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Тези наукових робіт слухачів Волинської обласної МАН – учасників 

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

2015. – 74 с. 

 

 

 

 

 

 

У збірці подано тези наукових робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнського 

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

відбувся у квітні – травні 2015 року в м. Києві. 

Слухачі Волинського відділення МАН України представляли свої наукові 

дослідження у 57 cекціях, об’єднаних в дванадцять наукових відділень: історії, 

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

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

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, комп’ютерних наук, 

хімії та біології. 

 

 

Рекомендовано до друку методичною радою Волинської обласної Малої 

академії наук (протокол № 3  від  20 жовтня 2015 р.). 
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ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОНОКРИСТАЛІВ  

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

Василюк Михайло Вікторович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Волинський ліцей-інтернат 

                     Волинської обласної ради, 10 клас 

Науковий керівник: Мирончук Галина Леонідівна, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики                   

твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій  

Східноєвропейського національного університету  

 імені Лесі Українки 

 

Великі успіхи, досягнуті в розвитку фізики і хімії твердого тіла, в значній 

мірі обумовлені створенням нових напівпровідникових матеріалів з наперед 

заданими властивостями. Вивчення фізичних властивостей сполук залежно від 

складу є ефективним засобом для визначення кореляції між структурою і 

властивостями матеріалу.  

Сполуки типу A
I
B

III
X

VI
 знайшли практичне застосування для 

виготовлення сонячних елементів та вузько смугових оптичних фільтрів. Ці 

матеріали використовують також для створення інжекційних гетеролазерів, 

світлодіодів, фотоприймачів, які працюють в середній і дальній ІЧ-області. До 

таких сполук належать кристали AgGaSe2 та AgGaS2.  Хоча властивості з’єднань 

AgGaSe2,  вивчені достатньо добре, в той же час тверді розчини на їх основі 

вивчені недостатньо. Тому метою роботи є дослідження оптичних властивостей 

твердих розчинів AgGaSe2 – GeSe2. Відповідно до поставленої мети 

встановлено особливості спектральної залежності коефіцієнта поглинання; 

оцінено ширину забороненої зони та розрахований термічний коефіцієнт зміни 

ширини забороненої зони. 

На основі дослідження оптичного поглинання в області краю смуги 

власних оптичних переходів оцінена зміна оптичної ширини забороненої зони в 

залежності від температури (100 – 300 К) та кількісного вмісту компонент (х) в 

сполуці. 

Продемонстровано, що досліджувані матеріали проявляють властивості 

невпорядкованих систем, обумовлених технологічними дефектами і 

структурними особливостями сполуки. 
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           ГОЛОСОВА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ  

РЕАНІМАЦІЙНИМ  ОБЛАДНАННЯМ 

                         Павлюк Михайло Володимирович, 

   Волинське територіальне відділення МАН України, 

        Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5, 10 клас                                                                                                                                                   

Науковий керівник: Мартинюк Олександр Семенович, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики 

та методики викладання фізики Східноєвропейського національного 

університету  імені Лесі Українки 

 

 Початок ХХІ століття є часом інтенсивного розвитку усіх галузей науки, 

техніки та виробництва. Медицина стала одним з головних векторів 

впровадження засобів мікроелектроніки та автоматики. Актуальною є проблема 

проектування нового медичного обладнання з використанням сучасної 

елементної бази та нових інформаційно-комунікаційних технологій.  

Мета дослідження  полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та 

експериментальній перевірці засобу голосового керування реанімаційним 

обладнанням на основі мікроконтролерної платформи Arduino та модуля 

EasyVR. 

Завданнями дослідження передбачено: проаналізувати можливості 

програмно-апаратних засобів у модернізації медичного обладнання; розробити 

систему керування реанімаційним ліжком голосовими командами на основі 

модуля EasyVR; провести апробацію конструкції в умовах практичного 

застосування. 

Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності 

використання засобів мікроелектроніки та інформаційно-комунікаційних 

технологій в медичному обладнанні. 

Експериментально підтверджено доцільність та ефективність реалізації 

можливостей платформи Arduino та модуля EasyVR в удосконаленні медичного 

обладнання. 
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УНІВЕРСАЛЬНА МЕТЕОСТАНЦІЯ НА 

АПАРАТНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІЙ ПЛАТФОРМІ RDUINO 

Рибчук Віталій Павлович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

            комунальний заклад “Луцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської   ради”, 11 клас 

Науковий керівник: Мартинюк Олександр Семенович,  

кандидат  педагогічних наук, доцент кафедри загальної фізики та методики 

викладання фізики Східноєвропейського національного університету  

імені Лесі Українки 

 

В останнє десятиріччя відбувається активне впровадження в усі сфери 

людської діяльності новітніх технологій, що засновані на засобах комп’ютерної 

техніки, мікропроцесорів, багатофункціональних плат уводу / виводу 

інформації тощо. Апаратно-програмну платформу Arduino застосовують для 

створення електронних пристроїв, робототехнічних та інших конструкцій із 

можливістю прийому сигналів від різних цифрових й аналогових датчиків та 

управління різними виконавчими пристроями. Інтегроване середовище 

розробки – це багатоплатформовий додаток на Java, що включає в себе 

редактор коду, компілятор і модуль програмування платформи.  

