізичні  можливості у цьому віці демонструють високі темпи зростання, які 

певною мірою відображають формування структурних і функціональних 

властивостей організму в онтогенезі. Недостатній рівень фізичної 

підготовленості школярів і, як наслідок, низький рівень фізичного розвитку, що 

і визначило об'єкт, предмет і мету дослідження. 

Мета даного дослідження - оцінка фізичного розвитку та основного 

обміну дітей молодшого шкільного віку Рожищенського НВК №4. Основні 

завдання нашого дослідження полягали в оволодінні методиками оцінки 

фізичного розвитку та проведення антропометричних вимірювань. Навчитися 

оцінювати фізичний розвиток молодших школярів з використанням 

центильного методу. Визначити основний обмін у школярів з різним  рівнем 

фізичного розвитку. 

Отримані результати показали, що у  дітей молодшого шкільного віку 

переважають школярі з середнім фізичним розвитком за ростом та з 

гармонійним фізичним розвитком за співвідношенням росту та маси тіла. 

Найбільш вразливим щодо фізичного розвитку є 8–річки: великий відсоток 

дітей з дисгармонійним та різко дисгармонійним фізичним розвитком. Різке 

порушення гармонійного розвитку пов′язане із зміною основного обміну.  
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Відділення 

наук про Землю 

 



 46 

ГІДРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЧКИ СЕРНА 

Галалюк Владислава Іванівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Рокинівський НВК Луцького району, 9 клас 

Науковий керівник: Галалюк Наталія Анатоліївна, 

керівник секції «Гідрологія» комунальної установи 

«Волинська обласна Мала академія наук» 

 

Метою наукової роботи передбачено: дати комплексну оцінку 

екологічного стану річки Серна, визначити напрямки та масштаби 

господарського використання її басейну. Для виконання поставленої мети нами 

вирішені наступні завдання: визначено природні умови території та акваторії 

річки Серна; уточнено морфологічні характеристики; здійснено контроль якості 

води річки Серна за її кольором, прозорістю, каламутністю та запахом; подано 

оцінку розвитку процесів в басейні річки Серна на основі аналізу причин зміни 

водності та погіршення її екологічного стану; визначено шляхи оптимізації 

ландшафту та перспективи його розвитку в умовах посиленого антропогенного 

впливу; розроблено пропозиції щодо захисту малої річки Серна від виснаження 

та забруднення з визначенням напрямку господарської діяльності в її басейні. 

 Встановили, що на гідрологічний режим річки Серна мають вплив: 

кліматичні чинники: висота снігового покриву, тривалість весняного сезону, 

інтенсивність наростання температури повітря. 

 З’ясували, що річка Серна була повноводною річкою, яка витікала з 

джерел. Непродуманий, науково необґрунтований вплив людини призвів до 

змін всього комплексу річки.  

 Дослідили, що найбільш негативний вплив на екологічний стан 

досліджуваної водойми мають: низька екологічна культура мешканців селища 

Рокині; неорганізований відпочинок (сміття, рештки одноразового посуду, 

знищення зелених насаджень та розкладання багаття тощо); сміттєзвалища 

вздовж берегової лінії; мешканці приватного сектору розробляють городи дуже 

близько до води. 



 47 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ 

ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У М. ЛУЦЬКУ 

Іванців Ольга Василівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Луцька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1, 11 клас 

Науковий керівник: Федонюк Віталіна 

Володимирівна, доцент Луцького національного технічного 

університету, кандидат географічних наук 
 

Актуальність. В містах та урбанізованих зонах актуальною є проблема 

біоіндикації стану повітря, різновидом якої є ліхеноіндикація.  

Мета даної роботи – на основі застосування методу ліхеноіндикації та 

лабораторних аналізів зразків атмосферних опадів оцінити екологічний стан, 

якість та безпеку для людини атмосферного повітря у м. Луцьку (на основі 

вивчення поширення лишайників у всіх основних житлових та промислових 

районах міста). Завдання  роботи –  оцінити екологічний стан атмосферного 

повітря на досліджуваній території; побудувати ліхеноіндикаційні оціночні 

карти відносної чистоти повітряного середовища для м. Луцька, дослідити 

зв'язок кислотності атмосферних опадів та поширення лишайників. 

Висновки. Завдяки проведеному дослідженню було оцінено загальний 

екологічний стан повітря в усіх основних мікрорайонах Луцька. Добрим і 

задовільним цей стан є лише в паркових зонах міста, а поблизу великих 

автомагістралей та промислових об’єктів спостерігається високий ступінь 

забрудненості кислотними аерозолями. Особливо загрозливою є екологічна 

ситуація в районі Цукрового заводу, району вул. Рівненської та пр. Волі, 55 

мікрорайону («ТАМ-ТАМ», Варшавський ринок). Результати представлені у 

вигляді оціночної ліхеноіндикаційної карти екологічного стану атмосферного 

повітря у  м. Луцьку. Виявлено кореляцію між поширенням лишайників та 

кислотністю атмосферних опадів, зразки яких відбирались та аналізувалися 

восени 2015 р. 
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ 

ЖИТТЯ  НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

Козуб Марина Богданівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад «Луцький навчально-виховний 

комплекс № 9 Луцької міської ради», 10 клас 

Науковий керівник: Рибка Олена Борисівна, учитель 

економіки та географії комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради» 

На сьогоднішній день регіональна політика в Україні нерідко формується 

за старим принципом «підтягування» відсталих регіонів до певного 

середньодержавного рівня розвитку, хоча в її основу повинні бути покладені 

конкретні регіональні концепції відтворення і покращення життя людей з 

орієнтацією на ті сфери зростання, які відповідають регіональній специфіці. 

Об’єктом дослідження є населення та умови його життєдіяльності в 

регіонах України. Предметом дослідження – особливості «якості життя» 

населення в регіонах України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає  у полягає у спробі 

системного дослідження сучасних тенденцій якості життя населення України у 

взаємозв’язку з факторами, що зумовили їх погіршення, та оцінкою 

адекватності заходів державних інституцій щодо покращення цих процесів. 

Систематизовано чинники у дві групи загальні, які включають 

економічну, соціальну, соціоекологічну політику та конституційні права та 

гарантії; та регіональні, куди відносять соціальні, демографічні, економічні, 

природно-екологічні, екістичні та психологічні 

З'ясовано, що не існує єдиної уніфікованої системи та методики оцінки 

якості життя населення. Кожна країна має власний перелік індикаторів. В 

Україні національна матриця включає 33 індикатори. 

