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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Ковальчук Вікторія Володимирівна,
Волинське територіальне відділення МАН України,
комунальний заклад «Луцький навчально-виховний
комплекс № 9 Луцької міської ради», 11 клас
Наукові керівники – Бєлкіна-Ковальчук О.В., доцент
кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи
Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки, кандидат педагогічних наук; Гапон З.І.,
соціальний педагог комунального закладу «Луцький
навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради»
Зважаючи на реформування системи освіти та впровадження
компетентнісного підходу, постає завдання формування у здобувачів освіти
предметних та ключових компетентностей, які забезпечать їх готовність до
життя в демократичному суспільстві. Особливе місце відводиться соціальній
компетентності, як інтегративній якості особистості, яка дозволяє активно
взаємодіяти з соціумом, бути його повноцінним творцем. Її цілеспрямоване
формування необхідно починати з початкових класів, тому що молодший
шкільний вік – це перший період системного залучення дитини до
громадського життя.
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально
перевірити
організаційно-педагогічні
умови
формування
соціальної
компетентності учнів початкових класів. Мета передбачає реалізацію таких
завдань:
проаналізувати
теоретичні
засади
феномену
соціальної
компетентності у психолого-педагогічній літературі та виокремити і
схарактеризувати її компоненти; охарактеризувати особливості соціальної
компетентності учнів початкових класів; теоретично обґрунтувати та
експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови формування
соціальної компетентності учнів початкових класів.
У результаті емпіричного дослідження було досліджено стан
сформованості соціальної компетентності молодших школярів. Отримані
результати стали основою для впровадження в навчально-виховний процес
організаційно-педагогічних умов її формування: робота соціальнопсихологічної служби закладу освіти; використання в освітньому процесі
методів критичного мислення; залучення учнів початкових класів до роботи в
органах учнівського самоврядування; партнерство та співпраця педагогів,
батьків, учнів.

Добавлено примечание ([ПW1]):
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ІНСТИТУТ ЗРАЗКОВОГО РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО
СУДУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
УКРАЇНИ
Лисюк Анна Олександрівна,
Волинське відділення МАН України,
учениця 11 класу комунального закладу “Луцький
навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради”,
Науковий керівник: Климчук Т.Д., керівник секції
правознавства комунальної установи
“Волинська обласна Мала академія наук”
З 15.12.2017 року набрав чинність Закон України “Про внесення змін до
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших
законодавчих актів”, що дав початок реформі процесуального законодавства.
Незважаючи на нещодавні зміни, у ході дослідження виявлено ряд
недоліків та колізійних аспектів законодавчого регулювання зазначеного
інституту, а також неефективність реалізації зразкових рішень Верховного
Суду на практиці. Саме тому аналіз норм чинного адміністративного
законодавства, націлений на виявлення недоліків та колізійних аспектів
правового регулювання та практики реалізації інституту зразкових рішень
Верховного Суду в Україні з метою їх удосконалення та реформування системи
адміністративного процесу в цілому, є актуальним.
Метою нашої наукової роботи є дослідження новел законодавства про
адміністративне судочинство щодо впровадження інституту зразкового рішення
Верховного Суду, виявлення проблемних питань у нормативному регулюванні
та практичному використанні цього інституту та напрацювання пропозицій
щодо їх розв’язання.
У роботі акцентується увага на інституті зразкових рішень Верховного
Суду як нового елементу в механізмі діяльності судової влади в Україні.
Вагомим результатом дослідження є напрацювання якісно нових законодавчих
пропозицій щодо усунення деяких колізійних аспектів, а також наближення
національного законодавства до прецедентної практики Європейського суду з
прав людини. Вагомий акцент поставлено на тому, щоб з’ясувати основні риси
та висвітлити поняття і зміст зразкового рішення Верховного Суду;
проаналізувати та простежити можливі недоліки та колізійні моменти
практичного застосування цього інституту; охарактеризувати особливості
підвищення ролі судової влади в утвердженні ідеалів правової держави.
На основі проведеного дослідження зроблено висновок про певну
непослідовність у визначенні теоретичних понять та наявність недоліків у
механізмах реалізації зразкових рішень Верховного Суду в Україні,
запропоновано внесення змін до чинного законодавства та обґрунтовано
необхідність подальшого наукового дослідження та розвитку законодавчого
регулювання інституту зразкового рішення Верховного Суду.
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СВЯТО-УСПЕНСЬКИЙ ХРАМ У с. ОКОНСЬК
МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ ЙОГО НАСТОЯТЕЛІВ
Мельник Софія Вікторівна,
Волинське відділення Малої академії наук України,
опорний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
с.Прилісне» Маневицького району Волинської області,
11 клас
Науковий керівник: Титаренко Наталія Олександрівна,
учитель історії опорного закладу «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів с. Прилісне» Маневицького району Волинської
області, керівник секції теології, релігієзнавства та історії
релігії комунальної установи «Волинська обласна Мала
академія наук»
Актуальність досліджуваної теми зумовлюється ступенем її наукової
розробки. Якщо історія православної церкви в Україні достатньо ґрунтовно
вивчена з точки зору релігієзнавства, то питання минулого її окремих громад,
церков не знайшли глибокого висвітлення в науковій літературі.
У дослідженні поставлено мету проаналізувати діяльність та роль
настоятелів Свято-Успенського храму с. Оконськ у контексті загальної історії
обителі. Задля досягнення мети були поставленні основні завдання: з’ясувати
стан наукової розробки проблеми та джерельну базу дослідження; встановити
умови заснування храму; описати просопографічні портрети настоятелів з
моменту заснування обителі й до сьогодні; охарактеризувати напрямки, форми
діяльності та внесок парафіяльних священиків у церковне життя.
У результаті дослідження з’ясовано, що серед науковців існують різні
версії стосовно дати заснування Свято-Успенського храму в с. Оконськ на
Маневиччині. Священики церкви, незважаючи на нестачу джерел
фінансування, яскраво проявили себе в управлінні обителлю. Настоятелі у різні
періоди його розвитку достойно управляли храмом, були ініціативними.
Завдяки їх діяльності церкві вдалося відродити свою могутність, успішно
розвиватися та стати справжнім осередком гуртування жителів села. Від
особистих рис головного священика залежав напрям та стиль діяльності
обителі.
Просопографічні
портрети
священнослужителів
дозволили
проаналізувати окремий період розвитку церкви. Сьогодні у храмі
спостерігається новий «модерний» тип релігійності, коли духовні отці
турбуються не тільки про прихожан парафії, а й усіх, українців кому потрібне
Боже благословення та підтримка.
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ОСОБИСТЕ ЛИСТУВАННЯ З ЛІДЕРАМИ
ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ: АНАЛІЗ У КОНТЕКСТІ
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ
Пащенко Віталій Володимирович,
Волинське відділення МАН України,
учень 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія
№ 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради
Волинської області»
Науковий керівник: Моренчук Андрій Анатолійович,
кандидат історичних наук, доцент Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки
Проблема аналізу, класифікації та систематизації офіційно-ділової
письмової кореспонденції є вкрай важливою у сучасній соціології. Листування,
з застосуванням різноманітних технічних засобів, стало невід'ємною частиною
нашого повсякденного життя. Однак, доволі рідкісною в наш час є практика
спілкування з політичними діячами на рівні письмової переписки, що, в свою
чергу, породжує актуальність дослідження цієї теми.
Мета наукового дослідження полягає у тому, щоб на основі отриманих
відповідей від лідерів держав світу визначити особливості роботи
департаментів у зв'язках з громадськістю та шляхом аналізу та систематизації
отриманих відповідей, скласти рейтинг рівня відкритості.
Проведене дослідження показує, що слід дуже обережно ставитись до
спроб узагальнювати показники відкритості високопосадовців різних країн і
регіонів. Очевидними тенденціями є роль суб’єктивного чинника на дану
сферу. Результати дослідження наштовхують на висновок, що індекс
відкритості високопосадовців в першу чергу може визначатися не країною як
такою чи регіоном, а безпосередньо особою яка займає той чи інший пост, від
того як вона налагодила роботу свого апарату, рівня власної її
комунікабельності, або які пріоритети виставила вона для себе. Свою роль,
очевидно, відіграють і конкретні політичні обставини, наприклад, рівень
зайнятості того чи іншого політичного діяча на момент отримання листа тощо.
Однак все ж таки зібрані в ході дослідження факти переконливо показують що
рівень відкритості європейських країн на порядок переважає показники країн
Азії.
Зафіксовано чітку залежність рівня відкритості вископосадовців країни
від ступеню активності її на зовнішньополітичній арені. Важливим параметром
аналізу може стати рівень економічного розвитку або ступінь розвинутості
демократичних інститутів.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕЙКІВ
ТА МАНІПУЛЯЦІЙ В СУЧАСНИХ
УКРАЇНСЬКИХ МАС-МЕДІА
Суходольський Богдан Богданович,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад «Луцька гімназія № 18 Луцької
міської ради Волинської області», 11 клас
Науковий керівник: Рожило Марія Андріївна, кандидат
наук із соціальних комунікацій, доцент
Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки, керівник секції журналістики ВО МАН
Актуальність дослідження. Український медіапростір переживає не
найкращі часи: працівники ЗМІ все рідше згадують про журналістські
стандарти. Це призвело до того, що найбільші медіаресурси країни, такі як 1+1,
ICTV та інші заплямували свою репутацію абсурдними фейками та
маніпуляціями. Тим не менш, вони все ще посідають провідні позиції серед
інформаційних агентств і продовжують дезінформувати глядачів. Так звані
«борці з фейками», на кшталт українського проекту StopFake лише погіршують
ситуацію і створюють ілюзію об’єктивності у журналістському середовищі. Чи
можна довіряти таким джерелам інформації? Як визначати фейкові та
маніпулятивні матеріали? Ці питання потребують відповіді, тому дослідження
проблемних аспектів функціонування фейків та маніпуляцій в сучасних
українських мас-медіа є досить актуальним.
Мета наукової роботи полягає у вивченні проблемних аспектів
функціонування фейків та маніпуляцій в сучасних українських мас-медіа.
Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: з’ясувати
роль ЗМІ у використанні маніпулятивних технологій; проаналізувати
маніпулювання як одну з форм подачі інформації; визначити, що таке фейк,
його різновиди; виявити типові випадки використання фейків; розглянути
методи розпізнавання та спростування фейків.
Об’єктом дослідження є українські мас-медіа. Предмет дослідження –
фейки та маніпуляції в сучасних українських мас-медіа.
Новизна роботи полягає в тому, що системно проаналізовано
використання фейків та маніпуляцій в сучасних українських мас-медіа за 2017–
2018 роки. Окрім цього, було продемонстровано такі викриття фейків, що не
отримали розголосу в українських мас-медіа.
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СВОБОДА ЛЮДИНИ У ВІРТУАЛЬНІЙ РЕАЛЬНОСТІ
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Терпіль Анастасія Олександрівна,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад “Луцький навчально-виховний
комплекс №9 Луцької міської ради”, 10 клас
Науковий керівник: Клімук Ірина Миколаївна, кандидат
філософських наук, керівник секції філософії ВОМАН
З появою та розвитком технологій значно зростають можливості для
самореалізації особистості, активно розвивається віртуальна реальність, яка
доповнює та розширює звичне середовище буття людини. Особистості, яка
живе одночасно у двох світах – реальному та віртуальному надаються нові
механізми реалізації власної свободи, змінюється розуміння її сутності та
значно трансформуються межі свободи. Необхідність виявлення специфіки
свободи, її меж та реалізації у новій віртуальній реальності, її взаємовплив на
становлення та розвиток особистості і зумовило актуальність дослідження.
Мета роботи – дослідити реалізацію свободи людиною у віртуальній
реальності та її вплив на становлення особистості. Визначено, що під свободою
особистості розумітимемо можливість людини мислити і діяти у відповідності
зі своїми уявленнями, бажаннями і поглядами, а не внаслідок якихось
зовнішніх норм і примусів, які нав’язує спільнота.
З’ясовано, що свобода у віртуальній реальності виконує конструктивну
роль, що дозволяє розширити можливості реального світу, реалізувати
внутрішню сутність особистості, віднайти свою ідентичність, розкрити
індивідуальність експериментуючи з віртуальними образами.
Визначено, що