Мета роботи – теоретичне обґрунтування та експериментальне 

підтвердження ефективності використання мікроконтролерних апаратно-

програмних засобів у проектуванні та виготовленні обладнання навчального 

призначення. 

Завдання дослідження  полягає в розробці метеостанції навчального 

призначення на основі платформи Arduino Mega 2560, що забезпечує 

проведення навчальної та науково-дослідницької роботи в галузях метеорології, 

кліматології та геоекології. 

Наукова новизна дослідження обґрунтована необхідністю впровадження 

мікроконтролерної схемотехніки та інформаційно-комунікаційних технологій в 

конструктивно-технічній діяльності. 

Практична значимість полягає у можливостях практичного застосування 

розробленої платформи у побутових приладах, навчальному обладнанні з 

фізики, метеорології та автоматизованих системах. 
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ПЕЧЕРИЦЬ 

                 Сальніков Олексій Віталійович,  

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад “Луцький навчально-виховний 

комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22                             

ліцей” Луцької міської ради”, 9 клас 

 Науковий керівник: Пахачук Сергій Сергійович,  

старший викладач кафедри загальної фізики та методики викладання 

фізики Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки 

Розвиток новітніх технологій торкнувся усіх сфер людської діяльності. 

Особливої актуальності набувають пристрої досить вузької спрямованості, 

серед котрих, зокрема, потреба у вирощувані грибів печериць.  

Задля досягнення мети наукової роботи – створення системи клімат-

контролю для вирощування печериць у тепличному комплексі з 

представленням детального опису її технічних характеристик – було 

поставлено і реалізовано ряд завдань. 

За результатами аналізу технології самостійного вирощування грибів (1) 

розписані кліматичні параметри – показники температури і вологості – 

впродовж усього циклу вирощування грибів і (2) обґрунтована необхідність 

використання спеціального обладнання у період інкубації грибів за причини 

сталості показників на певному етапі повного циклу і відмінності на різних 

його етапах. 

Недоліки й особливості наявних систем вимірювання і моніторингу 

параметрів клімату також виявили необхідність у створенні програмного 

забезпечення зі взаємодії датчиків і автоматизації контролю температури і 

вологості; дана задача була вирішена на основі апаратної обчислювальної 

платформи Arduino. До системи клімат-контролю увійшли також датчики 

клімату і пристрої для зміни клімату.  

Обґрунтування використання розробленої системи клімат-контролю на 

противагу не автоматизованому вирощуванню грибів в домашніх умовах 

здійснено шляхом експерименту.  
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ВИКОРИСТАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРНОЇ       

ПРИСТАВКИ  «ПРОМЕТЕЙ»ДЛЯ КЕРУВАННЯ 

РОБОТОЮ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА 
Фомський Борис Степанович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №10 

 м. Ковеля Волинської області, 9 клас 

          Науковий керівник: Бідненко Сергій Борисович, керівник секції 

Волинської обласної МАН 
 
 

Використання в опалюванні  твердопаливних котлів наразі є досить 

поширеним.  Твердопаливні котли можуть бути орієнтовані на широкий спектр 

споживання: від побутового до промислового використання. Економія палива 

та коштів -  одні з найважливіших питань,  які постають перед користувачами 

при покупці твердопаливного котла та при його використанні.  

Керування процесом горіння, вибір необхідних режимів роботи та 

управління робочими механізмами системи подачі повітря, а також для 

індикація робочих параметрів дозволять контролювати й заощаджувати 

теплову енергію. 

Метою роботи є розробка нової та перспективної робототехнічної системи 

для використання у побуті, яка забезпечить оптимізацію процесу опалення та 

заощадження палива. 

Об'єкт дослідження: програмована роботизована система  «Прометей». 

Предмет дослідження: ефективність використання роботизованої системи 

«Прометей»  встановленої на твердопаливний котел. 

Новизна роботи полягає у  використання мікроконтролерної роботизованої 

системи для контролювання процесу горіння твердопаливного котла по 

встановленій програмі, що дозволяє оптимізувати роботу котла та 

заощаджувати паливний матеріал. 

Використання легкодоступних матеріалів та обладнань при виготовленні 

системи «Прометей», дозволяє модернізувати та адаптувати дану установку до 

різних типів й видів твердопаливних котлів, що значно знижує вартість та 

дозволяє модернізувати навіть застарілі моделі котлів, без додаткового 

втручання у конструкцію виробу що дозволяє суттєву економію паливних 

матеріалів. 
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ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДОДАВАННЯМ 

ВОДНЮ ДО ОСНОВНОГО ПАЛИВА 

Швек Дмитро В’ячеславович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад “Луцький навчально-виховний 

комплекс “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” 

Луцької міської ради 

Волинської області, 11 клас 

Науковий керівник: Захарчук Віктор Іванович, кандидат технічних       

наук, доцент Луцького національного технічного університету 

 

Метою роботи є розрахункове дослідження екологічних показників 

транспортних засобів при додаванні водню до основного палива. 