Основними перспективними напрямами та заходами щодо підвищення 

якості життя населення повинні бути: скорочення бідності та загальне 

підвищення рівня життя населення; розвиток ринку праці та забезпечення умов 

гідної праці; розробка та впровадження державних мінімальних соціальних 

програм. 
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САПРОПЕЛЕВІ ПОКЛАДИ ОЗЕРА ТУРИЧАНСЬКЕ. 

ПОШИРЕННЯ, ГЕОХІМІЯ, ПЕРСПЕКТИВИ 

ВИКОРИСТАННЯ 

Мерчук Софія Сергіївна,  

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Волинський ліцей-інтернат  

Волинської обласної ради, 10 клас 

Наукові керівники: Ільїн Леонід Володимирович, 

завідувач кафедри туризму та готельного господарства СНУ імені Лесі 

Українки, доктор географічних наук, професор; Ставецька Людмила 

Анатоліївна, вчитель географії Волинського ліцею-інтернату 

 Волинської обласної ради 

У науковій роботі ми ставили перед собою мету: дослідити сапропелеві поклади 

озера Туричанське. 

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання:  

1) узагальнити теоретичні підходи щодо вивчення сапропелевих покладів; 

2) проаналізувати геохімічний склад озера Туричанське; 

3) з’ясувати геохімічні особливості сапропелевих покладів; 

4) дослідити стратиграфію та залягання донних відкладів озера; 

5)  запропонувати  перспективні  напрямки  використання. 

Актуальність теми. Дослідження лімносистем зумовлена значною часткою озер у 

просторовій структурі ландшафтів регіону та слабкою вивченістю закономірностей 

функціонування водойм, які мають важливе наукове, господарське та рекреаційне 

значення. Отримані результати можуть слугувати  для використання донних відкладів у 

різних галузях народного господарства. 

Аналіз розподілу основних показників донних відкладів озера свідчить, що рН в 

середньому становить 7. Рівень азоту – 2 %. Рівень сірки майже стабільний на всій 

глибині взятих проб. Вологість розподіляється рівномірно. Зольність рівномірно зростає 

по всій глибині. Рівень оксиду кальцію розподіляється майже рівномірно по всій 

глибині взятих проб і становить 12 %. Вміст F2O3 зростає від 1 до 10 % з глибиною. 

Донні відклади озер (сапропелі) зараз привертають до себе значну увагу. Галузі 

їхнього застосування досить різноманітні: в сільському господарстві, медицині, 

будівництві, хімічній промисловості. 
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 ЕЛЕМЕНТИ ЛИЦАРСЬКОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ 

КУЛЬТУРИ НА ВОЛИНІ В ЕПОХУ 

 ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 

Яцюк Анастасія, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад «Луцький навчально-виховний 

комплекс № 9 Луцької міської ради», 11 клас 

Науковий керівник: Панишко Сергій Дмитрович, 

кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, давньої та 

середньовічної історії Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки 

 

Лицарство було явищем, яке у великій мірі визначало специфіку 

середньовічної історії Людства. У часи його розквіту територія України 

входила до складу Давньоруської держави та Великого князівства Литовського. 

Саме у цей період лицарські традиції поширились на Волині. Насамперед це 

специфічна лицарська зброя та оборонні споруди – двори та замки. Особливо 

важливими є останні, оскільки вони чітко прив’язані до території Волині. 

Серед лицарської зброї, що знайдена у регіоні, насамперед слід вказати на 

дворучні мечі, які були безумовно лицарськими. Також до лицарського 

озброєння належали списи, сокири та захисне спорядження воїна та коня. 

Ряд городищ Волині XIV – XVстолітть за зовнішніми 

морфологічними ознаками відповідають європейським укріпленням типу 

«motteandbailey». Серед численних пам’яток регіону, як нерухомих, так і 

мобільних, саме ці городища,найкраще ілюструють появу класичного 

лицарства на землях Волині. Для досліджуваних городищ характерна 

наявність земляного насипного пагорба. Вони є залишками найдавніших 

лицарських дворів у регіоні (с. Фалемичі та с. П’ятидні Володимир-

Волинського району, а також у смт. Ратно Ратнівського району 

Волинської області).  

Окрім таких дрібних дворів, де і проживали лицарі постійно, на 

території Волині відомі і крупі князівські замки (Луцький, Кременецький, 

Олеський та інші, де лицарі несли військову службу).  
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КОШИРСЬКИЙ ПОВІТ ПОЛІСЬКОГО 

ВОЄВОДСТВА  

У СКЛАДІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 

Островець Надія Олегівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

навчально-виховний комплекс “загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступеня -ліцей” №1 імені Є. Шабліовського 

м. Каменя-Каширського Волинської області 

Науковий керівник: Деркач О.В., вчитель історії  навчально-виховного 

комплексу “загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня -  ліцей” №1 

 імені Є. Шабліовського м. Каменя-Каширського Волинської області 

Життя на Камінь-Каширщині за часів Другої Речі Посполитої 

недостатньо висвітлене на сторінках історичних праць. Історія цього періоду 

містить ще чимало «білих плям», тому потребує додаткового вивчення або 

переосмислення. 

У дослідженні поставлено мету – на основі вивчення та аналізу джерел 

всебічно дослідити розвиток соціально-економічних і суспільно-політичних 

процесів у Коширському повіті Поліського воєводства у 1923-1939 рр. 

Завдання роботи – дослідити соціально-економічну ситуацію на Камінь-

Каширщині за часів Другої Речі Посполитої; проаналізувати суспільно-

політичні зміни, що відбувалися тут у 1923-1939 рр.; прослідкувати 

повсякденне життя населення та становище в освітній і культурній сферах. 

У результаті проведеного дослідження з’ясовано, що тодішня влада 

сприяла насадженню на Поліссі норм економічного, суспільно-політичного, 

культурного життя, які були притаманні для усієї території Другої Речі 

Посполитої. Здійснювані заходи мали доволі суперечливий характер і 

неоднозначну реакцію місцевих жителів. Політичне безправ’я українців 

доповнювалося економічними утисками; рівень життя населення був доволі 

невисоким, податки постійно зростали, кращі землі передавалися у 

користування польським колоністам. Водночас Камінь-Каширський 

перетворився у важливий регіональний торгівельний центр, розбудовувалася 

його транспортна інфраструктура, покращувалися побутові умови життя 

населення. 
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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 

УКРІПРАЙОН У ОБОРОНІ ЗАХІДНОГО КОРДОНУ 

СРСР (1940–1941 РР.) 