реалізація

свободи

у віртуальному світі

має

і

деструктивний характер на становлення особистості: деперсоналізація людини,
її повне розчинення у віртуальному світі, підміна реального «Я» на віртуальне,
втрата цілісності та завершеності формування ідентичності – її розмитість та
множинність форм.
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ЗБРОЯ ТА СПОРЯДЖЕННЯ ВЕРШНИКА
НОСІЇВ ВЕЛЬБАРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Козак Ілля Русланович,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад «Луцький навчально-виховний
комплекс №9 Луцької міської ради», 11 клас
Науковий керівник: Милашевський Олександр
Степанович, кандидат історичних наук, науковий
співробітник відділу археології ранніх слов’ян та
регіональних польових досліджень Інституту
археології НАН України
В роботі аналізується зброя та спорядження вершника вельбарської
культури території України.
Джерельну базу дослідження складає 33 предмета — вістря стріл,
дротиків, списів, сокири, меч, умбон щита, шпори, вудила, псалій.
Вони походять із 11 поселенських комплексів (житла та споруди), одного
поховання, одного скарбу та культурного шару шести пам’яток. Асортимент
знахідок демонструє, що готи на той час володіли усіма відомими варварам
категоріями зброї.
Серед елементів зброї відоме кінців’я меча (Лепесівка), виготовлене в
межах Римської імперії, що вказує на певні, вірогідно, військові контакти готів
з населенням імперії.
Вістря ж списа із Сушично демонструє контакти готів із сарматськими
племенами, дротик та сокира з поселення Ромош вказує на зв’язок вельбарців із
племенами пшеворської культури.
Серед населення вельбарської культури існувала певна військова
спеціалізація. Саме цим можна пояснити концентрацію шпор на поселенні
Хрінники та концентрацію стріл на поселенні Лепесівка. Вірогідно, перші
поставляли до загального ополчення вершників, інші — лучників.
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ПОЛЬСЬКЕ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНЕ ПІДПІЛЛЯ НА
ВОЛИНІ (ВЕРЕСЕНЬ 1939 – ЧЕРВЕНЬ 1941 рр.)
Корнесюк Михайло Васильович,
Волинське відділення МАН України,
Володимир-Волинська гімназія
імені Олександра Цинкаловського ВолодимирВолинської міської ради Волинської області, 11 клас
Науковий керівник: Данилюк Володимир
Володимирович, вчитель історії Володимир-Волинської
гімназії імені Олександра Цинкаловського ВолодимирВолинської міської ради Волинської області
Після початку Другої світової війни польське населення, котре проживало
на західноукраїнських землях, стало об'єктом репресивної політики радянської
влади.
Тому польський еміграційний уряд намагався сконсолідувати в умовах
тотального радянського терору міліарну ідею та визначити відповідні до
наявної ситуації жорсткі засоби її реалізації.
Таким чином, поляки вирішили чинити збройний опір, показавши свою
здатність до самоорганізації та самостійної діяльності після поділу Польської
держави між Німеччиною та Радянським Союзом. Метою діяльності
польського підпілля на цих землях було повернення територій до Польської
держави в довоєнних кордонах.
Автор намагався виконати такі завдання:
- розкрити діяльність польського підпілля на території Волині з огляду
на зміну окупанта протягом першого періоду Другої світової війни;
- дослідити керівний та особовий склад, структуру, терени і напрями
діяльності польського підпілля;
- простежити основні методи і засоби боротьби з польським підпіллям
радянських спецслужб.
В умовах тоталітарного радянського терору польськими підпільними та
збройними формуваннями була сконсолідована первинна ідея польського руху
Опору та визначено відповідні до наявної ситуації жорсткі засоби її реалізації.
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ЛУЦЬК У ВІЙСЬКОВІЙ КАМПАНІЇ АРМІЇ УНР 1919 р.
Кузьма Андрій Андрійович,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад «Луцький навчально-виховний
комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області»,
11 клас
Науковий керівник: Зек Богдан Миколайович,
кандидат історичних наук, провідний науковий
співробітник Волинського краєзнавчого музею, керівник
секції історії України комунальної установи «Волинська
обласна Мала академія наук
У 1919 р. Армія УНР вела бойовії дії на території Волині в оточенні
ворогів. Західними рубежами крокували польські війська, а із сходу і
північного-сходу наступали більшовики. У цей час Луцьк був важливим
стратегічним містом для усіх супротивників. На відтинку польськоукраїнського фронту бойові дії велись з поперемінним успіхом для обох
воюючих сторін. Коли на Волинь прибули частини українських військ з
російського фронту, вони одразу пішли в бій проти поляків. Армія УНР
контратакувала і звільнила значну частину Волині. Однак, такий успіх не
тривав
довго.
Поляки
використали
проти
українців
армію
Ю. Галера і травень 1919 р. став поразкою для Армії УНР, яка увійшла в
історію, як «Луцька катастрофа». У боях за Луцьк поляки захопили багато
військового майна і полонених. Останні опинилися у спеціальних таборах без
неналежних санітарних умов, медичного забезпечення, продуктів харчування.
Багато українських вояків загинуло.
У результаті бойових дій травня 1919 р. поляки окупували Волинь. Багато
населених пунктів в тому числі і Луцьк зазнали руйнувань. Почали
формуватись нові органи влади. Незважаючи на домінування українців,
офіційною стає польська мова, майже на всі керівні посади призначають
поляків. Нова влада використовує принцип асиміляції. Не кращою була
польська політика на Волині по відношенню до представників інших
національностей. Утисків зазнала і чисельна єврейська громада, яка в той час
проживала на Волині.
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ПАМ’ЯТКОЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Ю.І. КРАШЕВСЬКОГО НА ВОЛИНІ (1836–1860 рр.)
Лещенко Богдан Ігорович,
Волинське відділення МАН України,
учень 11 класу комунального закладу «Луцька гімназія
№ 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради
Волинської області»
Науковий керівник: Моренчук Тетяна Анатоліївна,
учитель-методист, учитель історії комунального закладу
«Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука
Луцької міської ради Волинської області»
Досліджується волинський період життя та пам’яткознавча діяльність у
Волинській губернії видатного польського письменника, громадського діяча
Юзефа Ігнация Крашевського.
Більше 20-ти років життя Ю. Крашевського було пов’язано з Волинню, де
він жив упродовж 1836–1860 рр. у селах Омельному, Городку, Губині, Киселях,
губернському центрі – Житомирі. Тут він остаточно сформувався як
письменник, написав низку своїх найвідоміших творів, працював над
економічним розвитком власних маєтків, займався редагуванням, науковими
дослідженнями, проводив активну громадську діяльність.
На Волині письменник проводив різнопланову краєзнавчу та
пам’яткознавчу роботу: збирав та опрацьовував джерела з історії та культури
регіону, здійснював численні подорожі краєм для ознайомлення з його минулим
і старожитностями. Ці матеріали були систематизовані Ю. Крашевським у
низці праць, в яких він описав значну кількість нерухомих пам’яток Волині.
Письменник виконав сотні замальовок архітектурних пам’яток губернії.
На них збережені зображення багатьох уже нині неіснуючих об’єктів
культурної спадщини, що сприяло в подальшому їх реставрації.
Ю. Крашевський входив до складу низки наукових організацій, ініціював
та координував пам’яткознавчу роботу на Волині, популяризував культурну
спадщину на сторінках редагованого ним часопису «Athenaeumu», долучався до
порятунку від руйнування старовинних храмів, творів мистецтва. Збереженню
пам’яток сприяла його збирацька діяльність та видання каталогів власних
колекцій. Ним обґрунтовані цінні й для сучасного пам’яткознавства думки
щодо тлумачення поняття «старожитності», їх класифікації, включення до
культурної спадщини елементів духовної культури (пісень, переказів та ін.).
Діяльність Ю. Крашевського в царині вивчення і збереження об’єктів
культурної спадщини Волині є прикладом небайдужого ставлення до історії
іншого етнокультурного середовища.
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ДІВОЧІ ВОРОЖІННЯ У ЗИМОВОМУ ЦИКЛІ СВЯТ
НА СТАРОВИЖІВЩИНІ
Павлюк Юлія Миколаївна,
Волинське відділення МАН України,
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступеня – гімназія» смт Стара Вижівка
Старовижівського району Волинської області, 11 клас
Науковий керівник: Коваль Оксана Миколаївна,
учитель української мови та літератури
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступеня – гімназія»
смт Стара Вижівка Старовижівського району
Волинської області
Дослідження ворожінь у традиційній культурі є цікавою, оригінальною і
темою, особливо через фіксацію етнографічних матеріалів у межах одного
району Західного Полісся. Мета наукової роботи - висвітлити ворожіння як
один із елементів традиційної зимової календарної обрядовості старовижівчан,
проаналізувати тематику та способи дівочих ворожінь, з’ясувати їх особливості
(за матеріалами Старовижівського району Волинської області).
Встановили, що старовижівчани, як і всі українці, розпочинали ворожити
на Катерини, а завершували – на Водохреще. Так, увечері на Катерини, дівчата,
а часто й хлопці, ворожили на майбутню пару.
Найчастіше для цього зрізали гілки вишні, ставили їх у воду чи в землю
на покуті в хаті. Спостерігали: якщо вони розквітали до Різдва або Нового року
– це віщувало шлюб у прийдешньому році.
На Андрія (13 грудня) важливими були прийоми любовно-шлюбної магії:
засівання конопель, ворожіння із балабушками, калитою тощо. Також дівчата
кидали чобіт: у яких бік впаде, із того кутка села сватів виглядати; вибігали на
вулицю і питали ім'я першого перехожого – таке ім'я мало бути й у судженого.
Деякі у ніч на Андрія наїдалися солі, суджений мав з'явитися уві сні і дати
води напитися. Ворожіння на Святвечір, Меланку, Старий Новий рік на
Старовижівщині часто дублювали андріївські.

14

АНАЛІЗ ГІДРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РІЧКИ
СТИР ЗА ДИСТАНЦІЙНИМИ ДАНИМИ
Верешко Анастасія Олегівна,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад «Луцька гімназія № 21 імені Михайла
Кравчука Луцької міської ради Волинської області», 11 клас
Наукові керівники: Можар Тетяна Олександрівна, учитель
географії комунального закладу «Луцька гімназія № 21
імені Михайла Кравчука Луцької міської ради
Волинської області»; Верешко Олег Вікторович, асистент
кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького
національного технічного університету
Вода є не лише джерелом життя для людини, а й основним економічним
ресурсом усього людства, тому проблема охорони водних ресурсів набуває
особливої значущості. Сьогодні назріла гостра потреба у комплексних
гідрологічних

дослідженнях

водних

об’єктів,

що

зазнають

значного

антропогенного впливу.
Мета роботи: аналіз гідрологічних характеристик річки Стир із
використанням дистанційних даних.
Застосування методів дистанційного зондування Землі надає можливість
регулярно відстежувати стан територій, забезпечує широку оглядовість,
повторюваність, високу оперативність одержання інформації. Застосування
програмно-математичного інструментарію ГІС дозволяє проводити збір,
інтеграцію та автоматизовану обробку просторових даних (аерокосмічних,
гідрологічних,

картографічних),

здійснювати

аналіз

і

моделювання

географічних об'єктів, відображати результати з їхньою візуалізацією.
При аналізуванні зміни рівнів води на 2006-2018 рр. ми використали
методи математичного моделювання. Проаналізували водність за космічними
знімками території, що охоплює басейн р. Стир від межі Волинської та
Львівської областей до гідрологічного посту Колки у Маневицькому районі.

15

ОСОБЛИВОСТІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Гупало Ольга Андріївна,
Волинське відділення МАН України, комунальна установа
«Волинська обласна Мала академія наук», комунального
закладу «Луцький навчально-виховний комплекс
«Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського»
Луцької міської ради Волинської області», 11 клас
Науковий керівник: Голуб Геннадій Сергійович,
кандидат географічних наук, доцент Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки
Дослідження якості життя населення є важливим складником соціальної
безпеки населення країни і регіону зокрема. Детальний аналіз показників у
адміністративних районах області дає змогу показати закономірності розподілу
якості життя від рівня виробничо-економічного розвитку.
Мета

дослідження: з’ясувати сутність та еволюцію поняття «якість

життя» та «рівень життя» населення, визначити особливості просторового
розподілу окремих показників якості життя населення адміністративних
районів Волинської області. Перед нами були поставлені наступні завдання:
дослідити вплив чинників на формування якості життя населення; на основі
статистичних даних показати вплив соціально-економічних показників;
розробити засади соціальної політики на основі соціальних стандартів і норм.
На основі статистичних даних ми показали вплив соціально-економічних
факторів на показники якості населення Волинської області і зробили наступні
висновки. Для підвищення рівня життя населення необхідною є розбудова
держави за сучасними світовими соціальними стандартами, які закріплено в
конвенціях МОП, Європейській соціальній хартії та Європейському кодексі
соціального забезпечення. Це дозволить відійти від формування соціальних
гарантій на найнижчому рівні, тобто на рівні прожиткового мінімуму, й
наблизитися до цивілізованих стандартів. На інноваційній основі, область
повинна набути рис значного індустріального регіону з розвинутими сільським
господарством

та

транспортною

системою,

з

сучасною

ринковою

інфраструктурою та значним освітньо-науковим та культурним потенціалом.
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РОЗМІЩЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
РУДНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Король Юлія Анатоліївна,
Волинське відділення МАН України,
навчально-виховний комплекс «Ківерцівська
загальноосвітня школа І ступеня – Ківерцівська районна
гімназія Ківерцівської районної ради Волинської
області», 11 клас
Науковий керівник: Миронюк Олена Валеріївна,
вчитель географії вищої категорії, старший вчитель
навчально-виховного комплексу «Ківерцівська
загальноосвітня школа І ступеня – Ківерцівська районна
гімназія Ківерцівської районної ради
Актуальність теми. З розвитком економіки, потреби України в
кольорових металах збільшуються. Маючи власну сировинну базу, країна в
основному, імпортує дані метали. Активне використання рудних ресурсів
зобов’язує звернути увагу на дослідження, розробку та раціональне
використання покладів рудних корисних копалин для незалежного
економічного розвитку держави.
Мета дослідження: полягає у визначенні причин та особливостей
розміщення рудних корисних копалин Волинської області, визначенні
перспектив їх подальшого використання для потреб господарства України.
Завдання: охарактеризувати тектонічну будову, геологічні умови;
зібрати, систематизувати інформацію про рудні корисні копалини Волинської
області та охарактеризувати їх поширення; описати особливості рудних
ресурсів району досліджень; оцінити перспективи використання мідних руд.
Результати роботи: за даними геолого-розвідувальних робіт у
Волинській області, рудні корисні копалини представлені 4 групами: чорними,
кольоровими, благородними і розсіяними металами. Найбільше промислове
значення мають мідні руди, які пов’язані з вулканогенними утвореннями,
приурочені до базальтових покривів. Домішки в міді – це срібло і залізо,
золото, цинк.
Внаслідок співпраці з науковими працівниками Рівненської комплексної
геологорозвідувальної партії у м. Ковель проаналізовано профілі, карти, різні
види гірських порід із вмістом міді. Визначено, що мідь може мати відносно
рівномірну і густу вкрапленість, рідше фіксуватися у вигляді агрегатів і
прожилок. Мідь зустрічається по тріщинках спайності. Район Жиричі найбільш
перспективний у добуванні міді. Район розміщений в межах гранітного штоку,
де найбільш перспективними є горизонти 2А та 2Б.
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МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ (НА
ПРИКЛАДІ ВОЛИНІ)
Костів Орест Тарасович,
Волинське відділення МАН України,
Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Луцької
міської ради Волинської області, 11 клас
Науковий керівник: Федонюк Віталіна Володимирівна,
кандидат географічних наук, доцент Луцького національного
технічного університету, керівник секції кліматології та
метеорології комунальної установи «Волинська обласна
Мала академія наук»
Останнім часом режим опадів суттєво змінюється через процеси
глобального потепління клімату. Впродовж 2015-2018 рр. ми проводили
дослідження динаміки та хімічного складу атмосферних опадів у Луцьку та на
Волині і переконалися, що інформації від офіційної мережі метеорологічних
станцій часто буває недостатньо для дослідження їх режиму. Тому розроблено
проект недержавної мережі спостережень за атмосферними опадами на основі
використання автоматизованого модуля контролю їх еколого-хімічних
показників «ДОЩ-КОНТРОЛЬ».
Мета роботи – аналіз змін в динаміці опадів на Волині внаслідок
глобального потепління та розробка приладу для автоматизованого контролю
опадів. Завдання роботи: 1) дослідження змін у динаміці опадів (їх
повторюваності та кількості), що випадали на Волині в останнє десятиріччя; 2)
графічне та картографічне представлення отриманих результатів; 3) розробка
мережі альтернативного моніторингу опадів та їх еколого-хімічних показників
на Волині та модуля для здійснення такого автоматизованого моніторингу
«ДОЩ-КОНТРОЛЬ».
Висновки. За період 2010-2018 рр. на досліджуваній території річні суми
опадів збільшилися на 10-90 мм, а число днів з опадами зменшилося на 15-30%.
Виявлені закономірності наочно демонструють побудовані графіки, діаграми та
картограми. Розроблений автоматичний модуль «ДОЩ-КОНТРОЛЬ» можна
встановити у школах, на метеомайданчиках. Вчителі географії разом з учнями
проводитимуть спостереження за роботою модуля, а через мережу Інтернет
результати моніторингу передаватимуться в онлайн-режимі на спеціальний
сайт «Дощ на Волині». Ці дані будуть відкриті для загального доступу усіх
зацікавлених осіб. На основі розробки модуля «ДОЩ-КОНТРОЛЬ» подано
патентну заявку на корисну модель.
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ
МІНІМІЗАЦІЇ
Булік Роман Вікторович,
Волинське відділення МАН України,
Волинський науковий ліцей-інтернат
Волинської обласної ради, 11 клас
Науковий керівник: Єлісєєва Людмила Володимирівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри
аналітичної економіки та природокористування
Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки, керівник секції економіки комунальної
установи «Волинська обласна Мала академія наук»
На сучасному етапі економічного розвитку в Україні спостерігається
повільне пожвавлення, проте проблеми тіньової економіки не стали менш
гострими, що й визначає актуальність даного дослідження.
Об’єктом наукового дослідження є процеси розвитку тіньової
економіки. Предмет дослідження – теоретичні та практичні засади розвитку та
регулювання тіньової економіки в Україні. Ми ставили за мету дослідити
особливості розвитку тіньової економіки України та шляхи її зменшення в 2014
– на початку 2019 рр. Відповідно до мети виділено три блоки завдань:
1) розкрити економічну природу тіньової економіки, її форми та наслідки для
усіх суб’єктів національної економіки; 2) дослідити фактори, динаміку
розвитку тіньових відносин в Україні та визначити особливості поширення
корупції, неформальної зайнятості та ухилення від сплати податків як форм
тіньової економіки; 3) систематизувати зарубіжний досвід протидії тіньовій
економіці та розробити рекомендації для зменшення її обсягів в Україні.
Під час вивчення проблеми тіньової економіки в Україні ми
використовували комплекс теоретичних і статистичних методів, а саме методи
аналізу, синтезу, дедукції, індукції, економічного моделювання, статистичний,
математичний, історико-порівняльний та інші.
Наукова новизна дослідження полягає у виявленні особливих умов для
формування тіньової економіки в Україні та на підставі систематизації
зарубіжного досвіду протидії розвитку тіньових відносин конкретизації заходів
економічної політики, які варто апробувати в національній економіці.
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ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
Карголь Олександр Олегович,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад «Луцька гімназія № 21 імені Михайла
Кравчука Луцької міської ради Волинської області», 10 клас
Науковий керівник: Єлісєєва Людмила Володимирівна,
кандидат економічних наук, доцент Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки
Основними глобальними викликами ХХІ ст. вважаємо сповільнення темпів
економічного зростання світової економіки, збільшення нерівномірності розподілу
доходів, бідності населення, експонентний розвиток інформаційних технологій
тощо. На підставі аналізу міжнародних рейтингів інноваційних компаній (Forbes,
The Boston Consulting Group, Global Fortune 500 та ін.) виявлено зростання ролі
платформних структур у світовій економіці. Їх розвиток сприяє «креативній
руйнації» сфер, де вони працюють.
Мета роботи полягала у дослідженні теоретичних засад та практичних
аспектів формування інноваційного підприємництва в глобальній і національній
економіці в умовах глобальних викликів ХХІ ст.
Завдання дослідження: аналіз теоретичних основ дослідження інновацій і
інноваційного підприємництва; вивчення особливостей, перспектив їх розвитку та
регулювання в національній та глобальній економіці.
З’ясовано,

що

Україна

має

значний

інноваційний

потенціал,

який

використовується не повною мірою. Попри це в Україні поступово набуває
розвитку інноваційний платформний бізнес.
Конкретизовано, що основними напрямами підтримки інноваційного бізнесу в
Україні

мають

оподаткування,
інвестиційної

бути:

удосконалення

кредитно-інвестиційна
культури

українського

правового
підтримка,

населення

стереотипів патерналізму та недовіри до технологій.