Актуальність теми полягає в тому, що через зменшення запасів нафти на 

планеті та погіршення екологічної ситуації необхідно використовувати 

економні та екологічні двигуни.  

Результатом роботи є  розробка методу обґрунтування доцільності 

додавання водню до основного палива як  актуальне вирішення проблеми із 

зменшення викиду різноманітних шкідливих речовин, а також зменшення 

використання нафти, як основного виду палива.  

Перспективним альтернативним паливом на сьогоднішній день є водень, 

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

на водень поки неможлива, тому пропонується використання водню у вигляді 

добавки до основного палива. Це вирішення проблеми дозволить усунути дві 

проблеми: зниження викидів різноманітних шкідливих речовин у повітря 

двигунами та зменшення використання нафти та нафтопродуктів. 

В роботі вперше проведена оцінка  впливу додавання  водню до 

основного палива на екологічні показники транспортного засобу за  

характеристиками відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згорання (ДВЗ). 

Практична цінність полягає в тому, що  додаванням водню до основного палива 

зменшуються викиди шкідливих речовин з відпрацьованими газами.  
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯВИЩ 

МЕХАНІКИ 

Павлючик Назар Вікторович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Нововолинський ліцей-інтернат 

 Волинської обласної ради, 11 клас 

Науковий керівник: Виклюк Ярослав Васильович, 

вчитель фізики Нововолинського ліцею-інтернату Волинської  

обласної ради 
 

        Комп'ютерне моделювання фізичних явищ спрощує їх дослідження, адже 

відтворює за допомогою спеціальних програм цілісну картину для дослідника. 

Також є можливість проводити експерименти над явищами або об’єктами, 

створивши відповідні умови, тобто написати спеціальну програму та слідкувати 

за перебігом експерименту, змінювати параметри, отримати результати в 

числовому чи візуальному вигляді (анімацію процесу чи явища, діаграми чи 

графіки), прослідкувати залежність від того чи іншого параметру, встановити 

закономірності тощо. 

        Метою цієї роботи було вивчення можливостей побудови комп’ютерних 

моделей фізичних процесів у середовищі візуального програмування Delphi, 

середовищі flash- програмування   Macromedia Flash та табличному процесорі 

MS Excel на основі математичної моделі, порівняння їх функціональних 

можливостей та відповідності реальним фізичним процесам.  

     Було розроблено комп’ютерні моделі руху тіла кинутого під кутом до 

горизонту та коливань математичного маятника в вищеназваних програмних 

середовищах.   

     Розглянуто можливість застосування даних моделей при вивченні 

відповідних розділів фізики, розв’язуванні задач чи виконанні домашніх 

лабораторних робіт.  
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Відділення  

комп’ютерних наук  
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         АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ВІДДАЛЕНОГО 

 СТЕЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ  

Гісь Дмитро Ігорович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Луцький НВК «Гімназія №14», 11 клас 

Науковий керівник: Чепрасова Тетяна Іванівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної            

математики та інформатики СНУ імені Лесі Українки 

Використання комп’ютера для роботи, навчання і просто вдома стало 

невід’ємною частиною нашого життя. Однак часто трапляється, що потрібно, 

знаходячись далеко від свого персонального чи робочого комп’ютера, отримати 

відео чи графічну інформацію з іншого місця. У цьому випадку постає 

проблема отримання, аналізу та передачі відеоінформації з комп’ютера. 

Актуальність проведеного дослідження полягає у тому, що існує 

практична потреба у створенні програм, які були б спроможні аналізувати 

зображення, отримане з веб-камери та опрацьовувати його, використовуючи 

одночасно різні види графіки. 

Мета наукової роботи – розробити програму для аналізу зображень, 

отриманих з веб-камери, та здійснення його перетворення в різні формати, у 

тому числі векторні. Використання та аналіз методів аналізу зображення: 

 поточковий метод, метод кеш-таблиць, каскад Хоара, метод кольорових 

гістограм, готові методи в ImageEn і OpenCV, метод найближчих сусідів, 

програмування порівняння облич, метод двійника визначають новизну 

дослідження. 

 У роботі було розглянуто основні принципи функціонування програм 

роботи з комп’ютерною графікою та способи її утворення та перетворення, 

віддаленого передавання даних та застосування штучного інтелекту у 

програмних розробках і створено програму, яка включає в себе елементи 

штучного інтелекту, що проявилися в інтелектуальній обробці вхідних 

зображень та перетворення отриманих даних, виявлених в утворенні нових 

форматів зображень.  
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           РОЗРОБКА БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ СИМУЛЯЦІЇ  

М’ЯКИХ ТІЛ І ТКАНИН 

Миронюк Антон Іванович, 

     Волинське територіальне відділення МАН України, 

Волинський ліцей-інтернат, 10 клас 

Науковий керівник: Щегельський Тарас Сергійович,  

керівник гуртків інформатики ВО МАН 

 

Комп’ютерна графіка все частіше використовується в багатьох сферах 

людської діяльності, зокрема в комп’ютерному моделюванні, комп’ютерних 

іграх і т.д. Але самої візуалізації недостатньо щоб реалістично відобразити 

процеси реального світу. Для цього необхідно використовувати симуляцію 

фізичних процесів та симуляцію поведінки різноманітних тіл. Наприклад, щоб 

реалістично зобразити тканину необхідно також змоделювати її поведінку. 