 Дячок Давид Іванович,  

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Володимир-Волинська гімназія імені  

О. Цинкаловського, 11 клас  

Науковий керівник: Данилюк Володимир 

Володимирович , вчитель історії Володимир-Волинської гімназії 

 імені О. Цинкаловського 

 

Починаючи з 90-х років ХХ століття, коли режим прикордонної зони 

перестав бути жорстоким, таким як у період існування СРСР, по прикордонним 

укріпрайонам пройшла хвиля мародерства. Впродовж останніх 15-20 років були 

зрізані й здані на металобрухт залишки озброєння, обладнання, багато 

елементів бронезахисту, частина бронековпаків і навіть вмуровані в бетон 

дверні рами. Сьогодні фортифікаційні споруди прикордонних укріпрайонів 

втратили будь-яке військове значення. Тому, це наукове дослідження 

покликане виправити таку ситуацію, що і обумовлює його актуальність. 

Мета роботи полягає у висвітленні будівництва і військового оснащення 

укріпленого району напередодні німецько-радянської війни. Досягнення мети 

обумовлено виконанням таких завдань: 

- дослідити будівництво Володимир-Волинського укріпрайону № 2; 

- визначити ступінь готовності фортифікаційних споруд Володимир-

Волинського укріпрайону станом на кінець червня 1941 р.; 

- з’ясувати вклад Володимир-Волинського УРу в стримуванні 

гітлерівських частин у перші дні німецько-радянського протистояння. 

Автор з’ясував, що у Володимир-Волинському укріпрайоні з семи вузлів 

оборони і 25 опорних пунктів до 22 червня 1941 р. було побудовано лише 

чотири вузла оборони з вісьмома опорними пунктами із 13 запланованих. 
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БРУСИЛОВСЬКИЙ ПРОРИВ 1916 р.: 

ВІЙСЬКОВІ ДІЇ НА ВОЛИНІ 

Васюхник Андрій Сергійович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад «Луцький навчально-виховний 

комплекс «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» 

Луцької міської ради Волинської області», 11 клас 

Науковий керівник: Разиграєв Олег Володимирович, 

кандидат історичних наук, доцент СНУ імені Лесі Українки 

 

Актуальність проблеми. Робота присвячена дослідженню військової 

операції під командуванням генерала російської армії О. Брусилова, що 

увійшла до історії під назвою «Брусиловський прорив». Зазначена тема є 

недостатньо вивченою у вітчизняній історичній науці, особливо її другий етап. 

Крім того, цього року відзначатиметься 100-річчя від початку Брусиловського 

прориву, що ще більше актуалізує предмет нашого дослідження. 

Мета роботи: на основі вивчення та аналізу документальних матеріалів, 

спогадів, наукових статей та монографій дослідити передумови, перебіг та 

наслідки Брусиловського прориву в межах Волинської губернії. Завдання 

роботи: розкрити особливості підготовки до Брусиловського прориву, 

проаналізувати перебіг першого та другого етапів досліджуваної військової 

операції, визначити наслідки Брусиловського прориву. 

Висновки. Брусиловський прорив мав велике стратегічне значення. Після 

нього і битви на р. Соммі стратегічна ініціатива перейшла від центральних 

держав до Антанти. Однак, через відсутність чіткого стратегічного планування 

після вдалого Луцького прориву російська армія не зуміла скористатись 

досягнутими результатами й втратила можливість розвинути успіх. Другий етап 

Брусиловського прориву переріс у «Ковельську м’ясорубку» з важкими 

втратами для російських армій. Через півроку деморалізована армія почала 

розпадатись, що разом з низкою інших причин призвело до Лютневої революції 

1917 року.  
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МАК В ЕТНОКУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ  

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛЮБОМЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Сичук Вікторія Василівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Штунська ЗОШ І-ІІІ ст. Любомльської районної 

ради Волинської області, 11 клас 

Науковий керівник: Оніщук Катерина Петрівна, 

вчитель історії та суспільних дисциплін, керівник секції етнології 

Любомльської філії ВО МАН  

1. Мета дослідження – на основі літературних джерел та  матеріалів 

польових досліджень проаналізувати використання маку в обрядових діях, 

фольклорі, віруваннях, календарній та родинній обрядовості, господарчій і 

любовній магіях, у побуті українців (за матеріалами Любомльського району 

Волинської області). Надзвичайно актуальним є з’ясування первинної 

символіки маку в українській народній традиції, аналіз використання маку в 

обрядових діях, фольклорі, віруваннях, та побуті, оскільки мак у популярності 

сьогодні потіснив традиційні символи України – калину, вербу, барвінок. 

Вивчення уявлень українців про мак є малодослідженою темою, у тому числі її 

регіональний аспект, який дозволяє залучити матеріали польових досліджень, 

проведених у населених пунктах Любомльського району Волинської області.  

2. У зв’язку з поставленою метою визначені такі завдання: проаналізувати 

джерела та історіографію проблеми; розкрити особливості семантики маку в 

світогляді українців; з’ясувати, якими сакральними функціями наділений мак у 

календарній і родинній обрядовості; дослідити давні традиції використання 

маку у господарській магії та побуті. 

3. Системне вивчення матеріалів традиційної культури виявило, що 

структура символіки маку досить складна, вона налічує кілька семантичних 

центрів: рослина, квітка, насіння, плід (коробочка). Кожен з них утворює свій 

асоціативний діапазон, має лексичне, кілька символічних та образних значень, 

які на периферії перетинаються й взаємно доповнюються, а це призводить до 

появи складних полісемантичних символів. Мак – це символ безмежності 

зоряного світу, Сонця і зорі, сну і смерті, плодючості і заспокоєння, 

швидкоплинного життя, краси, молодості та кохання, безвинно пролитої крові 

та надійній оберег від нечисті.  

4. Мало не кожне календарне свято українців тією чи іншою мірою 

пов’язане з маком. Зокрема, він був ритуальною стравою, пов’язаною з культом 

мертвих. Магічною, захисною силою наділявся мак і у родинних звичаях та 

обрядах. Дрібні розміри макових насінин є однією із причин їх широкого 

використання в чаклунстві. Отож, для традиційної культури українців 

Західного Полісся, зокрема Любомльщини, культ маку відігравав особливу 

роль, розкриваючись у світоглядних уявленнях, в обрядово-ритуальній сфері та 

у системі матеріальної культури. 
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ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ: 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
Гадзінський Олексій Андрійович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Піддубці  

Луцького району Волинської  області, 11 клас 

Науковий керівник: Стадницька Тамара Олександрівна, 

вчитель історії та правознавства загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ст. с. Піддубці Луцького району Волинської  області 
У роботі аналізується сучасний стан боротьби з торгівлею людьми в 

Україні, основні проблеми, які існують в сфері удосконалення законодавства, 

виявлення та протидії торгівлі людьми. 