та

регулювання,
а

пільгове

також

формування

подолання

радянських
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КРАУДФАНДИНГ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Приймак Аріана Юріївна,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад «Луцький навчально-виховний
комплекс № 9 Луцької міської ради», 9 клас
Наукові керівники: Єлісєєва Людмила Володимирівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри аналітичної
економіки та природокористування
Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки; Рибка Олена Борисівна, вчитель
географії та економіки комунального закладу «Луцький
навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської
ради»

В українській економіці є достатньо гостра потреба в інноваційних
методах акумуляції капіталу, що можуть стати вагомим чинником
забезпечення економічного зростання та суспільного добробуту. Одним із
них є краудфандинг, що підтверджує актуальність проведеного дослідження.
Об’єкт

дослідження

–

процес

краудфандингового

фінансування,

предметом є теоретичні та практичні засади використання краудфандингу як
фінансового інструменту розвитку підприємницької діяльності.
Мета роботи полягає в дослідженні теоретичних і практичних засад
краудфандингу як інноваційного фінансового інструменту акумуляції коштів
для підприємницької діяльності в національній економіці в контексті
зарубіжного досвіду.
Поставлені

завдання

передбачали

аналіз

теоретичних

основ

краудфандингу, визначення особливостей його використання та перспектив
розвитку в Україні.
Проведене
національного

дослідження
краудфандингу,

дозволило
окреслити

виявити

специфіку

перспективи

та

розвитку
розробити

рекомендації щодо заходів економічної політики з метою ефективного
використання його фінансового потенціалу для розвитку підприємництва в
національній економіці.
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ЕКСПРЕСИВНА ФУНКЦІЯ ЧИСЕЛ У ПОЕТИЦІ
ВАСИЛЯ СТУСА
(ЗБІРКА «ПАЛІМПСЕСТИ»)
Дишко Уляна Володимирівна,
Волинське відділення МАН України,
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної
ради, 11 клас
Науковий керівник: Моклиця Марія Василівна, доктор
філологічних наук, професор Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки
Василь Стус – митець із когорти шістдесятників, поет-інтелектуал,
творчість якого вражає глибиною і змістовою насиченістю кожного слова. У
збірці поезій «Палімпсести» помітною є частота вживання чисел, зокрема «сто»
і «один» як окремого слова та у складі неологізмів. Причому, особливо частими
є поєднання цих чисел в одному вірші.
Мета дослідження – виявити експресивний потенціал чисел і його
використання в поетиці В. Стуса.
Матеріалом для написання роботи була збірка Василя Стуса
«Палімпсести», зокрема твори з актуалізованими числами. Вірші розподілили
на групи, де «сто» і «один» вжиті як окреме слово та є складником неологізмів,
а також де обидва ці числа присутні в одному творі. Тексти аналізували на
основі методу цілісного аналізу, частково – біографічного, статистичного.
Досліджували наукову літературу, що містила відомості про особливості
поетики Василя Стуса, символіку чисел.
Визначили, що числам у поезії автора властиве специфічне значення, що,
з одного боку, перегукується із традиційним, а з іншого – містить риси,
характерні лише для Стуса. Подекуди значення числа може варіюватись
залежно від контексту твору. Натомість спільною рисою усіх застосувань
числових лексем є яскраво виражена експресивна функція.
Особливу увагу звернули на поєднання чисел «сто» і «один» у межах
однієї поезії. З’ясовано, що це зумисний прийом, спрямований на увиразнення
протилежностей і загострення конфлікту. Це надає твору максимальної
напруженості, що є визначальною рисою експресіоністського стилю.
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ІКОНИ «СПАС У СЛАВІ» ЯК НАЙДАВНІША ЧАСТИНА
КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ ВОЛИНСЬКОЇ ІКОНИ
Комзюк Анна Юріївна,
Волинське відділення МАН України, комунальний заклад
«Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької
міської ради Волинської області», 9 клас
Науковий керівник: Коменда Ольга Іванівна, кандидат
мистецтвознавства, доцент кафедри історії, теорії мистецтв
та виконавства Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, керівник секції
мистецтвознавства ВО МАН
Актуальність роботи зумовлена потребою скласти уявлення про
розвиток іконопису в храмах Волині, глибшого пізнання коренів місцевої
малярської традиції, збереження пам’яті про унікальні експонати храмового
мистецтва регіону та презентації його культурних здобутків в Україні та світі.
Мета роботи: охарактеризувати волинські ікони «Спаси у Славі» як
найдавнішу частину колекції Музею Волинської ікони.
Колекція Музею Волинської ікони репрезентує групу мистецьких
образотворчих пам’яток культового походження, які були створені або
побутували на Волині з ХІІ до початку ХХІ століття. Це – твори станкового
живопису і скульптури, предмети дерев’яного декоративного різьблення,
предмети мідного лиття і металопластики. Одним з яскравих прикладів новації
усе ще не побаченої у повноті її виняткового значення для національної
духовної культури тієї переломної доби стало впровадження ікон «Спас у
Славі». Обидва «Спаси у Славі» – найдавніші ідентифіковані досі позиції
малярського доробку луцького осередку.
Унаслідок вивчення, аналізу і порівняння іконописних зображень
зроблено висновок про те, що характерними рисами волинського іконопису
ХVI ст., зокрема волинських ікон «Спас у Славі», постають: 1) значна роль
червоних і блакитно-синіх кольорів, а також порівняна з російською традицією,
зокрема, іконами Андрія Рубльова, багатобарвність, колористичність
зображень, використання позолоти; 2) насиченість фону ікони різноманітними
деталями ‒ зображеннями ангелів, звірів, квітів, інших елементів сюжету;
3) варіантність трактування образу ікони. Перші дві ознаки вказують на
спорідненість волинських іконописних традицій з традиціями київського
іконопису пізнього середньовіччя. Третя – доводить самобутність волинського
іконопису, те, що він творився не як точне повторення уже знайденої і узятого
чи переданого звідкись канону, а те, що він виникав і формувався поступово, як
результат індивідуальних пошуків інтерпретації біблійного образу у місцевих
майстрів.
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ТЕМА ДЕПОРТАЦІЇ КРИМСЬКИХ ТАТАР
У ПІСЕННІЙ ТВОРЧОСТІ ДЖАМАЛИ
Конрад Діана Андріївна,
Волинське територіальне відділення МАН України,
комунальний заклад «Луцький навчально-виховний
комплекс № 9 Луцької міської ради», 9 клас
Науковий керівник: Коменда Ольга Іванівна, кандидат
мистецтвознавства, доцент кафедри історії, теорії мистецтв
та виконавства Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, керівник секції
мистецтвознавства ВО МАН
Актуальність роботи зумовлена тим, що співачці Джамалі вдалося, як
нікому з її земляків, розкрити трагедію депортації кримських татар в своїй
пісенній творчості, зокрема в пісні «1944». Її індивідуальна інтерпретація цієї
пісні, як свідчення про долю своєї родини, забезпечило виняткову художню
переконливість цього твору, зворушивши серця багатьох слухачів та глядачів,
що відчули біль кримських татар як глибоку історичну несправедливість,
усвідомили мужність, силу і героїзм кримськотатарського народу, його гідність
і культурну самобутність.
Мета роботи: визначити, яким чином і за допомогою яких засобів розкрито
тему депортації кримських татар у пісенній творчості Джамали.
У результаті проведеного дослідження зроблено висновки, що одним з
найтяжчих в історії кримських татар стало ХХ століття.
Те, чого прагнула Російська імперія, вдалося досягнути сталінському
режиму, зокрема, насильницькою колективізацією і Голодомором 1932‒33
років. 18 травня 1944 р. стало днем скорботи кримськотатарського народу.
Протягом доби з рідних домівок було виселено тисячі кримських татар.
Їх було звинувачено у пособництві гітлерівцям, посаджено в товарні вагони
і відправлено на спецпоселення. Протягом 1941–1944 років з Криму було
насильницьки вивезено майже чотириста тисяч місцевих жителів.
Серед сучасних кримськотатарських виконавців ключовою постаттю є
співачка Джамала, голос якої після перемоги на Євробаченні ‒ 2016 з піснею
«1944», присвяченою депортації кримськотатарського народу, став брендом
Криму у світі, а пісня «1944» ‒ вершинним розкриттям теми депортації
кримських татар засобами сучасного мистецтва. Ця пісня синтезує в собі
жанрові ознаки кримськотатарських «йир», «тюркю» та «макъамів». На це
вказують поєднання діатонічного і хроматизованого ладових елементів, широкі
прояви ритмічної імпровізаційності, використання інструментального
ансамблю в супроводі, уведення звучання автентичних інструментів (дудука),
варіантність строфічної форми.
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ПРИМОВКИ У КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВИХ
ДІЙСТВАХ НА СТАРОВИЖІВЩИНІ: РЕГІОНАЛЬНІ
ОСОБЛИВОСТІ
Павлюк Юлія Миколаївна,
Волинське відділення МАН України,
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступеня – гімназія» смт Стара Вижівка
Старовижівського району Волинської області, 10 клас
Науковий керівник: Коваль Оксана Миколаївна,
учитель української мови та літератури навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступеня – гімназія» смт Стара Вижівка
Старовижівського району Волинської області, керівник
секції фольклористики комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук»
Згідно з віруваннями наших пращурів найархаїчніші словесні формули
привертали до людини здоров’я, успіх, добро, щастя, достаток, тому вони
часто супроводжували календарно-обрядові дійства.
Мета наукової роботи –систематизувати та проаналізувати примовки у
календарно-обрядових дійствах старовижівчан, з’ясувати їх регіональні
особливості та жанрову специфіку. Дослідження примовок у календарній
обрядовості українців є цікавою, оригінальною і малодослідженою темою,
особливо через фіксацію фольклорних матеріалів у Старовижівському районі
Волинської області.
У зв’язку з поставленою метою визначені такі завдання: проаналізувати
історіографію дослідження; з’ясувати специфіку термінології та жанрові
особливості примовок, охарактеризувати примовки у календарно-обрядових
дійствах старовижівчан, виокремити та описати їх основні семантичні групи.
Встановили, що особливо багатими на примовки є календарні періоди,
пов’язані з ідеєю переходу від одного часового проміжку до іншого. Це Різдвяна
вечеря, Новий Рік, зустріч весни (птахів), Чистий четвер, Великдень.
Виокремлюємо примовки-заклички, ритуальні та віншувальні. В основі поділу
на групи – семантичне значення та текстове наповнення фольклорних творів.
З'ясували, що основна мета виконання примовок у календарно-обрядових
дійствах – забезпечення здоров’я, щастя, благополуччя, достатку в родині.
Звертаємо увагу, що існує тісний зв’язок між окремим святом та вербальним
компонентом ритуальної формули.
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ХРОНОТОПНІ ПАРАМЕТРИ РАННЬОЇ ДРАМАТУРГІЇ
М.МЕТЕРЛІНКА
Пасаман Каміла Романівна,
Волинське відділення МАН України, комунальний
заклад «Ковельська міська гімназія імені Олени Пчілки»,
11 клас
Наукові керівники: Соколова Вікторія Альбертівна,
кандидат філологічних наук, доцент Східноєвропейського
університету імені Лесі Українки; Велимчаниця Неля
Юріївна, учитель зарубіжної літератури, учительметодист комунального закладу «Ковельська міська
гімназія імені Олени Пчілки»
Метою дослідження є з’ясування особливостей та способів часової та
просторової організації текстів ранньої драматургії М. Метерлінка, специфіки
авторського розуміння функцій хронотопу в драматичному творі.
Висуваються такі дослідницькі завдання:
- з’ясувати способи інтерпретації художнього часу в драматургії
М. Метерлінка;
- розглянути концепцію статичного театру М. Метерлінка;
- проаналізувати модуси художнього часу (мотиви чекання, страху,
смерті);
- розкрити зміст розуміння художнього простору як моделі світу
М. Метерлінка.
Об’єкт дослідження – драматичні твори М.Метерлінка, його філософські
та естетичні праці, теоретичні та літературно-критичні дослідження, предмет
дослідження – естетична концепція часу та простору в ранніх драматичних
творах М. Метерлінка.
Актуальність визначається універсальністю проблем, піднятих у ранній
драматургії М. Метерлінка а також відсутністю в сучасному літературознавстві
досліджень художньої природи хронотопу в драматичних творах
М. Метерлінка, його ознак та способів відображення у тексті, а також
визначення функцій часопростору.
Наукова новизна результатів дослідження визначається систематизацією
літературно-критичного матеріалу та розглядом особливостей художнього
хронотопу в ранній драматургії М. Метерлінка, проблемі, якій досі не
приділялася належна увага літературознавства.
Для вирішення поставлених завдань використано такі методи:
теоретико-літературний, герменевтичний, міфоаналіз, інтертекстуальний,
компаративний.
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СИВА ЛЯЛЬКА
Цигульова Катерина Вікторівна,
Волинське відділення МАН України,
загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня села Прилуцьке
Ківерцівського району Волинської області, 10 клас
Науковий керівник: Кицан (Пашук) Олена Вікторівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії
літератури та зарубіжної літератури факультету філології та
журналістики Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, член Національної спілки
письменників України, керівник секції літературної
творчості ВОМАН
В основі концепції моєї роботи – лялька. Це досить багатозначний образ.
Для когось лялька – це інтерпретація людського тіла, для когось окультний
предмет, а для когось просто солодкий спогад про дитинство.
Так чи інакше, лялька може розповісти набагато більше, ніж людина.
Варто тільки придивитися до цієї тонкої грані між Інь та Ян, між минулим і
теперішнім, між нашим світом та потойбіччям:
Ляльки дивляться на моє безумство
і хочуть щось сказати
але не можуть
…їхні роти забиті камінням несказаних слів
Моя робота складається як з римованих віршів, так і неримованих. Саме
думка визначає, яку форму вираження їй обрати.
Не важливо, скільки вам років, адже у вашій пам’яті назавжди
залишаються дитячі спогади, друзі дитинства, улюблені іграшки. Час від часу
ми про них згадуємо і відразу переносимося у щасливе минуле. Лялька – це є
той місток, який повертає мене туди, де я маленькою дівчинкою пізнавала світ,
творила нові слова, будувала уявні світи:
Пасуться коні в дзеркалі в'язкому,
туман їх обливає молоком.
У темряві невиспаного дому
застиг забутий, згорблений фантом…
Слова також мають свою консистенцію. Вони як глина – м'які і податливі,
але коли надасиш їм потрібного руху пальцями, то слова стають холодними і
неприступними, як горді глиняні ляльки. Вони повстають з-під завалин
людської епохи, нашої пам'яті, немов знову збираються докупи.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ
МІКРОТОПОНІМІВ ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ,
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ГОСПОДАРСЬКИМИ
ТА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Корнійчук Анна Андріївна,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №13 Луцької міської ради», 10 клас
Науковий керівник: Стрилюк Олександр Миколайович,
вчитель української мови та літератури комунального
закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13
Луцької міської ради»
Власні назви відіграють важливу роль у житті людей. Вони виникають як
необхідний елемент мови, як віддзеркалення потреб ідентифікації об’єктів та
суб’єктів.
Останнім часом особливий науковий інтерес становлять назви невеликих
географічних об’єктів. Цьому сприяє кілька чинників. По-перше, матеріал ще
недостатньо зібраний та належним чином не проаналізований. По-друге,
мікротопоніми є невичерпним джерелом інформації про розвиток краю,
ландшафт, господарську діяльність. По-третє, вивчення мікротопонімів
важливе й тим, що це сфера живого мовлення. Ці назви швидко реагують на
зміну природних умов, більш рухливі, нестійкі, варіативні порівняно з назвами
великих об’єктів. Тому їх потрібно фіксувати й досліджувати відразу, поки
вони безпосередньо існують у живому мовленні.
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю комплексного
вивчення мікротопонімії, що охоплює семантику, етимологію мотивувальної
бази. Розгляд власних назв мікрооб’єктів Луцького району цінний не лише
новим онімним фактажем, а й вирішенням практичних завдань.
Мета роботи – здійснити лексико-семантичний розгляд твірної бази
мікротопонімів, проаналізувати назви, походження яких слід пов’язувати з
господарськими та культурно-історичними процесами.
Методи дослідження: описовий, лексикографічний, стилістичний.
Основні результати роботи:
1. Уклали реєстр мікротопонімів Луцького району, пов’язаних з
господарськими та культурно-історичними процесами (428 назв).
2. Здійснили класифікацію зібраного матеріалу та охарактеризували назви
об’єктів.
3. Встановили, що найбільш продуктивними є мікротопоніми, що
утворені від апелятивів на означення поселень, будівель, їх частин (249
об’єктів) та мікротопоніми, що стосуються розвитку землеробства і
тваринництва (127 назв).
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ АНТОНИМОВ В
ПОЭМЕ А. БЛОКА “ВОЗМЕЗДИЕ”
Купецкая Вероника Владимировна,
Волынское отделение МАН Украины,
коммунальное учреждения “Луцкий УВК № 9
Луцкого городского совета”, 10 класс
Научный руководитель: Бортник Жанна Ивановна,
кандидат филологических наук, доцент кафедры теории
литературы и зарубежной литературы
Восточноевропейского национального университета имени
Леси Украинки, руководитель секции русского языка
коммунального учреждения “Волынская областная Малая
академия наук”
Исследование является возможностью рассмотреть проблемы антонимов в
художественной речи писателей, где противопоставления, контрасты проявляются
еще более объёмно, выразительно, чем в общеупотребительной речи. Изучение
этого вопроса на примере творчества А. Блока, в частности его поэмы “Возмездие”,
демонстрирует функциональные особенности индивидуально-стилистических
антонимов как примера реализации авторской идейной позиции.
Объектом исследования стали антонимические противопоставления,
выявленные в поэме А. Блока “Возмездие”.
Предмет исследования – стилистические функции антонимов и
антонимических конструкций в поэме А. Блока “Возмездие”.
Цель работы − проанализировать текст поэмы А. Блока “Возмездие” и
установить, какие стилистические функции выполняют в ней собственно антонимы
и индивидуально-авторские антонимы. Выдвигаются такие исследовательские
задачи: дать общую характеристику антонимов и основных этапов исследования
антонимии, рассмотреть особенности стилистических фигур и тропов, основанных
на антонимии; исследовать художественные особенности поэмы А. Блока
“Возмездие” в контексте явления антонимии; выявить стилистические фигуры
поэмы А. Блока “Возмездие”, основанные на антонимии; исследовать
функциональное значение индивидуально-стилистических антонимов в поэме
А. Блока “Возмездие”.
Новизна работы заключается в том, что в ней рассматриваются не
только антонимы языковые (собственно антонимы), но и антонимы
индивидуально-авторские, контекстуальные, а также анализируются условия и
причины, при которых обычные лексемы приобретают противоположные
значения.
Актуальность работы обусловлена тем, что использование в поэзии
антонимов и антонимических конструкций и в наше время является одним
наиболее ярких и сильных выразительных средств языка, поэтому
исследование стилистических функций антонимов на примере поэмы А. Блока
“Возмездие” позволит глубже проникнуть в природу антонимии и её роли в
создании художественных образов.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ГЕНДЕРНИХ
СТЕРЕОТИПІВ
В ІСПАНОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ
Матюк Маргарита Валеріївна,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад «Луцька гімназія №18 Луцької
міської ради Волинської області», 9 клас
Науковий керівник: Поліщук Наталія Вікторівна,
вчитель іспанської мови комунального закладу «Луцька
гімназія №18 Луцької міської ради Волинської
області»
Стереотип – це суспільно-значуще утворення свідомості і поведінки
людей, в якому продукує звичний образ їхнього ставлення до тієї чи іншої
життєвої ситуації. Гендерні стереотипи виступають стійкими оціночними
уявленнями людей одне про одного.
Актуальність