Саме тому є актуальною розробка відкритих та швидких симуляторів 

поведінки фізичних тіл.  

Метою даного дослідження є розробка реалістичного та швидкого 

симулятора поведінки м’яких тіл і тканин.  

Для досягнення поставленої мети було поставлено ряд завдань: 

 дослідити теорію моделювання м’яких тіл; 

 вивчити основи об’єктно-орієнтованого програмування в середовищі 

Microsoft Visual C++ 2012; 

 вивчити основи роботи з бібліотекою для побудови користувацького 

інтерфейсу Qt; 

 вивчити основи роботи з бібліотекою для роботи з 2D і 3D 

комп’ютерною графікою OpenGL; 

 практично реалізувати програмний продукт для симуляції м’яких тіл і 

тканин. 

Поєднання високої точності симуляції м’яких тіл і тканин із високою 

швидкістю та мінімальним використанням системних ресурсів визначає 

новизну нашого дослідження. 
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    РОЗРОБКА СИСТЕМИ ДЛЯ ТРИВИМІРНОГО  

         СКАНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ  

Яворський Антон Сергійович, 

    Волинське територіальне відділення МАН України, 

 Волинський ліцей-інтернат, 11 клас 

Науковий керівник: Щегельський Тарас Сергійович, 

керівник гуртків інформатики ВО МАН 

 

Надзвичайно велику роль у нашому повсякденному 

житті відіграє технологічний прогрес. Технології візуалізації стають все більш 

досконалими, зростає реалістичність зображення, але зростає час, який 

необхідний для побудови якісних тривимірних моделей об’єктів реального 

світу. Для скорочення часу побудови використовуються різноманітні технології 

тривимірного сканування. Тому актуальним є розробка відкритої та зручної у 

використанні програми, яка у поєднанні із звичайним мультимедійним 

проектором дозволяє швидко отримувати якісні тривимірні моделі. 

Метою роботи є створення якісного та безкоштовного програмного 

продукту для тривимірного сканування, який дозволить отримувати якісну 

тривимірну модель в реальному часі. 

     Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 

 дослідження можливостей середовища програмування Microsoft Visual 

C++ 2008 та бібліотеки для роботи з растровими зображеннями 

OpenCV;  

 дослідження існуючих алгоритмів тривимірного сканування об’єктів; 

 реалізація алгоритму тривимірного сканування об’єктів.  

Наукова  новизна  роботи зумовлена відсутністю на даний момент 

відкритих та безкоштовних  програмних засобів, які дозволяють швидко та 

зручно реалізувати тривимірне сканування об’єктів. 

Програмний засіб було реалізовано в середовищі програмування Microsoft 

Visual C++ 2008. В якості пристрою захоплення відеопотоку було використано 

звичайну відеокамеру. Хоча допускається використання довільних пристроїв 

захоплення відеопотоку. 



 16 

РОЗРОБКА СЕРВІСУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ОНЛАЙН РЕПЕТИТОРСТВА 

Олійник Богдан Степанович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. №3, 11 клас 

Науковий керівник: Щегельський Тарас Сергійович,            

керівник гуртків інформатики ВО МАН 

 Спілкування з вчителем за допомогою мережі Інтернет дозволяє більше 

часу присвятити питанню саморозвитку, оскільки і учень і вчитель не витрачає 

свій цінний час на непотрібні переїзди. Також це дозволяє спілкуватись людям, 

які знаходяться навіть у різних містах чи країнах. Саме тому, актуальним є 

розробка сервісу, який не тільки допомагає у спілкуванні вчителя та учня, а й 

полегшує процес пошуку кваліфікованого репетитора. 

 Метою нашої роботи є розробка сервісу для пошуку репетиторів та для 

організації спілкування учнів та репетиторів. Наш сайт володіє інструментами 

для зручного пошуку вчителів, використовуючи різноманітні фільтри  та 

систему рейтингів і відгуків. Зручні інструменти для онлайн спілкування та 

передачі інформації значно полегшують процес навчання, оскільки не потрібно 

відволікатися на пошук відповідних інструментів. 

Для досягнення мети роботи було поставлено наступні завдання: 

 Вивчення засобів розробки сучасних веб-сайтів; 

 Вибір інструментів розробки веб-сайтів; 

 Вивчення способів взаємодії з базами даних; 

 Проектування та розробка сервісу для організації онлайн репетиторства. 

         Наш сайт володіє засобами для передачі різних видів інформації: звукової, 

текстової, візуальної. Це дозволяє проводити заняття з будь-яких предметів.  Це 

визначає новизну нашої роботи.  
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РУХОМ В ПРИМІЩЕННІ 

Радіщук Владислав Олександрович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Луцька гімназія №18, 11 клас 

Науковий керівник: Щегельський Тарас Сергійович,  

керівник гуртків інформатики ВО МАН 

 

Малим підприємствам та, особливо, домашнім господарствам фінансово 

не вигідно оплачувати роботу охоронців, які будуть самостійно проводити 

спостереження за об’єктом або використовувати для цього спеціалізоване 

апаратне забезпечення. Саме тому актуальним є розробка програмно-

апаратних комплексів, які автоматично відслідковують будь який рух на 

контрольному об’єкті та повідомляють про це призначених осіб.  