Актуальність дослідження обумовлена тим, що з-поміж усіх порушень 

прав людини, торгівля людьми є злочином, що грубо порушує передбачені 

Конституцією України права на свободу, волю та особисту недоторканність 

людини. 

Мета роботи: на основі вивчення сутності торгівлі людьми, дослідження 

кримінального законодавства щодо торгівлі людьми, розробити науково 

обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення існуючого законодавства. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані з протидією  

торгівлі людьми або іншій незаконній угоді щодо людини. 

Новизна роботи полягає в тому, що досліджено місце торгівлі людьми у 

структурі девіантних проявів у суспільстві, відповідно до якого розглянуто 

склад злочину, передбаченого ст.149 КК України та вироблено пропозиції щодо 

вдосконалення чинного законодавства. Зроблено висновок про недостатню 

обізнаність населення з проблемами торгівлі людьми та зростаючі загрози 

нелегальної міграції українців. 

У висновках викладено основні теоретичні положення і практичні 

рекомендації, які є результатом дослідження, зокрема, внести  зміни до 

законодавства України для приведення його у відповідність до міжнародно-

правових стандартів з питань торгівлі людьми. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДЛІТКА 

Мазурик Інна Валеріївна,  

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Луцький навчально-виховний комплекс № 26, 11 клас 

Науковий керівник: Клімук Ірина Миколаївна, старший 

викладач кафедри релігієзнавства Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки, 

кандидат філософських наук, керівник секції філософії комунальної 

установи «Волинська обласна Мала академія наук» 

 

Зростання ролі громадянського суспільства в Україні, нові геополітичні 

реалії визначають необхідність формування соціально орієнтованого молодого 

покоління. У зв’язку з цим необхідне глибоке теоретичне осмислення і 

практичне вирішення проблеми становлення та розвитку громадянської позиції 

особистості. Сучасний розвиток українського суспільства не мислиться без 

зрілого громадянського потенціалу людини. Процес конструювання 

громадянської позиції залежить від безлічі факторів. Одним з них служить 

Інтернет-середовище, а зокрема соціальні мережі.  

Метою роботи є дослідження впливу соціальних мереж на формування 

громадянської позиції підлітків.  

Поняття «громадянська позиція підлітка» полягає в необхідності 

особистості інтегруватися в життя держави та суспільства, усвідомити своє 

місце та функції в ньому.  

В сучасному світі одним із найбільш вагомих чинників у конструюванні 

позиції молодої людини постає фактор соціальних мереж, які надають 

можливість для самореалізації, вираження думок та формування ідей у мережі 

Інтернет. 

Вплив соціальних мереж на створення громадянської позиції підлітка має 

свої позитивні та негативні аспекти. Позитивним є поширення активістських 

проектів, стимулювання відповідального ставлення до суспільно-політичних, 

культурних процесів, що відбуваються у державі. Найбільш негативними 

характеристиками виступають пропаганда, інтернет-залежність, повна заміна 

реальної комунікації на віртуальну. 
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ 

ТЮТЮНОПАЛІННЯ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ 

 (НА ПРИКЛАДІ М. ЛУЦЬКА) 

Обозна Владислава Андріївна, 

Волинське територіальне відділення МАН України 

КЗ «Луцька загальноосвітня школа  

І-ІІ ст. №11 – колегіум 

Луцької міської ради Волинської області», 11 клас 

Науковий керівник: Крижановська Марія Євгенівна, 

учитель правознавства КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ст. №11 – 

колегіум Луцької міської ради Волинської області» 

Мета нашого дослідження – проаналізувати стан соціального та 

правового регулювання паління в громадських місцях в Україні та в Луцьку, 

зокрема та виробити на основі отриманих результатів практичні рекомендації. 

Найбільш поширеним в Україні видом паління є куріння тютюнових 

виробів. Останнім часом популярності набувають куріння електронних сигарет 

та кальяну, які помилково вважають нешкідливими для здоров’я.  

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють паління у 

громадських місцях є: Рамкова конвенція із боротьби проти тютюну, 

Конституція України (ст. 50), Основи законодавства України про охорону 

здоров'я (ст. 4, 6, 10), Закон України «Про заходи щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я 

населення» та Кодекс України про адміністративні правопорушення    (ст.175-

1). 

Порядок накладення та розмір фінансових санкцій щодо суб’єктів 

господарювання, які порушують ст. 13 Закону України «Про заходи щодо 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 

впливу на здоров'я населення» визначено у статтях 19, 20 цього Закону. 

Відповідальність за куріння тютюнових виробів у місцях, де це 

заборонено законодавством, а також в інших місцях, визначених рішенням 

відповідної сільської, селищної, міської ради передбачено статтею 175-1 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

У м. Луцьку спостерігається чимало порушень законодавства щодо 

протидії тютюнопалінню у громадських місцях: не всюди розміщено 

попереджувальні знаки про заборону паління; люди продовжують палити у 

заборонених місцях; недобросовісними виконавцями закону є нічні заклади 

міста, де відвідувачі курять кальян. Байдужою виглядає позиція держави, адже 

з 2015 року діє мораторій на перевірку Держспоживінспекцією суб’єктів 

господарювання. Неефективною є робота органів внутрішніх справ щодо 

притягнення винних до відповідальності. Приємно відзначити зростання 

негативного ставлення молоді до паління як до явища, що руйнує здоров’я і 

життя.Вважаємо, що обізнаність людей, сформована громадянська позиція та 

жорсткий контроль з боку державних органів – запорука чистого повітря та 

чистого майбутнього України. 
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ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ 

ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ 

ЕТНОПЕДАГОГІКИ 

Дусик Анна Євгеніївна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад  «Луцький навчально-виховний 

комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського», 

11 клас 

Науковий керівник: Лисюк Тетяна Василівна, кандидат педагогічних  

наук, доцент СНУ імені Лесі Українки; Чухілевич Ольга Пилипівна, 

психолог-методист комунального закладу «Луцький НВК «Гімназія № 14 

імені Василя Сухомлинського» 
 

Для дослідження була обрана важлива для сьогодення тема, яка особливо 

значуща зараз для суспільства. Актуальність дослідження  полягала у 

поєднанні  сучасного освітнього простору та історико-педагогічного досвіду 

української школи, встановленні значущості етнопедагогічного виховання для 

учасників навчально-виховного процесу  загальноосвітнього закладу. 