даного

дослідження

обумовлена

надзвичайною

необхідністю теоретичного обґрунтування гендернoго стереoтипу, оскільки
кожна людина, незалeжно від її гeндерної принaлежності, є iндивідуальністю зі
свoїм набором психoлогічних якoстей та влaстивoстей.
Мета нашої роботи полягає в спробі розглянути та проаналізувати такі
поняття, як стать та гендер, виявити та дослідити особливості відтворення
гендерних стереотипів в іспаномовному рекламному дискурсі.
У ході нашого дослідження ми прийшли до висновку, що реклама
використовує нескінченність ресурсів, щоб маніпулювати людьми та впливати
на їхній вибір. Ми проаналізували гендерні стереотипи. Виявили, що
присутність особи в іспаномовному рекламному дискурсі дозволяє нам
розділити його на жіночий та чоловічий, в якому обом статям відводиться своє
місце. У той же час нами було виявлено, що сучасна реклама розглядає
чоловіка як особу сильну, можновладну, сміливу, водночас нам пропонується
новий образ, який переймає багато якостей, притаманних жінці. Те ж саме
спостерігається із до сьогодні ніжною та чуйною феміністичною натурою.
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СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
АНГЛІЙСЬКИХ ТВОРІВ ДИТЯЧОГО ПОЕТИЧНОГО
ЖАНРУ
Місюк Юлія Василівна,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад “Луцька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 15” Луцької міської ради, 11 клас
Науковий керівник: Гончарук Світлана Вікторівна,
кандидат філологічних наук, доцент
Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки, керівник секції англійської мови
ВОМАН
Розвиток дитини відбувається шляхoм засвoєння нoрм і ціннoстей
сoціуму. Однією із таких є і ціннoстей є дитячий фольклoр як невід’ємна
складoва практичної педагогіки нарoду, морально–етичної оснoви розвитку
особистoсті. Тому актуальним вбачаємo аналіз таких малoдосліджених жанрів
дитячoго фoльклoру як пoтішки, дражнилки та лічилки, які є засoбами
соціoкультурної інтеграції та розвитку осoбистості.
Кожна нація має унікальні ментальні осoбливості, систему поглядів,
уявлень про світ та людину в ньoму, які представлені на різних рівнях мови. З
перших місяців життя маленького англійця починають супровoджувати
найрізноманітніші пестушки, забавлянки.
Лексичний склад англомoвних пестушок поповнюється за рахунок
лексико-семантичних груп, які позначають назви частин тіла людей і тварин;
назви рoслин, тварин, риб, птахів, комах; назви предметів побуту; власні назви
казкових персoнажів.
Дитячі дражнилки є явищем закономірним і розповсюдженим у
англійських дітей. Об’єкти насмішок у неіменних дражнилках поділяються на
такі тематичні групи:
1. Зовнішність (комплекція тіла, зріст, колір волoсся, дефекти тіла);
2. Внутрiшні якoсті (риси характеру, розумові здібності).
У англійських дражнилках присутнє переiнакшування імен, oбразливі
прiзвиська-прикладки до iмені, гiперболи, абсурдне і комічне.
У сучасних дітей у більшій шані, нiж iнші форми фольклору, стає
лiчилка. Для композиції лiчилки властиві такi форми: зачин, який виражається
найчастiше в рахунку; процес, який починається фактично вiд самого зачину,
тримається за нього і розвиває тему; вихід.
Серед моделей рoзвитку сюжетної лiнії в текстах англійських лічилок
було визначено чотири оснoвні моделі: ланцюжок, вiяло, виделка, кoло.
Лексичну специфiку, яка притаманна саме цьому жанрoві дитячого фольклору,
складають групи лічилок на позначення чисел та елементів зауму. Отже, всі
дослiджувані поетичні жанри дитячого фольклору вiдобрaжають звичaї i
трaдицiї англiйського нaроду, нeсуть iнформaцiю про його світогляд, пoбут та
сфeри дiяльності, знaйомлять iз рeaлiями крaїни.
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СОЦІОЛЕКТ ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАЦІЇ
МОЛОДІ У СУЧАСНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ (НА
МАТЕРІАЛІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ)
Пальчик Анна Олегівна,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад «Луцька гімназія №21 імені
Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської
області», 10 клас
Науковий керівник: Цьолик Наталія Миколаївна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних
мов та перекладу Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, керівник секції
польської мови ВОМАН
Представлена наукова робота слугуватиме для актуалізації понять
соціолект, сленг, діалект. Метою наукової роботи є вивчення сучасного
молодіжного сленгу на основі матеріалів з Інтернету. Знайдено відповіді на
питання, якими є домінуючі риси мови// дискурсу молодого покоління – учнів
середньої школи і старшокласників, які найближчим часом будуть формувати
мовні і стилістичні норми польської мови.
Для досягнення мети наукової роботи нами опрацьовано форуми
(https://www.e-mlodzi.com,
https://nk.pl/logowanie,
http://www.poszkole.pl/)
в інтернеті, на основі котрих для ілюстрації матеріалу впорядковано словник
молодіжного соціолекту. Об’єктом дослідження став багатосторонній аналіз
вибраних записів (постів), розміщених на дискусійних форумах, які також
є джерелом дослідженого матеріалу. Лексичні одиниці молодіжного соціолекту
стали предметом лінгвістичного дослідження. Також було проведено
опитування польської та української молоді віком 13-17 років щодо
використання сленгу. У ході аналізу встановлено особливості молодіжного
спілкування в XXI столітті, класифіковано лексеми сленгу (скорочення, фрази,
вирази) та виокремлено запозичення.
Отже, прогрес інформаційних технологій створив нові можливості
досліджень, він також став причиною спостереження та аналізу лінгвістичних
явищ. Швидкі соціальні та культурні зміни у світі та в Польщі знайшли своє
відображення як в мові, так і, перш за все, у способі її використання в нових
формах спілкування.
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ПРАГМАКОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ
ФРАНЦУЗЬКОГО ТВІТТЕР-ДИСКУРСУ
Приймачек Анастасія Іванівна,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад «Луцька гімназія №18
Луцької міської ради Волинської області», 10 клас
Науковий керівник: Мартинюк Оксана Миколаївна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри романських
мов та інтерлінгвістики Східноєвропейського
національного університету
імені Лесі Українки, керівник секції французької
мови ВОМАН
Наукову роботу присвячено дослідженню французького Твіттердискурсу, встановленню його прагматичних і комунікативних особливостей,
опису ролі Твіттера в сучасному французькому медіапросторі. Актуальність
роботи зумовлена необхідністю дослідження Твіттера як системи, у якій
з’являються нові дискурси, жанри та явища, а також як важеля керування
думками та діями спільноти. Оскільки Твіттер став одним із найвпливовіших
засобів формування громадської думки, постає необхідність вивчення
прагматичної та комунікативної специфіки цієї Інтернет-мережі.
У першому розділі роботи представлений огляд Твіттера як соціальної
медіасистеми. Встановлено, що це цифрове середовище виступає не лише
каналом передачі інформації, а й сприяє процесу творення дискурсу.
Досліджено твіт як жанр мас-медійного дискурсу, виокремлено його основні
характеристики, серед яких полізнаковість, мультимедійність, інтеракційність,
контекстність.
Другий розділ присвячено дослідженню хештегів, які організовують
Твіттер-дискурс, виступають інструментами пошуку інформації, забезпечують
взаємодію користувачів, відображають суспільну думку реакції суспільства на
події та навколишню дійсність, слугують засобами швидкого поширення
інформації, класифікують твіти. Здійснено структурно-семантичний аналіз
хештегів французького політичного дискурсу та виокремлено найпоширеніші
моделі побудови французьких хештегів, створено їх тематичну класифікацію.
У третьому розділі роботи досліджено поняття цифрової ідентифікації, її
структуру, засоби та процес її конструювання у Твіттері. Проаналізовано
складові цифрових ідентифікацій французьких політиків з точки зору
використовуваних ними маніпулятивних стратегій конструювання власного
образу у дискурсивному середовищі, визначено прагматичні та комунікативні
особливості та розроблено класифікацію твітів політичного предвиборчого
Твіттер-дискурсу.
Значущість дослідження полягає в тому, що результати та матеріали
роботи можуть бути використані у подальшому вивченні інших соціальних
медіасистем, більш детальному дослідженні твітів та хештегів на основі іншого
матеріалу, а також у дослідницькій роботі учнів та студентів.
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«МЕРКЕЛІЗМ» У СУЧАСНОМУ
НІМЕЦЬКОМОВНОМУ МЕДІАПОЛІТИЧНОМУ
ДИСКУРСІ
Якимчук Максим Сергійович,
Волинське відділення МАН України,
Княгининівський ліцей Волинської обласної ради, 10 клас
Науковий керівник: Галицька Олена Богуславівна,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької
філології Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки, керівник секції
німецької мови комунальної установи «Волинська
обласна Мала академія наук»
Aктуaльнicть дослідження зумовлeно відсутністю комплексного аналізу
політичних деонімів, утворених від Merkel, у сучасному німецькомовному
медіаполітичному дискурсі.
Мета дослідження полягає у встановленні деонімної специфіки сучасного
німецькомовного медіаполітичного дискурсу. Досягнення поставленої мети
передбачає вирішення таких завдань: обґрунтувати вибір робочих термінів і
дати їх визначення; уточнити передумови виникнення політичних деонімів;
виявити частиномовні трансформації деонімів, утворених від «Merkel»;
проаналізувати словотворчу палітру деонімів, творених від оніма «Merkel»;
висвітлити прагматичні функції деонімів, похідних від «Merkel».
Здійснено ґрунтовний аналіз деонімів, утворених від оніма «Merkel», в
окресленому часовому проміжку (2003–2018 рр.) зі спеціальною увагою до
творення, словотвірних і частиномовних форм, інтенсивності оприявлення цих
деонімів, хронології їх семантичної динаміки.
Ці політичні деоніми постійно «еволюціонують» під впливом змін в
контексті політичної комунікації соціально-політичного життя канцлера
Євросоюзу Ангели Меркель, значимість якої підтверджується фактом появи
новотвору «Merkelismus» («меркелізм»), що трактуємо як стиль, спосіб ведення
політики А. Меркель, яка прагне соціального консенсусу, спокою та
стабільності, зважених політичних рішень.
Деоніми, утворені від оніма Merkel, володіють компонентом
конотативного значення, акумулюють в собі об’ємну інформацію, привертають
увагу своєю оригінальністю та виразністю, є маркерами гумору та іронії.
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ПОЛІВІНІЛАЦЕТАТНІ МАТЕРІАЛИ-АУКСЕТИКИ
Бороденко Софія Олегівна,
Волинське відділення МАН України,
Волинський обласний ліцей з посиленою військовофізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні,
11 клас, м. Луцьк
Гулай Ольга Іванівна, професор кафедри
матеріалознавства Луцького національного технічного
університету, доктор педагогічних наук
Ауксетики – це матеріали, що характеризуються від'ємним значенням
коефіцієнта Пуассона. При розтягуванні матеріали-ауксетики стають
товстішими перпендикулярно до прикладеної сили і деформації, викликаної
нею. Це відбувається через особливість структури ауксетиків, котра
деформується при розтягуванні. Така властивість може обумовлюватись
властивостями окремих молекул чи визначатись структурними особливостями
матеріалу на макроскопічному рівні.
Мета роботи полягає у аналізі структури, способів отримання та
застосування матеріалів-ауксетиків; встановленні можливості отримання
композиту на основі полівінілацетату та волокон коноплі із властивостями
ауксетика.
Актуальність дослідження ауксетичних матеріалів визначається
можливістю отримання матеріалів із високими деформаційно-міцнісними
характеристиками. Композити, армовані ауксетичними волокнами, мають
підвищену адгезійну міцність, завдяки чому вони є перспективними для
застосування в ударо і енергопоглинаючих конструкціях, а також в засобах
захисту (шоломи, щитки, наколінники і т.д.).
Для створення матеріалу з подібними властивостями використано
водорозчинну полімерну матрицю – полівінілацетат (клей ПВА) та волокна
технічної коноплі. Із волокон технічної коноплі виробляють надзвичайно міцні
і легкі тканини та кручені вироби (канати, мотузки). Досліджено структуру,
фізико-хімічні та механічні властивості композитів, наповнених волокнами
коноплі різної довжини, встановлено перспективи їх застосування для
отримання екологічно безпечних наповнених композитів з ауксетичними
властивостями.
Випробування отриманого матеріалу на розтяг довели його високу
механічну міцність. Встановлено, що плівки товщиною 1,2…1,5 мм
витримують ударне навантаження до 35 кДж, причому спостерігається лише
утворення тріщин полімерної матриці, а матеріал загалом деформується, але не
руйнується. Встановлено, що композит із волокнами довжиною 2 мм проявляє
ауксетичні властивості, оскільки спостерігається збільшення товщини зразка
при його розтягу (коефіцієнт Пуассона становить – 1,38).
Проведені дослідження підтверджують перспективність отриманих
композитів, що містять волокна коноплі та полівінілацетат, і можливість
отримання на їх основі матеріалів-ауксетиків.
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АВТОМАТИЗОВАНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВІДБОРУ
ЗРАЗКІВ ҐРУНТУ
Грабець Назар Борисович,
Волинський науковий ліцей-інтернат
Волинської обласної ради, 10 клас,
Мартинюк Олександр Семенович,
доктор педагогічних наук, професор кафедри
експериментальної фізики
та інформаційно-вимірювальних технологій
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
Для