Метою нашого дослідження є розробка програмно - апаратного 

комплексу для автоматичного відслідковування руху в приміщенні. 

Визначивши рух в приміщенні, програмне забезпечення буде автоматично 

робити знімки особи або об’єкта,що спричинили його, та повідомляти про факт 

порушення відповідальну особу. 

 Реалізація мети потребувала виконання наступних завдань: 

 дослідження існуючих програм для відеоспостереження; 

 визначення вимог до програмного продукту; 

 визначення списку функцій програми; 

 вибір середовища та засобів програмування для створення програми; 

 вирішення питань побудови зручного користувацького інтерфейсу. 

Розроблений нами комплекс спроектований для максимально швидкого 

та дешевого встановлення. Саме це і визначає новизну нашого дослідження.  

Для реалізації програмного продукти ми використовували середовище 

візуального програмування Microsoft Visual C++ 2010. Для захоплення та 

обробки зображення було використано відкриту бібліотеку OpenCV. Для 

захоплення відео потоку ми використовуємо дещо модифіковані web- камери 

або спеціалізовані камери спостереження з функцією нічного бачення. 
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ЧИСЛА КАТАЛАНА В КОМБІНАТОРНИХ  

ЗАДАЧАХ 

                Вілігурський Артур Олегович,  

    Волинське територіальне відділення МАН України,  

         комунальний заклад «Луцький навчально-виховний  

    комплекс № 9 Луцької міської ради», 10 клас 

Науковий керівник: Ковальчук Ігор Романович, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент,  

      декан    математичного факультету   

Східноєвропейського  національного університету імені Лесі Українки 

 

Актуальність наукової роботи полягає в тому, що вона висвітлює 

маловідому послідовність чисел, яка зустрічається в багатьох комбінаторних 

задачах. 

Метою наукової роботи є отримання простих формул для чисел Каталана, і 

простих способів встановлення відповідності між розв’язками задач, у яких 

вони зустрічаються. 

Мета роботи визначає її основні завдання, а саме: 

  проаналізувати наявну літературу про числа Каталана; 

  зібрати задачі, у яких зустрічаються ці числа; 

  розв’язавши деякі з них, отримати простіші формули для чисел Каталана; 

  перевірити правильність отриманих формул; 

 встановити відповідність між розв’язками задач, у яких зустрічаються ці 

числа. 

Об’єктом дослідження є числа Каталана. 

Предметом дослідження є задачі, у яких зустрічаються числа Каталана і 

формули для цих чисел. 
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РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

Гісь Дмитро Ігорович,  

Волинське територіальне відділення МАН України, 

  комунальний заклад «Луцький навчально-виховний 

комплекс  «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» 

 Луцької міської ради Волинської області», 7(11) клас 

Науковий керівник: Жумик Лідія Володимирівна, вчитель математики 

НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського»,  

заслужений вчитель України  

Цілий комплекс економічних задач на різних рівнях управління 

народного господарства має багато варіантів розв’язків, серед яких потрібно 

знайти найефективніший. 

Математичне  програмування  дозволяє  вирішувати  багато 

управлінських  і  організаційних  задач  оптимальним  чином. Типова 

постановка задачі математичного програмування така: деякий процес може 

розвиватися за різними варіантами, кожен з яких має свої переваги та недоліки, 

причому, як правило, таких варіантів може бути багато. Необхідно із усіх 

можливих варіантів вибрати найкращий. З цією метою використовуються 

математичні методи. 

Мета роботи – дослідити методи розв’язування задач оптимального 

планування. Для досягнення мети поставлено завдання – дослідити: графічний 

метод розв'язування задач лінійного програмування; застосування симплекс-

методу; використання програмних середовищ. 

Графічний  метод  є  найбільш  простим  і  наочним  методом  

розв’язування задач лінійного програмування.  Він, як правило,  застосовується  

для  розв’язування  задач  з  двома  змінними,  що подані  в  стандартній  формі. 

Симплекс-метод  розв’язання  задач вважається  найбільш  поширеним 

методом  у  лінійному  програмуванні. 