Практична значущість роботи зумовлювалась тим, що опис досвіду 

роботи педколективу над впровадженням етнопедагогіки в сучасний освітній 

процес може бути використаний іншими освітніми установами. Метою роботи 

було обґрунтувати та проаналізувати особливості формування ціннісних 

орієнтацій засобами етнопедагогіки через навчально-виховну роботу гімназії. В 

контексті обраної теми вирішена низка завдань, а саме: обґрунтувати 

теоретичні підходи до вивчення проблеми впровадження етнопедагогіки в 

навчально-виховний процес на основі доступних джерел з педагогіки та 

психології; здійснити теоретико-методологічний аналіз поняття ціннісних 

орієнтацій; охарактеризувати особливості впровадження етнопедагогічних 

засобів в загальноосвітньому закладі на прикладі системи навчально-виховної 

роботи Луцького НВК «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського»; за 

результатами емпіричних досліджень проаналізувати особливості ціннісних 

орієнтацій сучасного підлітка. 

Дослідженнями автора доведено, що позитивні ціннісні орієнтації 

школярів значною мірою формуються під впливом системного впровадження 

етнопедагогіки в навчально-виховний процес. 
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ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ  

В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ:  

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТА РЕАЛІЇ  

Марущак Анастасія Русланівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

комунальний заклад «Луцька гімназія № 18 

 Луцької міської ради Волинської області», 11 клас 

Науковий керівник: Теребус Оксана Леонідівна,  

кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 

керівник секції  журналістики комунальної установи  

«Волинська обласна Мала академія наук» 

Свобода ЗМІ – основа інших свобод і демократії в державі. Актуальність 

нашого дослідження визначається необхідністю аналізу законодавчих положень 

щодо правового захисту журналістів, контролю за їх виконанням з боку влади 

та громадськості. В Україні хороша правова база, проте подекуди через 

безконтрольність, подекуди через застарілість вона не спрацьовує на практиці і 

через це журналісти постійно знаходяться на «лінії вогню». Європейський 

Союз заявляє про себе як про приклад для наслідування у справі забезпечення 

свободи преси. Європейське законодавство ми проаналізуємо на прикладі ФРН. 

 Мета роботи полягає у вивченні концептуальних засад законодавчої 

бази України та Німеччини у системі правового захисту діяльності журналістів 

та відстеженні реалій, з якими журналісти щоденно зіштовхуються під час 

виконання своїх професійних обов’язків. Реалізація поставленої мети 

передбачає розв’язання таких завдань: проаналізувати діючі законодавчі 

положення, що визначають основні права журналістів України та Німеччини; 

зафіксувати типові види порушення прав журналістів в обох країнах; 

класифікувати за видами випадки порушення прав журналістів в Україні та 

ФРН.  

Об’єктом дослідження є українські та німецькі законодавчі положення, 

що стосуються правового захисту журналістів. Предмет дослідження – реальні 

приклади порушення прав працівників мас-медіа України та Німеччини в 

проекції на існуюче законодавство. 
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АРХІЄПИСКОП ЗИҐМУНТ ФЕЛІНСЬКИЙ  

У РОЗВИТКУ 

РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ХІХ СТОЛІТТЯ 

Приходько Ірина Анатоліївна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Прилісне 

Маневицького району Волинської області, 10 клас 

Науковий керівник: Титаренко Наталія Олександрівна, 

вчитель історії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Прилісне 

Маневицького району Волинської області 

 Актуальність зумовлена назрілою потребою дослідження спадщини 

невідомих широкому загалу діячів церковного життя, діяльність яких стала 

внеском у формування новітньої релігійності європейців. Суспільно-політична 

актуальність теми обумовлена зростанням значення церкви, потребою 

осмислення історії релігії крізь призму життя і діяльності її релігійних отців, 

серед яких вагоме місце займає  Зиґмунт Фелінський (1822-1895) – визначний   

релігійний діяч Римо-католицької Церкви, уродженець Волині, канонізований 

Папою Римським Бенедиктом XVI,  Святий трьох країн – Польщі, Росії та 

України. 

У дослідженні поставлено мету - відтворити життєвий шлях  та основні 

аспекти діяльності Святого, визначити його внесок у контекст релігійних 

процесів Європи ХІХ  ст. У зв’язку з поставленою метою визначені наступні 

завдання: з’ясувати стан наукової розробки проблеми та джерельну базу 

дослідження; висвітлити особливості становлення отця, священицької та 

культурно-просвітницької діяльності; показати роль та місце З.Фелінського в 

історії Римо-католицької церкви ХІХ століття. 

У результаті дослідження з’ясовано, що життя та діяльність 

архієпископа, у період соціально-політичних потрясінь, подібні подвигу. 

Глибокі переконання віри в Бога та виснажливе служіння на благо РКЦ 

дозволили здійснити ряд реформ у дієцезії, заснувати згромадження Сестер 

Родини Марії в Україні. Церковно-релігійна та громадська діяльність була 

оцінена Римо-католицькою церквою. Зигмунт Щенсни Фелінський був 

беатифікований, пізніще зарахований до лику блаженних. 

 



 63 

 

 

 

 

 

 

 

Відділення 

мовознавства 



 64 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЕВФЕМІЗМІВ  

  В АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

(НА ПРИКЛАДІ ПОЛІТИЧНИХ  

ПРОМОВ ПЕТРА ПОРОШЕНКА) 

Бабич Валерія Олегівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

комунальний заклад «Луцька гімназія № 18 Луцької 

міської ради», 10 клас 

Науковий керівник: Волчук Наталія Миколаївна,  

вчитель англійської мови комунального закладу  

«Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради» 

Евфемізми  вживаються політиками для того, щоб пом’якшити неприємні 

повідомлення, задати потрібні параметри інтерпретації політичних подій. 

Зважаючи на це, тема науково-дослідної роботи є досить актуальною. 

Мета роботи полягає у дослідженні особливостей утворення та 

функціонування евфемізмів у політичному дискурсі Петра Поршенка.   

Завдання роботи: визначити, що таке евфемізми, способи їх утворення 

та класифікації, причини появи та  особливості функціонування у політичному 

дискурсі; дослідити дану проблематику у працях науковців, словниках, 

підручниках, посібниках, журнальних та газетних статтях тощо; виявити вплив 

евфемізмів на характер суспільної думки; проаналізувати особливості 

утворення та функціонування евфемізмів у політичних промовах Петра 

Порошенка. Структура роботи: наукова робота складається зі вступу, трьох 

розділів, списку використаних джерел та додатків. 

Основні результати роботи: переважна більшість евфемізмів у промовах 

Петра Порошенка утворені способом семантичних змін (98%), у той час як 

запозичення з інших мов майже не представлені. Значна частина евфемізмів у 

промовах президента – поліфункціональні (63%), решта – монофункціональні. 