підвищення

врожайності

сільськогосподарських

культур

застосовують сучасну агротехніку, систематично вносять мінеральні та
органічні добрива, вапнують підзолисті ґрунти, гіпсують солончаки. Проте цих
заходів не можна застосовувати доти, поки не буде вивчено ґрунтові
особливості кожного поля. Отже, перш ніж застосовувати добрива, необхідно
провести агрохімічні дослідження ґрунтів.
Проведення лабораторного дослідження ґрунту дозволить віднести
земельну ділянку до певної категорії якості, яка встановлюється за природними
та набутими властивостями.
Є можливість визначити ступінь забруднення ґрунтів, що впливає на їхню
родючість для певних сільськогосподарських культур, а також визначити
ймовірність настання негативних екологічних наслідків для їхньої родючості,
загального стану довкілля, якості сільськогосподарської продукції та здоров’я
людини. Актуальною є проблема відбору ґрунту для проведення його аналізу.
У

роботі

описано

спроектовану

та

виготовлену

автоматизовану

платформу для відбору ґрунтів для проведення їх аналізу лабораторним
способом. Проаналізовано існуючі методи та засоби для відбору ґрунту,
виявлено їх переваги та недоліки. Проведено апробацію конструкції в умовах її
практичного застосування.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ
МЕХАНІЧНИХ ВУЗЛІВ 3D-ПРИНТЕРА
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Корецький Олександр Сергійович,
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської
обласної ради, 9-й клас,
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 у фахівців різних
галузей, серед яких 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 представлено усі етапи створення принтера, використане
програмне забезпечення щодо його налаштування, узагальнено послідовність
налаштування принтера та деякі проблеми, які можуть виникнути під час
друку.
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

можливості самостійного проектування та виготовлення 3D-конструкцій.

та
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МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ
Левак Олександр Олександрович,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад “Луцький навчально-виховний
комплекс “Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського”
Луцької міської ради Волинської області”, 11 клас,
м.Луцьк
Сичук Віктор Анатолійович, кандидат технічних наук,
доцент кафедри прикладної механіки Луцького
національного технічного університету
Актуальність.

На

сьогодні

практично

на

кожному

сучасному

машинобудівному підприємстві використовуються верстати для обробки
різноманітних матеріалів та пристрої, що спеціалізуються на створенні деталей
з пластику та інших ресурсів. Саме тому, тема проектування та виготовлення
нових машин, що здатні виконувати різну роботу є актуальною.
Мета наукової роботи — створення мультифункціонального верстату,
що призначений для обробки «м’яких» матеріалів (дерево, латунь, алюміній,
текстоліт, фторопласт) з можливістю 3D-друку деталей з пластику.
Завдання:

проаналізувати

пристрої-аналоги;

визначити

основні

функціональні можливості верстату; спроектувати складові устаткування,
застосовуючи сучасне програмне забезпечення; виготовити деталі для верстату,
застосовуючи необхідне обладнання; запрограмувати верстат через плату
Arduino MEGA та RAMPS 1.4; навчитися керувати розробленим верстатом за
допомогою ПК і дисплея з пультом керування, застосовуючи прошивку Marlin,
проаналізувати роботу верстата.
Результат проведеного дослідження. У ході наукового дослідження
розроблений із застосуванням сучасного програмного забезпечення та
виготовлений з доступних матеріалів простий у керуванні, недорогий порівняно
з аналогами пристрій, що може використовуватися як фрезерний верстат із
числовим програмним керуванням та 3D-принтер з можливістю під’єднанням
лазерної головки та додаткових датчиків.
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ АЛЬТ-АЗИМУТАЛЬНИЙ ПІДВІС
ТЕЛЕСКОПА
Приходько Андрій Олексійович,
Волинське відділення МАН України,
Волинський науковий ліцей-інтернат
Волинської обласної ради, 10 клас,
Приходько Олексій Сергійович, кандидат технічних наук,
доцент кафедри прикладної математики та механіки
Луцького національного технічного університету
Світова промисловість випускає велику кількість моделей телескопів,
призначених для аматорського сегменту астрономії. Від найпростіших
рефлекторів з азимутально-радіальною підвіскою до складних і дорогих
телескопів з комп’ютерним наведенням та якісною і складною оптикою.
Комп’ютерне наведення телескопа дозволяє суттєво полегшити спостереження
за небом не лише за рахунок спрощення наведення на потрібний об’єкт, а ще й
за рахунок автоматичної компенсації добового обертання Землі.
На жаль, наявність цієї системи в конструкції телескопа суттєво (3-8 раз)
збільшує вартість. Тому є актуальною розробка простого та доступного для
виготовлення підвісу телескопа з можливістю комп’ютерного наведення.
Задля досягнення мети наукової роботи було поставлено і реалізовано
ряд завдань. Зокрема проаналізовано різні типи підвісу телескопів з описом їх
переваг і недоліків та опрацьовано можливість їх самостійного виготовлення.
За результатами аналізу було обрано альт-азимутальний модернізований підвіс
Добсона, та розроблено принципову схему блока керування ним. Також була
проаналізована документація по протоколу Celestron NexStar Compatible,
призначеного для обміну даними між контролером підвісу телескопа та ПК.
Зокрема, дані про команди та формат передачі даних координат
космічних об’єктів. Записано основні формули перерахунку цих координат для
наведення альт-азимутального підвісу. Розроблено та реалізовано алгоритм
роботи автоматизованого підвісу.
Отримана система дозволяє націлювати телескоп на будь-який об’єкт
небесної сфери через команди з безкоштовної програми-планетарію Stellarium.
Є можливість ручного керування та автоматичний трекінг. Собівартість цієї
системи склала близько 700-800 грн, що у десяток разів менше за існуючі
промислові аналоги.
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ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР НА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ
МОДУЛЯХ
Тимчук Владислав Володимирович,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад “Луцький навчально-виховний
комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області”,
10 клас,
Татарин Анастасія Устимівна, вчитель фізики
комунального закладу “Луцький навчально-виховний
комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської
області”
Термоелектричні елементи використовують як для охолодження чи
нагрівання у малогабаритних холодильниках та термостатах, так і для
електрогенерації при наявності різниці температур. Термоелектричні прилади
компактні, не містять рухомих частин, не потребують технічного
обслуговування, екологічні і надійні. Тому пошук нових застосувань
термоелектричних модулів, якому присвячене наше дослідження є актуальною
проблемою.
Об'єктом дослідження є технічні особливості практичного використання
термоелементів.
Предметом дослідження є малопотужні автономні електричні пристрої
на основі термоелементів.
Мета роботи: практично довести перспективність виготовлення
термоелектричних малопотужних побутових приладів та екологічно безпечних
дитячих іграшок, що надійно працюють, використовуючи тепло нашого
організму.
Завдання дослідження: дослідити закономірності термоелектричної
генерації струму термоелементом ТЕС1-12706; розробити та виготовити
найпростішу модель термоелектричного генератора, що використовує тепло
нашого організму, для світлодіодного ліхтарика та розвиваючих іграшок.
Практичне значення роботи: розроблені і апробовані прості, безпечні,
довговічні, автономні джерела живлення, що використовують тепло нашого
організму, для невеликих приладів та дитячих товарів.
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КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТЛЕНОСТІ
ОБ'ЄКТІВ
Урин Дмитро Анатолійович,
Волинське відділення МАН України,
Волинський науковий ліцей-інтернат Волинської обласної
ради, 11 клас,
Наукові керівники: Мартинюк Олександр Семенович,
доктор педагогічних наук, професор кафедри
експериментальної фізики та інформаційновимірювальних технологій Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки;
Щегельський Тарас Сергійович, керівник гуртків
інформатики Волинської обласної МАН
Одним з найбільш пріоритетних напрямів розвитку суспільства є
розвиток новітніх технологій, який передбачає широке застосування
можливостей комп’ютерної техніки. Комп’ютерне моделювання об’єктів
спростить їх дослідження, адже відтворюючи певні об’єкти за допомогою
комп’ютерних програм, змінюючи освітлення, можна буде краще розрізнити
деталі предметів, що у свою чергу створить цілісну картину для дослідника. Це
і зумовлює актуальність нашого дослідження.
Метою роботи є створення пристрою, який дозволить моделювати
освітленість об'єктів та дозволить, за допомогою програмного забезпечення,
змінювати напрямок освітлення у реальному часі.
У цій науковій роботі ми представляємо нову форму відображення
текстур, що створює підвищений фотореалізм. Ми моделюємо кожен тексель
зображення за допомогою біквадратного многочлена. Коефіцієнти
біквадратичних многочленів зберігаються в текселі і використовуються для
відновлення кольору поверхні при різних умовах освітлення. Саме це визначає
новизну дослідження.
Для розрахунків ми використовуємо серію фотографій та координати
відповідних джерел світла. Нами було створено купол з камерою і джерелами
світла, щоб фотографувати об’єкт. Купол повинен бути чорним, щоб зменшити
відбивання і розсіювання світла. Це забезпечило відсутність артефактів при
відтворені зображення на комп’ютері.
У перспективі: повна автоматизація процесу, тобто такі функції як
фотографування об’єкту, зміна розташування джерел світла проводяться
автоматично, а все, що потрібно користувачу – лише натиснути кілька клавіш
на ПК. Також, потрібно зауважити, що за допомогою нашої програми можна
змінювати фокусування об’єктів, що є дуже корисним, як для фотографіваматорів, так і для професіоналів.
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РОЗРОБКА ГРИ «PC CREATOR»
НА БАЗІ РУШІЯ UNITY
Бочков Андрій Юрійович
Волинське відділення МАН України,
Луцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №24-технологічний ліцей»,
11 клас
Стеблевець Олександр Леонідович, вчитель інформатики
Луцького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №24-технологічний ліцей»
Технології стрімко ідуть вгору і нині чи не кожен у повсякденному житті
користується комп`ютером. Але мало хто знає, як саме він працює, з чого
складається та як з окремих компонентів зібрати повноцінну систему. Подібні
проблеми з`являються в багатьох, але вчитись самому зазвичай не так легко й
ефективно як хотілося би.
Часто навчання переходить у задоволення, якщо при цьому не
акцентувати увагу на заучуванні тих чи інших предметів і понять, а
використовувати інтерактивні елементи, що дають змогу проводити наукові
дослідження у формі квесту. Знання про технології є дуже цінними в сучасному
житті, і тому розробка додатку, який дасть змогу навчатися весело й ефективно,
зумовлює актуальність даного дослідження.
За допомогою системи взаємодії кожен учасник зможе обмінюватися
повідомленнями з іншими гравцями. Гра була розроблена на системі Online,
тобто весь прогрес зберігається в хмарі, що допомагає гарантувати
синхронізацію між різними пристроями без втрати вже одержаних досягнень.
Також було створено системи для з’єднання соціальних мереж.
Мета роботи полягає у розробці навчальної гри “PC Creator” на цікавій
та ефективній системі навчання.
Реалізація вище поставленої мети потребувала вирішення таких завдань:
1. Дослідити сучасний ринок ігрових програм.
2. Вивчити мову програмування C#.
3. Дослідити систему бази даних Google Firebase
4. Вивчити API Google Firebase, API Facebook Unity
5. Опрацювати рушій гри Unity та його функціональні можливості.
6. Розробити гру “PC Creator”.
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СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ НА ОСНОВІ
СИСТЕМИ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
Куліш Богдан Олегович
Волинське відділення МАН України,
Княгининівський ліцей Волинської обласної ради,
10 клас
Щегельський Тарас Сергійович, керівник гуртків
інформатики ВО МАН
В більшості випадків результат навчального процесу залежить від того,
наскільки інформативно та цікаво подані знання. До технології доповненої
реальності відносяться ті проекти, які направлені на доповнення реальності
віртуальними об’єктами. Впровадження в систему освіти інноваційних
віртуальних способів освіти являється найважливішою умовою посилення
освітнього ефекту, яке полягає у інтерактивній взаємодії з 3D об’єктами.
Впровадження доповненої реальності в освітній процес підвищить
мотивацію учнів при вивченні фізики та рівень засвоювання поданої
інформації, що зумовлює актуальність наукового дослідження.
Метою роботи є створення інтерактивної візуалізації фізичних процесів
за допомогою технології доповненої реальності ,яка дозволятиме школярам
краще ознайомитися із матеріалом за допомогою візуалізації дослідів, описаних
у підручнику з фізики.
Реалізація мети потребувала вирішення наступних завдань:
 вивчення математичних основ доповненої реальності;
 вивчення принципів роботи сучасного ПЗ для створення доповненої
реальності;
 створення архітектури мобільного додатку;
 створення 3D моделей;
 анімація 3D моделей;
 реалізація фізичних процесів.
Програма дозволяє візуалізувати фізичні процеси за допомогою
інтерактивної доповненої реальності, що зумовлює новизну дослідження.
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РОЗРОБКА САЙТУ «WATERME»
Матвіїв Анастасія Юріївна
Волинське відділення МАН України,
Волинський науковий ліцей-інтернат
Волинської обласної ради, 9 клас
Щегельський Тарас Сергійович, керівник гуртків
інформатики ВО МАН