В роботі окрема увага приділяється використанню програмних середовищ 

для розв’язування оптимізаційних задач вибору. Пропонується власна 

програма, за допомогою якої можна розв’язувати задачі оптимального 

планування.  
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МАТЕМАТИКА НА ШАХОВІЙ ДОШЦІ ТА ІНШИХ      

ПРЯМОКУТНИХ ТАБЛИЦЯХ 

Мисковець Ольга Сергіївна, 

              Волинське територіальне відділення МАН України, 

             комунальний заклад «Луцький навчально-

виховний комплекс №9 Луцької міської ради»,11 клас 

Науковий керівник: Музика Лілія Павлівна, 

кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри вищої математики              

та інформатики СНУ імені Лесі Українки 

 

Шахова дошка, фігури і сама гра нерідко використовуються для 

ілюстрації різноманітних математичних понять, оскільки шахова дошка з 

розташованими на ній фігурами є зручною моделлю, яка сприяє появі ряду 

математичних задач. Шахові вправи і терміни можна зустріти в літературі з 

кібернетики, теорії ігор, обчислювальної математики, теорії графів, теорії 

чисел, комбінаторики. Водночас на різних конкурсах, олімпіадах неодноразово 

трапляються завдання, пов’язані з шаховою дошкою, а також іншими 

прямокутними таблицями. Тому тема дослідження є актуальною. 

Об’єкт дослідження – олімпіадні задачі.  

Предмет дослідження – задачі, пов’язані з використанням шахової 

дошки та інших прямокутних таблиць.  

Мета дослідження – розглянути різні задачі, пов’язані з використанням 

шахової дошки та інших прямокутних таблиць.  

Наукове дослідження присвячене задачам, зокрема, й олімпіадним, що 

пов’язані з використанням шахової дошки та інших прямокутних таблиць. 

У роботі розглянуто різні типи таких задач, а також наведено методи їх 

розв’язання.  
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Відділення  

економіки 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ 

ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ 

Сичук Владислав Володимирович,  

      Волинське територіальне відділення МАН України, 

       комунальний заклад «Луцький навчально-виховний 

 комплекс №9 Луцької міської ради», 11 клас 

Науковий керівник: Сак Тетяна Василівна, кандидат 

економічних наук, доцент  Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

Створення сприятливого інвестиційного клімату – першочергове 

завдання сьогодення, адже завдяки цьому економіка країни отримує важливі 

ін’єкції для подальшого розвитку. В рамках державної політики України це 

питання набуває стратегічної важливості, оскільки на сьогодні в країні існує 

проблема дефіциту фінансових ресурсів і держава не в змозі самостійно 

здійснювати інвестування різних сфер економіки через брак бюджетних коштів. 

Саме це є підтвердженням важливості та актуальності обраної теми 

дослідження. 

Метою роботи є обґрунтування науково-практичних основ формування 

сприятливого інвестиційного клімату країни, аналіз сучасного стану 

інвестиційної привабливості України та розгляд механізмів її покращення. 

Основний зміст наукової роботи полягає в наступному: розкрито 

економічну сутність та зміст інвестиційного клімату країни, визначено 

змістовні характеристики його складових, поглиблено понятійний апарат 

дослідження, зокрема уточнено сутність поняття«інвестиційний клімат». 

Виявлено та систематизовано джерела та фактори формування сприятливого 

інвестиційного клімату країни,  узагальнено методичні підходи до оцінки рівня 

його інвестиційної привабливості; досліджено структурні особливості 

інвестиційної діяльності в Україні, проведено аналіз і оцінку інвестиційного 

клімату; визначено шляхи активізації інвестиційної діяльності в економіці 

України, удосконалено організаційний механізм підвищення рівня 

сприятливості інвестиційного клімату. 



 24 

СУЧАСНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ  

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Сілкіна Дар’я Сергіївна,   

Волинське територіальне відділення МАН України, 

           комунальний заклад «Луцький навчально - виховний 

комплекс №9 Луцької міської ради», 11 клас 

Наукові керівники: Сак Тетяна Василівна, кандидат 

економічних наук, доцент Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, 

Рибка Олена Борисівна, вчитель економіки та географії комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс №9  

Луцької міської ради» 

 Сьогодні міграція населення України є масштабним, загальнодержавним 

явищем, яке потребує усестороннього вивчення, аналізу, прогнозування та 

адекватної реакції держави через формування та реалізацію національної 

еміграційної та імміграційної політики 

 Об’єктом дослідження є міграційні процеси в Україні. 

 Предметом дослідження є особливості сучасних міграційних процесів та 

їх державне регулювання. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає  у спробі 

системного дослідження сучасних тенденцій міграційних процесів України у 

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

адекватності заходів державних інституцій щодо регулювання цих процесів  

 Систематизовано чинники впливу на міграційні процеси, серед яких 

основними є економічні, соціальні, демографічні, політичні, етнічні, освітні, 

морально-психологічні, військові та екологічні. Виявлено, що вони діють 

одночасно, та певною мірою взаємозалежні, тому виокремити конкретні 

компоненти міграційного процесу, сформовані під впливом одного чи двох 

чинників, важко. Міграційні процеси спричиняють як негативні так і позитивні 

наслідки для національної економіки та країн чи регіонів донорів 

 Основні напрями оптимізації міграційних процесів в Україні повинні 

здійснюватись через зупинення конфлікту на сході, створення законодавчої 

бази і механізмів її реалізації в умовах агресії, стабілізації економічної ситуації, 

покращення інвестиційного клімату, запровадження адміністративних, 

правових, інформаційних та ринкових регуляторів 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА                  

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

Ярмощук Ірина Олександрівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад «Луцький навчально - виховний 

комплекс №9 Луцької міської ради», 11 клас 

Наукові керівники: Сак Тетяна Василівна, кандидат 

економічних наук, доцент Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Ураїнки, 

Рибка Олена Борисівна, вчитель економіки та географії комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс №9  

Луцької міської ради» 

 

  Нині в Україні банківським установам належить понад 90% активів усієї 

фінансової системи країни, що зумовлює значення банківської системи в 

забезпеченні економічного розвитку та безпеки держави в умовах 

реформування вітчизняного господарства. 