Монофункціональні  евфемізми виконують переважно вуалітивну функцію 

(80% випадків). Функціональний спектр поліфункціональних евфемізмів більш 

різноманітний, хоча вуалітивна та кооперуюча функції переважають (73% та 

29% відповідно). Найменшою кількістю випадків представлені елевативна та 

маскувальна функції.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНО- 

ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЕНЬ 

ВИБАЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ 

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ) 

Круткова Валерія Русланівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

Ковельська міська гімназія Ковельської міської ради,  

10 клас 

Наукові керівники: Коляда Еліна Калениківна, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри практики англійської мови Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки;  

Гарбуз Вікторія Ростиславівна, керівник секції німецької мови 

Ковельської міської філії Волинського відділення  

Малої академії наук України 

Актуальність теми наукової роботи визначається загальною спрямованістю 

лінгвістики на вивчення функціонування мови, її соціального характеру, 

комунікативної поведінки мовців. Метою  наукової роботи є  виявлення лексико-

семантичних та комунікативно-прагматичних особливостей німецьких 

висловлень вибачення. Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: 

1) визначити понятійну основу висловлень вибачення; 2) з’ясувати основні 

комунікативно-прагматичні характеристики висловлень вибачення; 3) дослідити 

лексичні засоби актуалізації вибачення; 4) виокремити семантичні типи 

висловлень вибачення; 5) проаналізувати етнокультурні особливості висловлень 

вибачення в німецькій та українській лінгвокультурах.  

Вибачення – це мовленнєвий акт з трьома обов’язковими компонентами: 

1) мовець – людина, яка заподіяла шкоду і яка вибачається, 2) адресат вибачення 

– той, кому була заподіяна шкода, тобто, той, хто постраждав, 3) заподіяна 

шкода. Вибачення можуть бути принесені як між партнерами з однаковим 

статусом, так і зверху вниз і навпаки. Висловлення вибачення як мовленнєво-

етикетний акт-експресив виявляє психологічний стан мовця, відновлює 

принижену гідність слухача і мінімізує ту образу, за яку мовець бере на себе 

відповідальність, забезпечуючи підтримання контакту у позитивній тональності. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ПРИВІТАНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ГЛАВАМ 

ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ІЗ НАГОДИ  

НАЦІОНАЛЬНИХ СВЯТ 

Мороз Галина Степанівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс  

«Гімназія №14 ім. Василя Сухомлинського» Луцької 

міської ради», 11 клас 

Науковий керівник: Тарасюк Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри історії та культури української мови 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 

керівник секції української мови комунальної установи  

«Волинська обласна Мала академія наук» 

Актуальність роботи зумовлена необхідністю окремого дослідження 

мовленнєвого акту привітання. Мета наукової роботи  дослідити типологічні 

та індивідуально-авторські ознаки структурно-семантичної організації текстів 

святкових привітань Президента України Петра Порошенка главам іноземних 

держав із нагоди національних свят. Завдання: з’ясувати диференційні ознаки 

святкових привітань та їх реалізацію в усних та писемних текстах; визначити 

роль та особливості привітання в дипломатичній комунікації; окреслити мовні 

засоби актуалізації адресата в текстах вітань; проаналізувати структурно-

семантичну організацію досліджуваних текстів; з’ясувати типові та 

факультативні текстові компоненти святкових привітань. У результаті 

проведеного дослідження з’ясовано, що привітання Президента України главі 

будь-якої держави з нагоди національного свята є закономірною реакцією на 

святкову подію в державі й регламентовані нормами дипломатичного 

протоколу. Тексти таких привітань відзначаються чіткою структурно-

семантичною організацією, що зумовлено етикетними вимогами до такого типу 

текстів, та об’єднують обов’язкові й факультативні компоненти. До типових 

належать звертання, власне привітання, побажання, запевнення у повазі й 

співпраці та підпис. До факультативних – подяка за попередньо надіслані 

привітання, за підтримку, принагідне запрошення відвідати країну адресанта та 

спогади про попередні зустрічі глав держав. Отже, привітання Президента 

України з нагоди національних свят побудоване зазвичай відповідно до 

регламентованих дипломатичних норм, а також допускає незначну авторську 

варіативність лексичного наповнення. 
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 СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕВФЕМІЗМІВ У 

СУЧАСНІЙ ІСПАНОМОВНІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ 

Боблях Анастасія Олександрівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,   

комунальний заклад «Луцька гімназія № 18 

 Луцької міської ради Волинської області», 10 клас 

Науковий керівник: Варвашеніна Вікторія Ігорівна, 

вчитель іспанської мови комунального закладу «Луцька 

гімназія № 18 Луцької  

міської ради Волинської області» 

 

Поштовхом до активної евфемізації в різних мовах є жорсткі вимоги 

дотримання політкоректності. Мотиваційні передумови вживання мовцями 

евфемізмів зводяться до прагнення бути ввічливим, бажання завуалювати певні 

аспекти дійсності у межах групи комунікантів та наміру здійснити 

прагматичний вплив на реципієнта. 

Актуальність наукової роботи обумовлена необхідністю  комплексного 

дослідження та зіставлення евфемістичних мовних одиниць, які сьогодні 

викликають найбільший дослідницький інтерес, та виокремленні особливостей 

впливу засобів евфемії в економічній та політичній сферах. 

Мета дослідження полягає у виявлені та класифікуванні основних 

способів творення евфемічної лексики; дослідженні впливу семантичної 

структури евфемістичних одиниць у поданні політичної та економічної 

інформації.  

У ході проведення дослідження ми дійшли висновку, що останнім часом 

жінки не особливо обмежують себе в уживанні евфемізмів. Тому можна 

говорити про часткове, а в деяких випадках і повне зняття обмежень на 

використання ненормативної лексики, а також про значне послаблення 

нормативного тиску на певні мовні колективи.  

Евфемізми сфер реклами та медицини за кількісними показниками значно 

поступаються сфері політики та економіки, де у прагматичному плані евфемія 

пов’язується з порушенням чіткості й ясності викладу. Евфемізація становить 

собою стратегію вуалювання, затушовування небажаної інформації, що дає 

змогу зробити менш очевидними неприємні факти.  

Евфемізм і дисфемізм мають протилежні полюси на осі оцінного 

варіювання денотата: евфемізм «працює» на позивітизацію денотата, а 

дисфемізм – на його негативізацію. Евфемізацію спрямована на більш м’яку 

форму представлення істинної інформації. Дезінформація відображає 

неправильний реальний стан речей, що призводить до маніпуляції.  