Щоб доглядати за кімнатними рослинами потрібно бути уважним, вчасно
їх поливати, кропити і обробляти листя. Варто пам’ятати, що у кожної рослини
свій час поливу, деякі потрібно поливати щодня, а деякі раз на тиждень, а то і в
два тижні. Деяким рослинам потрібно багато світла, а деякі не переносять
пряме світло взагалі. Одним потрібно багато повітря і відкритий простір, а інші
приживаються в будь-яких умовах. Тобто, догляд за кімнатними рослинами
повинен бути максимально наближеним до тих умов, в яких вони жили раніше,
лише в такому випадку рослини будуть тішити вас здоровим листям та чудовим
цвітом. Саме тому створення сайту, який буде простим у використанні і,
водночас, надавати користувачу всю необхідну інформацію по догляду за
рослинами є актуальним.
Мета роботи полягала у створенні сайту “WaterMe”, який допоможе
людям, які зацікавлені завести нові рослини, доглядати за ними, лікувати і
дізнаватися багато корисної та цікавої інформації про неї. Також сайт має бути
зручним у використанні телефонними браузерами.
Кожен користувач може створити свою власну сторінку, де буде зібрано
всю необхідну інформацію про рослини, якими він володіє. При реєстрації
користувачеві

надається

вибрана

ним

пара

логін

плюс

пароль,

яка

використовується в подальшому користувачем при роботі з сайтом.
Кожна людина має можливість визначити свою рослину за QR-кодом, що
значно зекономить витрачений час людини і вона з легкістю зможе дізнатись
про свою кімнатну рослину. Саме це визначає новизну дослідження.
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ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ
СКЛАДОВИХ СКЛАДНИХ
СИСТЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАХ ЖУРНАЛЮВАННЯ.
ПРОГРАМА «ZARAZ»
Мельник Ольга Павлівна,
Волинське відділення МАН України,
Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука, 9 клас
Вербицький Василь Сергійович,
керівник гуртків інформатики ВОМАН
У найбільш розповсюдженому випадку системи, які забезпечують
необхідну для роботи складної системи функціональність, обслуговують лише
зовнішні запити до них. У такому разі чи не єдиним джерелом інформації для
дослідження роботи спеціалізованої системи за необхідний проміжок часу стає
її log файл (результат журналювання). У випадку, якщо система складається з
декількох спеціалізованих систем, таких журналів необхідно дослідити
декілька, які фактично пов’язаних між собою. Саме це визначає актуальність
наукової роботи.
Метою наукової роботи є створення програми, яка забезпечувала би
ефективну автоматизацію робіт пов’язаних з дослідженням журналів складних
комп’ютерних систем.
Практичне значення. Використання функціональності представленого
програмного продукту може призвести до економії часу та зменшення кількості
помилок пов’язаних з ігноруванням інформації про роботу деяких складових
складних систем. В таких напрямках діяльності як адміністрування та
підтримка, забезпечення відмовостійкості та безпеки комп’ютерних систем.
Розроблений програмний продукт дозволяє опрацьовувати декілька log
файлів одночасно, здійснювати фільтрацію подій по часу, проводити швидку
діагностику помилок всієї загальної системи. Зручний, ергономічний інтерфейс
дозволяє працювати з програмою адміністратору із невисоким рівнем
комп’ютерної грамотності або використовувати її у навчальному процесі.
Такий підхід і визначає новизну роботи.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО
ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОД АВТОНОМНИМИ
ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
Урин Дмитро Анатолійович,
Волинське відділення МАН України,
Волинський науковий ліцей–інтернат, 11 клас
Щегельський Тарас Сергійович, керівник гуртків
інформатики Волинська обласна МАН
Одним з найбільш пріоритетних напрямів розвитку суспільства є
розвиток новітніх інформаційних технологій, який передбачає широке
застосування

можливостей

комп’ютерної

техніки,

методів

і

засобів

інформатики для реалізації проектів, які б змогли полегшити повсякденне
життя людей. Підвищення якості програмних засобів у свою чергу зможе
забезпечити розвиток науки. Сьогодні є велика потреба в системах, які можуть
визначати перешкоди, оминати їх а також будувати маршрут з одного місця в
інше. Це і зумовлює актуальність нашого дослідження.
Метою роботи є розробка системи, яка може визначати перешкоди,
оминати їх, а також будувати маршрут для переміщення безпілотного засобу з
пункту А в пункт B в реальному часі.
Розроблена система демонструє високу точність виявлення перешкод та
має відкритий вихідний код, що дозволяє легко інтегрувати його в інші
програми. Саме це визначає новизну дослідження.
Для роботи програми використовуються дані з стереокамер і датчиків
(акселерометр, гіроскоп, барометр). Нами була створена платформа для
тестування розробленого коду. Ми розробили її на основі плати Raspberry Pi.
Також потрібно зауважити, що більшість розрахунків робиться на комп’ютері
за допомогою коду, що передає дані з камер і датчиків на комп’ютер і
комп’ютер, на основі отриманих даних, каже платформі що потрібно робити
(зупинитися, повернути на α градусів, прискоритися). Для нашої платформи ми
використовували двигуни, максимальна швидкість обертання колеса яких є
середньою,

але

їхня

потужність

є

досить

використовувати дану систему навіть на вулиці.

значною,

що

дозволяє

46

ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІДРОГЕЛЮ
Земцов Георгій Олексійович,
Волинське територіальне відділення МАН України,
Нововолинський науковий ліцей-інтернат
Волинської обласної ради, 10 клас,
Шустік Лілія Степанівна, учитель фізики та астрономії
Нововолинського наукового ліцею-інтернату
Волинської обласної ради
Актуальність дослідження – створення оптично-прозорих однорідних
середовищ з наперед заданими властивостями.
Мета роботи – дослідження оптичних властивостей кульок гідрогелю:
прозорість, показник заломлення, вплив на проходження світлового променя.
Новизна роботи полягає у виявленні залежності коефіцієнта поглинання
та пропускання від базового кольору кульок та довжини падаючої хвилі.
Об’єкт дослідження - це кульки гідрогелю.
Предмет

дослідження

-

проходження

світлового

променя

через

середовище кульок та явища, які при цьому спостерігаються.
Завдання

науково–дослідницької

роботи

–встановлення

фокусної відстані, оптичної сили та показника заломлення
характеристик

кульок;

дослідження здатності гідрогелю

залежності

від фізичних
поглинати

та

пропускати світло.
У ході виконання роботи було досліджено оптичні властивості кульок
гідрогелю різного діаметру та кольору. Знайдено фокусні відстані, показники
заломлення, коефіцієнти поглинання та прозорості середовищ. З’ясовано, як
залежить поглинання світла речовиною гідрогелю від її кольору.
Результати дослідження дозволяють розглядати можливість створення
нових речовин на основі гідрогелю з наперед заданими формами та
властивостями,

зокрема,

контактних

лінз

ультрафіолету, корекції дальтонізму тощо.

з

механізмом

захисту

від
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ТЕМНА МАТЕРІЯ ЯК ПРОЯВ ВИЩИХ
РОЗМІРНОСТЕЙ ПРОСТОРУ-ЧАСУ
Мельничук Юлія Василівна
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад “Луцька гімназія№21 імені
Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської
області”, 11 клас,
Шигорін Павло Павлович, кандидат фізикоматематичних наук, доцент кафедри теоретичної та
математичної фізики Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки
Ми стоїмо на порозі грандіозного відкриття, яке кардинально міняє наше
бачення Світу. Ідеться про природу темної матерії.
Проблема темної матерії у Всесвіті ― одна з фундаментальних в сучасній
астрофізиці, оскільки дана матерія не випромінює світло та не може
спостерігатися за допомогою телескопів.
Дослідження, які є основою даної роботи, знаходяться на межі двох
галузей знань: фізики елементарних частинок та астрофізики, які інтенсивно
розвиваються протягом останніх десятиліть.
Експериментальна фізика досягла рівня, коли теоретичні ідеї про
«початок Всесвіту» можуть бути експериментально перевіренні.
У даній роботі було проведено аналіз рівнянь теорії гравітації Ейнштейна
для п’ятивимірного простору-часу.
Ми показали, що проявом п’ятого виміру як проекції на наші звичайні
чотири виміри є поява скалярного поля, яке може описувати темну матерію.
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ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНА ДОБРОТНІСТЬ
МОНОКРИСТАЛІВ (AgSb)1-хPbхSe2
Пішова Поліна Володимирівна,
Волинське відділення Малої академії наук України,
Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5
Луцької міської ради Волинської області, 10 клас,
Новосад Олексій Володимирович, кандидат фізикоматематичних наук, старший викладач кафедри
експериментальної фізики та інформаційновимірювальних технологій Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки
Наукова робота присвячена вивченню термоелектричних властивостей
нових монокристалів (AgSb)1-хPbхSe2 при (x=0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,92, 0,95, 1).
Пошук та дослідження нових матеріалів для створення термоелектричних
генераторів обумовлюється постійним зростанням споживання електроенергії
та її вартості. Крім того, однією із найбільших загроз для нашої планети є
глобальне потепління. Цей процес, в основному, відбувається внаслідок
видобутку та спалювання горючих корисних копалин, частина видобутої
енергії від згоряння яких використовується нераціонально та розсіюється у
вигляді теплової енергії.
Чи не єдиним способом перетворення теплової енергії в електричну є
використання термоелектрогенераторів. Саме тому актуальними є дослідження,
проведені у даній науково-дослідницькій роботі.
Мета дослідження полягала у розробці та апробації нового методу
вимірювання
коефіцієнта
теплопровідності
напівпровідників;
в
експериментальному визначенні коефіцієнта теплопровідності монокристалів
(AgSb)1-хPbхSe2; розрахунку термоелектричної добротності (AgSb)1-хPbхSe2 та
аналізі залежності отриманих результатів від складу монокристалів.
У науковій роботі запропоновано новий метод визначення коефіцієнта
теплопровідності напівпровідників, у якому використовується теплова енергія
світлового променя.
Встановлено, що перспективними термоелектричними матеріалами є
монокристали (AgSb)1-хPbхSe2 при (x=0, 0,1, 0,2, 0,92, 1). Оцінені значення
коефіцієнтів електронної та фононної теплопровідності. Показано, що,
змінюючи вміст Pb, можна плавно керувати теплопровідністю монокристалів
(AgSb)1-хPbхSe2 та термоелектричною добротністю..
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КОСМІЧНА НАВІГАЦІЯ
Приходько Андрій Олексійович
Волинське відділення МАН України,
Волинський науковий ліцей-інтернат
Волинської обласної ради, 10 клас,
Шигорін Павло Павлович, кандидат фізикоматематичних наук, доцент кафедри теоретичної та
математичної фізики Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки
Наукова робота присвячена розробці нового принципу космічної
навігації. Зокрема у роботі було проаналізовано принципи роботи земних
навігаційних систем, які показали, що вони не можуть бути використані для
визначення місцезнаходження космічних апаратів у глибокому космосі.
Було показано, що в якості «космічних маяків», які створять базис для
космічної
Розроблено

навігації

можуть

бути

використані

рентгенівські

пульсари.

теоретичні принципи роботи космічної навігаційної системи з

використанням випромінювання пульсарів.
Для цього необхідно мати дані про координати базисних пульсарів та
кути, під якими з космічного човника видно базисні пульсари. Також у роботі
розроблено комп’ютерну програму для розрахунку координат космічного
човника на основі інформації про координати базисних пульсарів та кути, під
якими з космічного човника видно базисні пульсари.
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ДОВЕДЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ НЕРІВНОСТЕЙ
Лугінін Богдан Андрійович,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад «Луцький навчально-виховний
комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського»,
10 клас
Наукові керівники: Ковальчук І.Р., кандидат фізикоматематичних наук, доцент кафедри алгебри і
математичного аналізу Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки;
Жумик Л.В., вчитель математики комунального
закладу «Луцький навчально-виховний комплекс
«Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського»
Луцької міської ради Волинської області»
Нерівності відіграють дуже велику роль у сучасній математиці. Лінійне та
нелінійне програмування, теорія ігор, дослідження функцій неможливі без
нерівностей.
Навчання розв’язуванню геометричних задач є однією із складових частин
вивчення шкільного курсу математики. Цікавим і важливим є клас
планіметричних задач на доведення геометричних нерівностей. Не
перерахувати олімпіадних і конкурсних завдань на цю тему. Легкі, майже
очевидні, нерівності часто виявляються «міцним горішком». Ці завдання
нетрадиційні для повсякденної навчальної діяльності і їм приділяється мало
уваги. Тому тема роботи є актуальною.
Мета роботи: проаналізувати підходи до доведення геометричних
нерівностей.
Завдання роботи – розглянути:
- геометричні нерівності, пов’язані з трикутником;
- застосування нерівності трикутника для доведення інших нерівностей;
- доведення алгебраїчних нерівностей за допомогою геометричних
міркувань;
- застосування алгебраїчних методів для доведення геометричних
нерівностей;
- нерівності з вкладеннями.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що самостійно підібрано і
погруповано задачі щодо методів їх розв’язування. Розглянуто одночасно різні
види нерівностей та способи їх доведення.
Запропонований підбір задач створює теоретичний і практичний
фундамент для знайомства з геометричними нерівностями та методами їх
доведення.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВИХРОВИХ СЛІДІВ ПОВІТРЯНИХ
СУДЕН
Обертас Андрій Сергійович,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад «Луцький навчально-виховний
комплекс № 9 Луцької міської ради», 11 клас
Наукові керівники: Федуник-Яремчук Оксана
Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук,
старший викладач кафедри алгебри і математичного
аналізу Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки, керівник секції математики
комунальної установи «Волинська обласна Мала академія
наук»; Мала Оксана Леонідівна, вчитель математики
комунального закладу «Луцький навчально-виховний
комплекс № 9 Луцької міської ради»
На сьогоднішній день повітроплавство і космічна галузь розвиваються з
надзвичайно швидким темпом. Для розробки нових апаратів і для точних
розрахунків польотів необхідно оперувати з багатьма поняттями гідродинаміки,
деякі з яких ще повністю недосліджені. Тому дана тема є надзвичайно
актуальною.
Мета: Дослідити причини утворення й охарактеризувати основні
параметри вихрових слідів.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
1. Описати основні елементи теорії поля.
2. Ознайомитися з основними властивостями вихорів.
3. Вивчити можливості експериментально вираховувати параметри
вихрових слідів з використанням теоретичних характеристик вихорів.
Об’єкт дослідження: основні поняття гідродинаміки та векторної
алгебри.
Предмет дослідження: вихори та векторні поля.
Наукова новизна полягає в запропонуванні методу експериментальної
оцінки властивостей вихорів.
Практичне

застосування:

матеріали

даної

роботи

можуть

бути

використанні при вивченні гідродинаміки та механіки суцільних середовищ.
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ОПИС ПОВОРОТІВ У ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ ЗА
ДОПОМОГОЮ КВАТЕРНІОНІВ
Павліха Віктор Юрійович,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад «Луцький навчально-виховний
комплекс №9 Луцької міської ради», 11 клас
Наукові керівники: Волошина Тетяна Володимирівна,
кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри
алгебри і математичного аналізу Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки;
Мала Оксана Леонідівна, вчитель математики
комунального закладу «Луцький навчально-виховний
комплекс №9 Луцької міської ради»
Кватерніони – історично перший приклад некомутативної алгебри з
діленням, запропонований більше 150 років тому Гамільтоном. Завдяки
кватерніонам виникла надзвичайно плідна область математики – векторна
алгебра. Незабаром було знайдене застосування кватерніонів в електродинаміці
та механіці. У наш час системи чисел, подібних до алгебри кватерніонів –
гіперкомплексні системи – знаходять численні та несподівані застосування у
фізиці та техніці, навіть у космічних дослідженнях.
Мета роботи полягає у дослідженні властивостей кватерніонів, порівняння
їх із властивостями комплексних чисел та виявлення зв'язків кватерніонів із
векторами у тривимірному просторі.
Завдання дослідження: аналіз побудови алгебри кватерніонів як
узагальнення поля комплексних чисел; вивчення властивостей операцій з
кватерніонами; застосування кватерніонів для опису поворотів у евклідовому
тривимірному просторі. Об’єктом дослідження в даній роботі є алгебра
кватерніонів

та

властивості

кватерніонів.