  Метою наукової роботи є розгляд теоретичних засад та розробка практичних 

рекомендацій щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки комерційних 

банків України. 

  Об’єктом дослідження є фінансово-економічна діяльність комерційних банків 

України в сучасних умовах. 

  Предметом дослідження є проблеми та шляхи забезпечення фінансово-

економічної безпеки комерційних банків в Україні. 

  Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що нами зроблена 

спроба системної оцінки умов, факторів, показників функціонування 

комерційних банків України та на підставі опрацювання значного 

статистичного, теоретичного матеріалу запропоноване власне бачення щодо 

підвищення рівня фінансово-економічної безпеки комерційних банків. 

  На основі проаналізованих даних визначили, що рівень фінансово - 

економічної безпеки банків України характеризується як середній, У сучасних 

умовах доцільним було б врахування та адаптація зарубіжного досвіду щодо 

забезпечення безпеки банківської діяльності до вітчизняних умов, переймаючи 

з нього позитивні моменти та уникаючи – негативних.  
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Відділення  

фізики, астрономії 
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ПУЛЬСАРИ І МАГНЕТАРИ 

Герасимчук Арсен Адамович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

         комунальний заклад «Луцька гімназія № 21 імені 

Михайла Кравчука Луцької міської ради  

Волинської області», 8 клас 

Науковий керівник: Захарчук Вероніка Євгеніївна, 

вчитель фізики комунального закладу «Луцька гімназія 

№ 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради 

 Волинської області» 

Пульсари і магнетари – це небесні тіла, що були відкриті відносно 

недавно. Протягом 30 років ведуться дослідження щодо їхніх особливостей, 

будови та утворення. Пульсари та магнетари – це нейтронні зірки. Їхнє 

детальне вивчення допоможе зрозуміти основи будови елементарних частинок. 

Починаючи від праць першовідкривача Белл, актуальність до вивчення 

нейтронних зірок зростала, що спонукало вчених робити нові відкриття. Також 

нещодавно Міжнародна група астрофізиків виявили потрійну систему, що 

складається з нейтронної зірки-пульсара і двох білих карликів.  

Метою даної роботи є дослідження можливості використання пульсарів 

та магнетарів у вивченні космосу. 

У роботі досліджено особливості пульсарів та магнетарів. Проаналізовано 

можливості використання особливостей пульсарів та магнетарів у дослідженні 

космосу. Запропоновано спосіб практичного використання магнітного поля 

пульсарів та магнетарів для прискорення космічних літальних апаратів. 

Проведено аналіз параметрів такого використання магнітного поля нейтронних 

зірок. Зроблено розрахунки можливого прискорення літальних апаратів. Також 

розглянуто можливість використання випромінювання нейтронних зір для 

реалізації функції автономної навігації космічних апаратів, що перебувають у 

далекому космосі. 

За результатами дослідження розроблено практичні рекомендації щодо 

використання магнітних полів зірок для дослідження космосу. 
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 ТЕНЗОРЕЗИСТИВНИЙ ЕФЕКТ ДЛЯ ОДНОВІСНО 

 ДЕФОРМОВАНИХ  МОНОКРИСТАЛІВ N-GE 

Комар Владислав Віталійович,  

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Волинський ліцей – інтернат Волинської обласної ради,  

11 клас  

Науковий керівник: Луньов Сергій Валентинович, кандидат 

фізико-математичних наук, доцент Луцького національного 

технічного університету 
  

В сучасних напівпровідникових тензодатчиках величина деформації 

перетворюється в електричний сигнал за допомогою напівпровідникового 

тензочутливого елементу. Одним з такик перспективних матеріалів для 

напівпровідникових тензодатчиків є монокристалічний германій, який 

використовується для виготовлення діодів, тріодів, транзисторів, силових 

випрямлячів для постійного та змінного струму, оптичних елементів 

інфрачервоної техніки, що працюють в інтервалі довжин хвиль 2,5...14 мкм.  