Аналіз кількісних показників свідчить про схильність мовців до 

евфемізації понять шляхом генералізації та метафоризації, а функціонально-

прагматичні розряди евфемізмів постійно поповнюються евфемізмами-

неологізмами як через виникнення нових номінацій з негативною конотацією та 

необхідність їх заміни, так і через втрату евфемізмами їх евфемістичних 

властивостей. 
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ГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ SMS ПОВІДОМЛЕНЬ  

В ЕЛЕКТРОННОМУ ДИСКУРСІ 

Кулик Ольга Василівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України,  

комунальний заклад «Луцька гімназія № 18 

 Луцької міської ради Волинської області», 10 клас 

Науковий керівник: Лукащук Тетяна Аркадіївна,  

вчитель французької мови комунального закладу  

«Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради  

Волинської області» 

 Об’єкт дослідження: електронний дискурс, зокрема SMS повідомлення 

французькою мовою. 

Мета дослідження: розглянути особливості електронного дискурсу; на 

матеріалі SMS повідомлень, проаналізувати графічні ознаки та основні 

характеристики Інтернет-комунікації. 

Мета обумовлює наступні завдання дослідження: 

-    дослідити характерні риси та особливості електронного спілкування;  

- виявити основні тенденції розвитку французької орфографії в 

електронному  дискурсі; 

-    з’ясувати причини появи SMS повідомлень; 

- встановити графічні та орфографічні особливості мови 

SMS повідомлень; 

-   розглянути проблему етикету в електронному спілкуванні. 

Відповідно до завдань було сформульовано висновки: 

–  Комунікація – цілеспрямований процес, одним із засобів якого є мовлення, а 

знаковою цілісною формою організації – текст. 

 Тенденція до стиснення та спрощення написання не втрачає своєї актуальності у 

французькій мові. Задля зручності, швидкості використання мова вдається до 

такого засобу як абревіація. 

 SMS повідомлення – це коротке, стисле за формою, чітке за змістом висловлення, 

що швидко доходить до свого адресата та є відносно дешевшим засобом 

спілкування. 

 З метою економії часу та зусиль електронна комунікація використовує скорочення, 

графічні знаки, символи, зображення і т. п. 

 Для вдалого спілкування електронною поштою, обміну 

SMS повідомленнями варто дотримуватись деяких правил, які ми 

розглянемо в розділі 2 (2.3). 
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Відділення 

літературознавства, 

фольклористики, 

мистецтвознавства 
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«ДОКТОР СЕРАФІКУС» В. ДОМОНТОВИЧА ЯК 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОМАН  

Козуб Марина Богданівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

комунальний заклад «Луцький  

навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради», 

10 клас 

Науковий керівник: Сахарчук Наталія Юріївна, кандидат 

філологічних наук, керівник секції української літератури комунальної 

установи «Волинська обласна Мала академія наук» 

Твір В. Домонтовича «Доктор Серафікус» став один із перших 

інтелектуальних романів української літератури. Проте стосовно цього жанру 

триває багато дискусій серед учених, які сперечаються з приводу доцільності 

виділення його окремим жанром. Можна припустити, що такі непорозуміння 

також виникли через те, що досі чітко не окреслено особливості 

інтелектуального роману. Це зумовило наукову новизну та актуальність 

поданого дослідження. 

Об’єктом дослідження став роман В. Домонтовича «Доктор Серафікус». 

Предметом дослідження – інтелектуальний дискурс роману та його 

формально-змістові особливості. 

Мета дослідження зосереджена у прагненні різнобічного аналізу 

вигадливої інтелектуальності роману В. Домонтовича «Доктор Серафікус» як 

цілком нового явища в тогочасній українській літературі. 

У ході досягнення поставленої мети було зроблено такі висновки: у 

сучасній літературі немає єдиного підходу до визначення жанрових меж 

інтелектуального роману. Зазвичай така проза побудована на контрастах, 

протиставленнях, парадоксах між зовнішнім та внутрішнім світом персонажів. 

У роботі аналізується складний романний текст, наповнений авторськими 

підтекстами, переускладненнями, інтертекстуальними вкрапленнями та грою з 

читачем. Іронічно химерний образ ученого, сконструйований із 

гіперболізованих класичних кліше, є новітнім в українській літературі. За 

допомогою постаті Василя Хрисанфовича Комахи В. Домонтович детально 

змалював тогочасне суспільство.  
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ПРИНЦИПИ МОДЕРНОЇ ДРАМАТУРГІЇ  

У ВИСТАВАХ ВОЛИНСЬКОГО ТЕАТРУ ЛЯЛЬОК 

Пономарьова Марина Олександрівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад «Луцький навчально-виховний 

комплекс загальноосвітня школа І−ІІ ступенів № 10 –  

професійний ліцей Луцької міської ради», 11 клас 

Науковий керівник: Коменда Ольга Іванівна, кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства 

Інституту мистецтв Східноєвропейського національного університету 

 імені Лесі Українки, керівник секції мистецтвознавства  

комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук» 

 

Актуальність роботи зумовлена тим, що багатий доробок волинських 

лялькарів досі не був предметом спеціального наукового дослідження. 

Особливої уваги потребують модерні постановки як найоригінальніша частина 

доробку волинян, високо оцінена в Україні та за кордоном.          

Мета роботи: висвітлити зміст і способи втілення принципів модерної 

драматургії у постановках Волинського театру ляльок. Завдання: розглянути 

модернізм як ситуацію в мистецтві ХХ–ХХІ ст.; висвітлити концепції 

модерного театру видатних режисерів ХХ ст. – Е. Ґордона Креґа, Б. Брехта, 

В. Мейєрхольда, Л. Курбаса; узагальнити принципи драматургії модерного 

театру; окреслити історію розвитку Волинського театру ляльок як творчого 

середовища для реалізації принципів модерної драматургії; проаналізувати 

спектакль «Булька» за п’єсою Д. Хевіера (реж. Б. Азаров) з точки зору втілення 

принципів модерної драматургії. 

Аналіз творчої діяльності Волинського театру ляльок продемонстрував 

поступове зростання інтересу колективу до модерної драматургії. Рушієм на 

цьому шляху стали модерні інтерпретації «Лісової пісні» та «Камінного 

господаря» за драмами Лесі Українки – вистави, які знаходяться в репертуарі 

волинян понад чверть віку і здобули численні престижні нагороди. Принципи 

модерного театру знайшли також відображення у постановках української 

вертепної драми та дитячому репертуарі. Прикладом останнього є спектакль 

«Булька», створений за п’єсою словацького драматурга Д. Хевіера українським 

режисером Б. Азаровим.     