Предметом

дослідження

є

програмний інструментарій розв’язання задачі про додавання поворотів, а саме
знаходження вісі повороту і кута, за допомогою кватерніонів.
Запропонована робота показує, як можна застосовувати методи об’єктноорієнтованого програмування у векторній алгебрі. Розглянуто задачу про
додавання поворотів, а саме знаходження осі повороту і кута, із застосуванням
кватерніонів.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У
ВОДОЙМАХ ШАЦЬКОГО ПООЗЕР`Я ТА ЇХ ВПЛИВ НА
ГІДРОБІОНТИ
Ліпко Вікторія Віталіївна,
Волинське відділення МАН України,
Володимир-Волинський ліцей «Центр освіти»
Волинської обласної ради, 10 клас
Наукові керівники: Дядіо Наталія Василівна, вчитель
біології, Гись Юрій Васильович, вчитель хімії
Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти»
Волинської обласної ради
У сучасних умовах Шацькі озера зазнають інтенсивного антропогенного
навантаження. Основними джерелами забруднення поверхневих і підземних
вод нині є не стічні води із сільгоспугідь, а комунальні відходи, звалища
сміття, будівництво в прибережних смугах, заїзд автотранспорту та миття
його біля озер.
Одні з найнебезпечніших забруднювачів навколишнього середовища є
важкі метали, бо вони практично не вилучаються з системи, потрапивши до
неї.
Мета наукової роботи. Дослідити рівень забруднення йонами важких
металів водойм Шацького поозер`я.
Об’єкт дослідження. Природні водойми Шацького поозер`я: Світязь,
Пулемецьке, Острів`янське, Чорне Мале, Ритець, Зведенка.
Предмет дослідження. Рівень забруднення йонами важких металів озер
Шацького національного природного парку.
Методи досліджень. Спостереження та порівняння, експеримент,
статистичний аналіз і узагальнення.
Наукова новизна. Вперше проведено дослідження вмісту йонів важких
металів у малих водоймах (Чорне Мале, Ритець, Зведенка) Шацького
національного природного парку та виявлено закономірності їх розподілення
щодо озер Світязь, Пулемецьке, Острів`янське.
Практична значення роботи.
1. Визначено реальний рівень забруднення йонами важких металів озер
західної частини Шацького національного природного парку.
2. Результати, отримані в ході роботи, дозволяють виробити та
запропонувати заходи щодо покращення екологічної ситуації.
3. Матеріали роботи можуть бути використані для інформування
населення про екологічний стан великих та малих озер Шацького поозер`я, а
також на уроках екології, біології, географії, хімії, основ здоров’я.
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ ЦИНК ОКСИДУ
В ПРИСУТНОСТІ СТАБІЛІЗАТОРА ATLAS G3300
Приступа Костянтин Володимирович,
учень 11 класу НВК №9 Луцької міської ради
Янчук Олександр Миколайович, доцент кафедри
неорганічної та фізичної хімії Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки
Актуальність

теми.

Цинк

оксид

–

люмінесцентний

матеріал,

напівпровідник з прямими міжзонними переходами. Наночастинки цинк оксиду
використовуються

для

виготовлення

провідних

прозорих

плівок,

п’єзоелектричних приймачів, фотоелементів, газових сенсорів, каталізаторів.
Метa роботи: дослідити вплив густини струму, температури, вмісту
стабілізатора ATLASG3300, тривалості електрохімічного синтезу на розміри
частинок цинк оксиду, отриманих електролізом водного розчину натрій
хлориду з розчинним цинковим анодом.
Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання:
1)

пошук наукової літератури; 2) синтез порошків; 3) підтвердження та

ідентифікація синтезованих частинок; 4) аналіз впливу умов електролізуна
розмір частинок.
Об'єкт дослідження: нанорозмірні частинки цинк оксиду.
Предмет дослідження: електрохімічний синтез цинк оксиду без та в
присутності стабілізатора ATLAS G3300.
Методи

дослідження:

електроліз,

рентґенофазовий

аналіз,

метод

скануючої електронної мікроскопії.
Наукова новизна: Уперше електролізом водного розчину NaCl з
розчинним цинковим анодом за постійної сили струму в присутності й без
стабілізатора

ATLAS

G3300

синтезовано

наночастинки

цинк

оксиду.

Проаналізовано вплив густини струму, температури, часу електролізу на
розміри частинок цинк оксиду, синтезованих без стабілізатора та з ним.
Практичне значення. Синтезовані нанорозмірні порошки цинк оксиду
можуть бути використані для виготовлення напівпровідникових приладів.
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ВПЛИВ АЛЬФА-ТРЕНІНІГУ НА ІНДЕКС АГРЕСІЇ ТА
ВОРОЖОСТІ ДІВЧАТ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
Хабазняк Владислав, учень 10 класу комунального закладу
«Луцький навчально-виховний комплекс № 9
Луцької міської ради»
Наукові керівники: Качинська Т.В., к.б.н.,
доцент кафедри фізіології людини і тварин
Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки; Багно О. М., вчитель біології
комунального закладу «Луцький навчально-виховний
комплекс № 9 Луцької міської ради»
Хаотичний характер сучасних соціально-економічних і політичних змін
суспільства примушують людину миттєво пристосовуватись до нових
несприятливих умов, що викликає дискомфорт та певну агресію людини до
зовнішнього середовища.
Поєднання вікової специфіки особистісного розвитку та соціальної
аморфності уявлень, норм та цінностей слугують каталізаторами агресивності
як у поведінковому, так і в особистісному розрізі, роблячи тематику підліткової
агресії доволі актуальною.
Тому, завдання дослідження зводиться до пошуку залежностей між
різними психічними і нейрофізіологічними параметрами і лікувальним
ефектом, щодо зменшення рівня агресії та ворожості у дівчат-підлітків. Мета
роботи – дослідити вплив альфа-тренінгу на психофізіологічний стан дівчатпідлітків із підвищеним рівнем агресії та ворожості, за показниками
електроенцефалографічного та сенсомоторного дослідження.
У роботі вперше зроблено спробу знайти предикторів ефективності
нейрофідбек-терапії щодо зниження індексу агресії та ворожості у дівчат
підліткового віку. Виявлено позитивний вплив нейрофідбек-терапії на
зниження індексу агресії та ворожості у дівчат-підлітків.
Предикторами ефективності нейрофідбек-терапії щодо зниження індексу
агресії та ворожості є показники тесту «реакція на рухомий об’єкт» (точність
реакції, значення сенсомоторної реакції та їх кількість із випередженням та
запізненням), збільшення потужності електричної активності альфа-ритму у
центральному лобовому відведенні та спектральної щільності потужності у
потиличних та тім’яних відведеннях кори головного мозку, тоді як у лобових,
центральних та скроневих – зменшення.
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ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ᾽Я
ПЕРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ НОВОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Чупов Роман, учень 11 класу "Луцького навчальновиховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
№ 7 - природничий ліцей" Луцької міської ради
Волинське відділення МАН України,
Наукові керівники: Дмитроца О.Р., кандидат біологічних
наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин
Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки; Козлович С.В., вчитель біології
комунального закладу "Луцький навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 природничий ліцей" Луцької міської ради Волинської
області
У наукових джерелах існують відомості про залежність фізичного
здоров'я та адаптаційних можливостей першокласників від параметрів
традиційної школи. Перехід до навчання за принципами Нової української
школи зумовлює оновлення моніторингу показників, що лежать в основі
фізичного здоров'я та адаптації сучасних школярів, з метою встановлення
функціонального стану першокласників у процесі навчальної діяльності в
перший рік перебування у ЗЗСО.
Зважаючи з актуальності дослідження, метою роботи було: провести
оцінку фізичного здоров’я першокласників 6-7 років за умов традиційної
системи навчання та Нової української школи. Для досягнення мети ставилось
завдання: провести аналіз основних антропометричних показників та
здійснення порівняльного аналізу фізичного здоровся першокласників, залежно
від системи навчання.
Дослідження проведено на 60 хлопчиках (6-7 років), котрих розділили на
дві групи (по 30 осіб): учні традиційної системи навчання та учні Нової
української школи (НУШ). Для встановлення особливостей фізичного здоров’я,
використано загальновизнану методику антропометрії, враховуючи та
фізіометричні показники. За встановленими показниками визначали індекси
фізичного здоров’я. Використано методи варіаційної статистики.
В результаті дослідження встановлено, що діти традиційної системи
навчання, в основному, характеризуються вищими показниками фізичного
розвитку. Діти НУШ виявили перевагу за станом роботи кровообігу. Аналіз
показників фізичного здоров'я дітей вказує не лише на їх гетерохронність та
залежність від системи навчання, але й наявність значного відсотка дітей з
низьким рівнем розвитку фізичних якостей.
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СТАН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ПІДЛІТКІВ
ЗАЛЕЖНО ВІД СПОРТИВНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
Шевчук Ангеліна Богданівна,
Волинське відділення МАН України,
«Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ступенів №10 – професійний
ліцей», 10 клас,
Науковий керівник: Поручинська Тетяна Федорівна,
кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології
людини і тварин Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки
Протягом останніх років бурхливо розвиваються методи дослідження
функціонального стану апарату кровообігу у спортсменів різної спеціалізації та
кваліфікації і впроваджуються в практику роботи у галузі спортивної фізіології
та медицини. Все більше уваги приділяється вивченню особливостей
варіабельності серцевого ритму (ВСР), що відображає стан регуляторних
впливів на серце у спортсменів різної спеціалізації. Водночас є мало
досліджень з вивчення змін у серцево-судинній системі спортсменів різної
кваліфікації та спеціалізації. Тому вивчення фізичного розвитку спортсменів та
дослідження стану показників і типів центральної гемодинаміки є актуальним.
Виходячи з вище сказаного метою роботи було вивчення особливостей
центральної гемодинаміки у хлопців-спортсменів залежно від спортивної
спеціалізації. Відповідно до мети були поставлені такі завдання: вивчити
особливості фізичного стану хлопців-спортсменів, які займаються швидкісносиловими вправами та вправами на витривалість; проаналізувати особливості
центральної гемодинаміки у досліджуваних (на прикладі ігрових видів спорту
та легкої атлетики); дослідити тип гемодинаміки у хлопців-спортсменів з
різною спортивною спеціалізацією.
У дослідженнях взяли участь 30 хлопців віком 15–17 років. Згідно зі
спортивною спеціалізацією обстежуваних поділено на 3 групи: I – спортсмени
ігрових видів спорту (10 осіб), II – легкоатлети (10 осіб). Контрольну групу (III)
склали 10 осіб, які спортом не займались. У роботі застосовували такі методи
дослідження: аналіз даних наукової літератури; метод антропометрії; метод
тетраполярної реографії; методи математичної статистики.
Під час дослідження особливостей фізичного стану у спортсменів
встановлено, що показники РФС суттєво відрізняються у І та ІІ групах
спортсменів. досліджуваних ІІ групи відзначалися статистично вищі значення
РФС, порівняно із І групою. Дещо нижчі значення РФС спостерігалися у
контрольній групі, яка спортом не займається.
У досліджуваних I групи відмічаються високі значення показників ЧСС,
ХОК, ЗПО та СІ, у II групі відзначилися високі значення СОК, N, УІ та BE. При
дослідженні типів центральної гемодинаміки виявлено переважання
еукінетичного типу в хлопців-спортсменів, які займаються ігровими видами
спорту та легкою атлетикою, а також переважання гіпокінетичного типу в осіб,
які професійно спортом не займаються.
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АНТОФІЛЬНІ КОМАХИ ДЕНДРОПАРКУ
ВОЛИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Шуляка Максим Ігорович,
Волинське відділення МАН України,
комунальний заклад «Волинський ліцей-інтернат
Волинської обласної ради», 10 клас
Науковий керівник: Зінченко Олександр Павлович,
кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології
СНУ імені Лесі Українки
Значення антофільних комах носить глобальний характер. Без
перебільшення можна стверджувати, що без комахозапилення життя на нашій
планеті в такій формі, в якій воно існує, було б неможливе. Саме завдяки цьому
процесу комахи отримують їжу, а покритонасінним рослинам, до яких
належить до 80% видів, забезпечується перехресне запилення. Ця проблема
загострюється з історичним розвитком суспільства. Екологічний стан
природного середовища залежить від впливу забруднюючих речовин та інших
чинників, що спричиняє господарська діяльність людини. Погіршення якості
довкілля часто супроводжується масовим зникненням чисельності багатьох
комах: природних запилювачів та бджіл. Отже, вивчення сучасного стану
різноманіття антофільних комах в природному середовищі, в т. ч. і урбоценозах
зумовлює актуальність теми нашого дослідження.
Метою роботи було вивчення видового складу антофільних комах та
аналіз їх поширення на території дослідженого району.
Матеріалом для нашої роботи були власні збори, проведені протягом 2018
року на території дендропарку Волинського наукового ліцею-інтернату
Волинської обласної ради (м. Луцьк).
За польовий сезон було зібрано 11 проб, досліджено 106 особин комахзапилювачів квіткових рослин. Для збору антофільної ентомофауни ми
використовували ентомологічний сачок. Знайдено 24 види антофільних комах.
Ряд Лускокрилі представлений 14 видами з 4 родин; Перетинчастокрилі
9 видами з 3 родин; Ряд Двокрилі 1 видом з родини Сирфіди.
За строками розвитку виділено ранньовесняні види (50%), весняні види
(37,5%) та літні види (12,5%). За кількістю поколінь переважають що мають
одне покоління на рік (54,2%). Гібернацію у фазі личинки проходять 8 видів, у
фазі лялечки – 3 види, у фазі імаго – 13 видів.
За чисельністю домінують 3 види (ІД 10 %): павичеве око денне, бджола
медоносна, білан капустяний; субдомінантами (ІД >7–9 %) є 3 види; рецеденти
(ІД 2–7 %) – 8 видів; субрецеденти (ІД 2 %) – 10 видів. Розповсюдженими (ІП
>50 %) у дендропарку є 7 видів: бджола медоносна, кам'яний та норовий
джмелі; білан капустяний, голуб’янка ікар, сінниця звичайна та павичеве око
денне; поширеними (ІП 20–50 %) були – 12 видів, локальними (ІП <20%) – 5
видів.
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САМОАКЦЕПТАЦІЯ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ
ХАРЧОВИХ РОЗЛАДІВ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Цьок Юлія Олександрівна,
Волинське відділення МАН України,
учениця 11 класу комунального закладу «Луцький
навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради»
Наукові керівники: Федотова Т.В., кандидат
психологічних наук, доцент кафедри загальної та
соціальної психології Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки;
Кицун О. А., практичний психолог комунального
закладу «Луцький навчально-виховний комплекс №9
Луцької міської ради».
Актуальність дослідження. Підлітковий вік характеризується переходом
від дитинства до дорослості, від залежності до автономності. Саме в цьому віці
часто можна спостерігати високий рівень незадоволеності собою і, зокрема,
власним тілом. Оскільки образ тіла виступає найважливішим компонентом
формування підліткової самооцінки, його неадекватність може підвищувати
ризик формування розладів харчової поведінки в осіб підліткового віку.
Результати проведеного емпіричного дослідження засвідчують наступне:
- у діагностованих групи ризику загалом виявлено дещо нижчий рівень
самооцінки, ніж у підлітків групи норми;
- старшокласникам групи ризику складно переробляти емоції, не
вдаючись за допомогою до їжі. Несподівані труднощі чи додаткові перешкоди
можуть сприяти посиленню недооцінки власних успіхів. Самозвинувачення за
певні вчинки і дії поєднується з виразом гніву, розпачу на адресу оточуючих.
Вибіркове ставлення до себе в них виявляється схильністю високо оцінювати
певні свої якості, визнаючи їх унікальність. Інші ж якості – недооцінюються,
тому зауваження можуть викликати відчуття малоцінності, особистої
неспроможності. Також підлітки групи ризику вирізняються конформністю,
м’якістю, очікують допомоги і порад, довірливі, схильні до захоплень іншими,
потребують визнання та не вміють чинити опору;
- підлітки групи норми не мають проблем із обмеженням в їжі, вони
харчуються раціонально та виважено. У звичних ситуаціях вони схильні
зберігати працездатність, упевненість у собі, орієнтацію на успіх у починаннях.
З несподіваним виникненням труднощів упевненість у собі знижується,
зростають тривога та занепокоєння. Позитивне ставлення тих, хто поруч, до
себе поширюється в них лише на всі якості й вчинки; інші особистісні прояви
здатні викликати у них роздратування і неприйняття. Ці підлітки є
енергійнішими, упертішими, завзятішими, наполегливішими в досягненні мети,
ніж діагностовані групи ризику;
- у старшокласників двох груп визначено практично однакове ставлення
до виконання справ та оцінки соціальної поведінки.
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ЦИТОЛОГІЧНИЙ ВИЯВ МЕЙОТИЧНОЇ МУТАЦІЇ
ТОМАТУ ІЗ ПЕРЕДЧАСНИМ РОЗПАДОМ
БІВАЛЕНТІВ
Зубашенко Богдана Юріївна,
Волинське відділення МАН України,
Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука, 10 клас
Науковий керівник: Лісовська Тетяна Павлівна,
кандидат біологічних наук, керівник секції селекції та
генетики ВО МАН
Прогрес у дослідженні генетичного контролю елементарних подій, які
забезпечують синапсис хромосом, репарацію і рекомбінацію генетичного
матеріалу, регулярне розходження гомологів в мейозі пов’язаний із вивченням
мейотичних мутантів – організмів із порушенням нормального перебігу мейозу.
Матеріалом дослідження слугував мейотичний мутант томату dsm4, який був
виділений Лісовською Т.П. в популяції M2, одержаної методом радіаційного
мутагенезу. Мутація не впливала на вегетативний ріст рослин, але плоди не
зав’язувалися.
У фертильних гетерозигот мейоз відбувався нормально. У гомозиготних за
мутацією рослин починаючи зі стадії диплотени частина бівалентів розпадалася
на уніваленти. У діакінезі зберігаються від 4 до 12 бівалентів на мейоцит із
середнім значенням 7,45 бівалентів порівняно з 11,95 у гетерозиготних за
мутацією рослин. Кількість унівалентів становила від 4 до 16 на клітину із
середнім значенням 9,10 унівалентів на мейоцит. Частота хіазм на мейоцит
коливалась в межах від 5 до 13 із середнім значенням 8,25 ± 0,55, що істотно
нижче середньої частоти хіазм на мейоцит у гетерозиготних за мутацією рослин
– 15,30 ± 0,24. В метафазі і анафазі першого і другого поділів спостерігали
забігання та відставання хромосом і хроматид, що супроводжувалося
нерівномірним розходженням хромосом і хроматид до полюсів і викликало
анеуплоїдію продуктів мейозу і стерильність пилку. Фертильність пилку
гомозиготних за мутацією dsm4 рослин становила 8,5 ± 1,1 %  порівняно із
89,1 ± 0,9  у гетерозигот.
Цитологічний аналіз дозволив класифікувати цю мутацію як синаптичну
із середнім ступенем десинапсису. Мутації надана назва dsm4.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗМНОЖЕННЯ І УТРИМАННЯ
ПАНЦИРНИХ СОМІВCALLICHTHYIDAE
В УМОВАХ ДЕКОРАТИВНОЇ АКВАКУЛЬТУРИ
Колесник Катерина Тарасівна,
комунальний заклад «Луцький навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22-ліцей
Луцької міської ради», 10 клас,
Науковий керівник: Буднік Світлана Василівна, кандидат
педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики
природничо-математичних дисциплін початкової освіти
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Актуальність дослідження. Серед мешканців акваріума особливе місце
займають панцирні соми, видова різноманітність яких представлена досить
широко. Крім декоративного призначення, вони є природними санітарами,
підтримують біологічну рівновагу.
Метою роботи є дослідження особливостей, поведінки та розмноження
панцирних сомів на прикладі коридорас венесуела (Corydoras venezuelanus).
Для виконання мети виконані такі завдання: здійснено літературний огляд
з питань класифікації, екології, поведінки та розмноження акваріумних
панцирних сомів на прикладі коридораса венесуела, вивчено особливості
утримання та розмноження основних представників сомових, досліджено вплив
умов навколишнього середовища на розвиток ікри (температура, рН, dН,
освітлення) та визначено оптимальний харчовий раціон молодих акваріумних
сомиків.
Запропоновано практичні поради щодо розведення найбільш поширених у
декоративній аквакультурі Панцирних сомів; визначені можливості їх
використання як естетичного об’єкта в акваріумних композиціях.
Вперше зібрано та проаналізовано дані щодо розведення і особливості
утримання панцирних сомів на прикладі коридораса венесуелав домашніх та
шкільних акваріумах з різних нерестилищ акваріумів лабораторії акваріумного
рибництва ВОЕНЦ.
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ІНВАЗИВНА АКТИВНІСТЬ ДЕРЕВНИХ
ІНТРОДУЦЕНТІВ В ПАРКОВИХ НАСАДЖЕННЯХ
МІСТА ЛУЦЬКА
Крупська Поліна Віталіївна,
учениця 9-А класу Луцької гімназії №21
імені Михайла Кравчука,
Волинський обласний еколого-натуралістичний центр
Науковий керівник: Коцун Лариса Олександрівна,
доцент Східноєвропейського національного університету
ім. Лесі Українки
Інтродукція є не тільки важливим засобом збагачення флори певної
території, але й потужним джерелом адвентизації природної флори. Нині це є
глобальною проблемою, вирішення якої потребує постійного моніторингу за
інвазійними деревними рослинами з метою запобігання ймовірній загрозі їх
експансії у природні фітоценози регіону. Мета роботи – узагальнення даних
інвентаризації деревних інтродуцентів в паркових насадженнях міста Луцька,
які проявляють здатність до натуралізації, визначення їх фітоценотичного
статусу та розробка заходів по оптимізації насаджень парків.
З’ясовано, що в паркових насадженнях міста Луцька зростає 79 видів
рослин, серед яких переважають дерева (51 вид). Інтродуценти становлять 62%,
більшість з яких природно зростають на території Північної Америки (36,7%).
За способом проникнення на досліджувану територію всі досліджувані
інтродуценти є ергазіофітами, за часом занесення переважну більшість
складають кенофіти (95,9%), за ступенем натуралізації превалюють колонофіти
(51,0%), агріофіти становлять понад 20%.
З’ясовано, що за способом розмноження співвідношення розмноження
самосівом, вегетативно та самосівом і вегетативно мають майже однакові
відсоткові значення – відповідно 26,5%, 20,4%,24,5%. Самостійно не
відновлюються понад 28% інтродуцентів. Розподіл інтродуцентів за ступенем
активності засвідчив, що найчисленніша група неактивних та малоактивних
видів – 36,7%%. Високою активністю освоєння території володіє понад 40%
екзотів.
В результаті проведених досліджень проаналізовано ризик від
інтродукції, здичавіння та натуралізації 46 видів інтродуцентів паркових
насаджень міста Луцька. Встановлено, що за імовірністю інвазіїйної загрози
найбільший відсоток високоінвазійних та інвазійних видів – понад 41%.
Можуть виявляти інвазії при зміні умов зростання понад 10% досліджуваних
екзотів.
Назріла необхідність створення та прийняття відповідними обласними
структурами списку інвазійних видів рослин Волинської області. В його складі
доцільно виділити Чорний, Сірий та Тривожний списки.
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ДОБРИВ ТА РЕГУЛЯТОРІВ
РОСТУ НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ РІЗНИХ СОРТІВ
МОРКВИ В УМОВАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Левкович Ірина Романівна,
учениця 10 класу КЗ «Луцький навчально-виховний
комплекс
«Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» Луцької
міської ради Волинської області»
Науковий керівник: Голуб Сергій Миколайович,
доцент СНУ імені Лесі Українки, кандидат
сільськогосподарських наук
Актуальність теми. У харчуванні населення морква столова посідає
одне з важливих місць, як цінний дієтичний і лікувальний продукт. За її
вирощування першочерговими завданнями є отримання високоякісної
продукції стандартних коренеплодів і зменшення економічних та енергетичних
витрат, пов’язаних з їх виробництвом.
Метою досліджень було встановлення і обґрунтування доцільності
використання мінеральних добрив та регуляторів росту за вирощування моркви
столової сортів Нантська Харківська та Шантана Сквирська.
Провівши наукові дослідження було зроблено наступні висновки: За
застосування підвищеної дози отримано найвищий приріст урожаю моркви по
сорту Нантська - 22,2 т/га порівняно з контролем. За внесення рекомендованої
дози отримано приріст врожаю по сорту Шантане 9,8 т/га, а середній приріст по
обох сортах, отримано на фоні застосування рекомендованої дози з
проводенням підживлення. Найбільший вихід стандартних коренеплодів був у
варіантах, з використанням мінеральних добрив по двох сортах. Внесення
N70P80K110 підвищувало вміст каротину на 2,3-2,9 мг% порівняно з контролем в
розрізі сортів. За роздрібненого внесення мінеральних добрив він збільшувався
на 2,0 мг%. Застосування рекомендованої дози NPK забезпечувало 11 мг%.
Внесення добрив також збільшувало вміст суми цукрів залежно від доз їх
внесення. Використовуючи обробку насіння моркви різними регуляторами
росту можна покращити біометричні показники коренеплодів, а порівнюючи їх
ефективність перевагу слід надати Емістиму С.
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СТРУКТУРА ФЛОРИ ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ШАХТ
МІСТА НОВОВОЛИНСЬКА
Сабін Соломія Григорівна, учениця 10 класу КЗ «Луцька
гімназія №21 імені Михайла Кравчука» Луцької міської
ради Волинської області,
КУ «Волинська Мала академія наук»
Науковий керівник: Музиченко Оксана Семенівна доцент,
кандидат біологічних наук, доцент Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки, керівник
секції екології ВО МАН
Проблема ефективного відновлення порушених земель внаслідок
видобування мінеральних ресурсів зумовила необхідність вивчення
особливостей природного заростання породних відвалів вугільних шахт,
впливу рослинних угруповань на процеси накопичення органічної речовини.
Метою роботи є дослідження флори і структури рослинного покриву
породних відвалів шахт м. Нововолинська.
Для виконання мети були поставлені такі завдання: вивчити видовий
склад рослин породних відвалів шахт м. Нововолинська; дослідити особливості
рослинних угруповань на породних відвалах шахт з різним ступенем
ревіталізації; вивчити фітоценотичну та екологічну структуру флори.
Досліджено, флора териконів вугільних шахт представлена 49 видами
рослин, які належать до 45 родів, 17 родин, 16 порядків, 4 класів і 3 відділів. За
кількістю видів домінує Magnoliopsida – 79,59%, частка Liliopsida становить
16,33%. Провідними родинами флори породних відвалів шахт є: Asteraceae –
26,32%, Poaceae – 16,32%, Fabaceae – 10,20% та Brassicaceae – 8,16%. Низький
рівень флористичного запасу (1-3 види) мають 13 родин, що загалом нараховує
19 видів або 38,78% від загальної кількості.
В екологічній структурі флори породних відвалів відносно зволоження
субстрату переважають види мезофільної групи (67,37%), відносно трофності
субстрату – мезотрофні рослини (63,27%), відносно хімізму субстрату у складі
флори переважають індиференти (40,81%).
Найкращою фітомеліоративною та відновлюючою здатністю володіють
такі види: Betula pendula, Populus tremula, Robinia pseudoacacia, Achillea
millefolium, Calamagrostis epigeios, Rumex confertus, Taraxacum officinalе та ін.
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ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ЖИТТЄВИЙ СТАН
ДЕНДРОФЛОРИ ЗАКАЗНИКА «ЛИПОВИЙ ГАЙ»
ВОЛОДИМИР - ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Чемко Софія Володимирівна,
Волинське відділення МАН України,
освітній опорний заклад навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - ліцей» с. Зимне
Володимир - Волинського району, 11 клас
Науковий керівник: Подзізей Борис Анатолійович,
учитель біології освітнього опорного закладу
навчально-виховного комплексу « ЗОШ І-ІІІ ст. ліцей» с. Зимне Володимир - Волинського району
Волинської області, керівник секції охорони довкілля
та раціонального природокористування комунальної
установи «Волинська обласна Мала академія наук»
Лісовий заказник "Липовий гай" - унікальний для Волині фітоценоз
площею 24,8 га, у складі якого переважають липові деревостани. На сьогодні
немає актуальних наукових даних щодо видового складу, ценотичної
структури та життєвого стану його деревної рослинності. Дендрофлора
заказника потребує всебічного вивчення та організації ефективних заходів
охорони, що зумовлює актуальність нашого наукового дослідження.
У процесі дослідження було з’ясовано, що склад деревної рослинності
заказника представлений 11 видами дерев, які належать до 6 родин.
Домінуючим видом є Липа дрібнолиста (Tilia cordata Mill), індекс
домінування 0,74, достатньо чисельними також є Дуб звичайний (Quercus
robur L) та Тополя тремтяча (осика) (Populus tremula L.). На більшій частині
лісового масиву «Липового гаю» - 66% - зростає майже чистий липовий
деревостан, решту території займають дубово-липові та осиково-липові
фітоасоціації.
Одно – двоярусні деревостани «Липового гаю» мають показники
щільності від 727 до 925 дерев на 1 га, середня щільність в межах заказника
становить 823 дерев/га.
Згідно з показниками життєвого стану, тільки 38% відсотків дерев
здорові. Індекс життєвого стану деревної асоціації в цілому - 66 балів, отже,
деревостан - ослаблений. Основні фактори, що погіршують життєвий стан:
механічні ушкодження, інвазії грибів-паразитів, та комах-шкідників лісу.
Найважливіші фактори антропогенного впливу: незаконні вирубки, та
засмічення території.
Для санації деревостанів необхідні санітарні рубки відмираючих рослин.
Також важливо забезпечити охоронний режим території. Липові насадження
заказника обумовлюють широкі перспективи розвитку бджільництва.