Принципи модерної драматургії у аналізованому спектаклі проявилися:  

  у використанні широкого діапазону різноманітних рухів;  

  змішуванні й взаємопереходах різних музичних жанрів та 

аксесуарів-символів;  

  багатофункціональності персонажів, що виступають в ролі акторів 

і «режисерів на сцені» одночасно;  

  послідовному застосуванні прийомів асоціаціативності та 

символіки;  

  залученні в виставу елементів гри, імпровізації, хепенінгу, 

шоу, клоунади, знятті кордонів між сценою й залом. 
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КОЛОРИСТИЧНА СИМВОЛІКА ОБРАЗУ СИНЬОЇ 

КВІТКИ (ЗА РОМАНОМ НОВАЛІСА 

 «ГЕНРІХ ФОН ОФТЕРДІНГЕН») 

Хомяк Вікторія Олександрівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3  

м. Ківерці Волинської області, 10 клас 

Науковий керівник: Литвина Людмила Володимирівна,  

вчитель зарубіжної літератури та російської мови  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 м. Ківерці Волинської області 

Актуальність дослідження зумовлюється важливістю глибокого аналізу 

символу Блакитної Квітки в контексті романтичного світосприйняття, 

вираженого в різних історичних періодах у різних образах. Блакитна Квітка  з 

роману Новаліса фактично започаткувала галерею світових романтичних 

образів. Реалізуючи мету наукової роботи – дослідити в романі символіку 

синього (блакитного) кольору у створенні ключового образу Синьої Квітки, – 

ми поставили завдання: опрацювати науково-теоретичну літературу з 

окресленої теми; простежити зв’язки філософії Новаліса («магічного 

ідеалізму») з його художньою творчістю; окреслити сутнісні ознаки символу як 

естетичної засади романтизму; з’ясувати семантику блакитного кольору в 

контексті світових культурних символів; визначити місце колористичного 

символу Блакитна Квітка в системі художнього світу роману «Генріх фон 

Офтердінген»; інтерпретувати образи-символи аналізованого твору; розглянути 

прийоми сновидної та казкової поетики. 

Провівши дослідження, ми прийшли до висновку, що роману Новаліса 

«Генріх фон Офтердінген» є архетипним, а створений Поетом образ Блакитної 

Квітки став символом творчих сил Природи, Світової Душі, Вічної Жіночності і 

самого німецького романтизму. Особливе значення у Новаліса має 

колористична символіка. Художня символіка домінуючого синього 

(блакитного) кольору допомагає більш яскравому розкриттю і ключового 

образу Синьої Квітки, і образу Поета в його пошуках і осягнення життєвого 

ідеалу. 
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БОТАНОМОРФНА СИМВОЛІКА 

 У ВЕСІЛЬНИХ ПІСНЯХ СТАРОВИЖІВЩИНИ 

Максимук Златослава Григорівна, 

 Волинське територіальне відділення МАН України,  

 навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступеня – гімназія» смт Стара Вижівка,  

11 клас 

Науковий керівник: Коваль Оксана Миколаївна, 

вчитель української мови та літератури  

навчально-виховного комплексу  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – гімназія» смт Стара Вижівка, 

керівник секції фольклористики комунальної установи  

«Волинська обласна Мала академія наук» 

 Актуальність дослідження пов’язана з тим, що у весільних піснях 

закарбовано важливі складові національного менталітету, духовний зв’язок 

особистості з історичною пам’яттю та досвідом народу, який повертає до 

відродження духу української культури. Новизна наукової роботи полягає у 

тому, що матеріал, обраний для дослідження, в такому аспекті ще не був 

предметом окремих наукових розвідок. 

Ботаноморфні образи у весільних піснях аналізуємо за такими 

критеріями: рослини-символи, що базуються на  основі порівнянь та асоціацій 

із учасниками весільного дійства; семантика хлібних зерен у весільних текстах; 

рослини-символи, які є компонентами основних весільних атрибутів.  

Велику групу складають  рослини-символи, з якими асоціюються 

учасники  весільного дійства. Найбільш уживаними рослинами цієї групи  є 

рожа, калина, рута, черешня, дуб, береза. Важливою у весільних піснях є 

символіка хлібних зерен, які супроводжують обряди обсівання та перепивання 

наречених.  Основне їх семантичне навантаження – сприяти  забезпеченню 

достатку та поповнення молодої родини. Яскраво виражена рослинна 

семантика в обрядах плетіння вінків та прикрашання весільного деревця. Всі 

рослини, які вплітали у вінок та деревце, мають позитивну символіку. 

Головним компонентом обох атрибутів був барвінок, який уособлював 

молодість та кохання. Рослини використовували і для прикрашання короваю. 
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У ВІЦІ «МЕТР ШІСТДЕСЯТ ЧОТИРИ» 

Романюк Богдана Володимирівна,  

Волинське відділення МАН України,  

Маяківський навчально-виховний комплекс  

«загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів – 

лінгвістичний ліцей»  

Волинської обласної ради, 11 клас 

Науковий керівник: Кицан Олена Вікторівна, кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної 

літератури Інституту філології та журналістики Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки, член Національної спілки 

письменників України, керівник секції літературної творчості 

комунальної установи  

«Волинська обласна Мала академія наук» 

Моя творча робота «У віці «метр шістдесят чотири» – це здебільшого   

верлібри. Із кожного проглядає людина – різного віку, статі, статусу, зі своїм 

поглядом на цей непередбачуваний світ:  

вона мала звичку малювати ноти на руках 

а скрипкові ключі тримати на прив’язі 

щоб ті не заблукали 

між груднем та колядками 

Погодьтеся, що кожному із нас іноді хочеться вийти за рамки… Бо жити 

за стандартами – нудно. Немає екзотики, пристрасті, магелланових поривів і 

непізнаних емоцій.  

Але лише коли ти залишаєшся наодинці, коли самотність заманює тебе у 

свої тенета, утворює довкола тебе кокон, ти починаєш творити. Бо це «твоє 

ребро підпирає небо / а зорі ночують у порваній кишені / у віці під метр 

шістдесят чотири». 

Тебе манить крайнебо, бо звідти можна зачерпнути долонею вершкових 

хмар, бо десь тут напувається біля джерела дощу Пегас. 

Поет потерпає від творчого голоду значно більше, ніж від якихось 

матеріальних нестач. Щоби втамувати його, можна накраяти небо на маленькі 

шматочки і нагодувати свої ранки й зимові зливи.  

Ти смакуєш цей світ, пробуєш його на кисле, гостре, солоне, а твоя уява 

вибухає щоразу новими смаками, новими емоціями і новими віршами.   

Твій вибір ким бути: кулінаром чи дегустатором… 
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