Тому нами досліджувався монокристалічний германій n-типу провідності, 

з концентрацією домішки Sb 5·10
14

 см
-3

. На основі теорії статистики 

невиродженого електронного газу в напівпровідниках було одержано вирази 

для розрахунку концентрації та питомого опору одновісно деформованих 

вздовж кристалографічного напрямку [100] монокристалів n-Ge при 

температурах повної іонізації атомів домішки. Також експериментально 

одержано температурні залежності питомого опору для недеформованих та 

одновісно деформованих вздовж кристалографічного напрямку [100] при 

тискові P=3 ГПа монокристалів n-Ge. Дані залежності показують, що питомий 

опір недеформованих монокристалів n-Ge змінюється за законом  ~ 66,1T , а для 

одновісно деформованих як  ~ 53,1T  На основі відомих параметрів L1 та Δ1 

мінімумів, таких як ефективна маса густини станів, константи деформаційного 

потенціалу, значень рухливості електронів для цих мінімумів, констант 

жорсткості для кристалічної гратки германію, ми отримали теоретичні 

залежності тензорезистивного ефекту n-Ge при різних фіксованих 

температурах. для діапазону одновісних тисків до 3 ГПа. Для співставлення 

проведених теоретичних розрахунків з відповідними експериментальними 

даними проведено вимірювання тензорезистивного ефекту для одновісно 

деформованих вздовж кристалографічного напрямку [100] монокристалів n-Ge 

при різних фіксованих температурах. Розбіжність між теоретичними та 

експериментальними кривими тензорезистивного ефекту n-Ge в діапазоні 

одновісних тисків від 1,5 ГПа до 2,8 ГПа, коли відбувається деформаційний 

перерозподіл електронів між мінімумами L1 та Δ1, може бути пояснена 

збільшенням вкладу міждолинного розсіянням електронів між даними 

мінімумами, яке впливає на їх рухливість. 
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П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИЙ ЕФЕКТ ТА ЙОГО 

ВИКОРИСТАННЯ У ШКІЛЬНОМУ  ЕКСПЕРИМЕНТІ 

Кухар Тарас Андрійович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №4 м. Ківерці  

Волинської області, 10 клас 

Науковий керівник: Нікітюк Микола Володимирович, 

 вчитель фізики загальноосвітньої школи 

      І-ІІІ ступеня №4 м. Ківерці Волинської області 

 

Практична потреба отримання п’єзоелектриків із заданими властивостями 

стимулювала і продовжує стимулювати фізичні дослідження достатньо 

складних явищ, що лежать в основі так званого п’єзоелектричного ефекту. 

Перспективи п’єзоелектриків величезні. Проте в шкільних підручниках про них 

практично нічого не говориться, що і визначило актуальність даного 

дослідження. 

В даній науковій роботі розкрито суть та історію відкриття 

п’єзоелектричного ефекту; досліджено теорію п’єзоелектричного ефекту; 

досліджено можливість використання побутових п’єзоелектричних приладів у 

шкільному експерименті.  

В результаті проведеного дослідження запропоновано способи 

дослідження п’єзоелектриків в умовах шкільного фізичного кабінету, 

виготовлено прилади на основі п’єзоелектриків, розроблено методику 

використання п’єзоелектриків в шкільному експерименті, а також методику 

проведення фізичного практикуму в 11 класі «Вимірювання значення високої 

напруги, що виникає при п'єзоелектричному ефекті» 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

Відділення  

екології, аграрних наук 



 31 

ОСОБЛИВОСТІ АНТРОПОГЕННОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ФЛОРИ ТОРФОВИЩА 

СЕЛА ПІРВАНЧЕ ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

Корінецька Христина Миколаївна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія” м. Горохів, 11 клас 

Науковий керівник: Зінчук Галина Йосифівна, вчитель    

біології НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія” м.Горохів 

 

Процеси синантропізації створюють реальну загрозу 

фіторізноманітності території України. Тому виявлення закономірностей 

антропогенної трансформації рослинного покриву на конкретній території є 

актуальним завданням сьогодення.  

Мета роботи – з’ясувати флористичні особливості та оцінити ступінь 

антропогенної трансформації видового складу флори після осушувальної 

меліорації  на прикладі торфовища села Пірванче Горохівського району.   

У науковій роботі  подано коротку характеристику території 

дослідження, її природні умови та особливості адвентизації рослинного 

покриву, вказано пробну ділянку площею 100га. У дослідницькій частині 

проведено комплексний аналіз результатів досліджень адвентизації флори 

торфовища та особливості поширення адвентивних видів рослин, вироблено 

практичні рекомендації щодо збереження біорізноманіття автохтонних 

болотних масивів.     

На основі проведеного дослідження зроблено висновки про те, що у 

районі дослідження зростає 147 видів судинних рослин, які належать до 3 

відділів Equisetophyta, Polypodiophyta, Magnoliophyta,  41 родини та 109 родів.  

Найчисленнішими є родини Asteraceae, Brassicaceae, Рoaceae. 

Біоморфологічний аналіз засвідчив перевагу полікарпіків, гемікриптофітів. 

Встановлено, що в основних екогрупах серед досліджуваних видів перші 

позиції займають мезофіти, геліофіти. З’ясовано, що до синантропних 

належить майже 50% досліджуваних видів. Встановлено місцезростання 

чотирьох видів рослин з Червоної книги України та двох регіонально рідкісних. 
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ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗЕЛЕНИХ 

НАСАДЖЕНЬ ПАРКУ-ПАМ’ЯТКИ 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ “БАЙРАК” 

(ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ) 

Петрова Наталія Василівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України, 

 Волинський ліцей-інтернат  

Волинської обласної ради, 11 клас,  

Наукові керівники: Коцун Лариса Олександрівна, к.б.н. доц. СНУ 

імені Лесі Українки, Лозовська Ірина Миколаївна, вчитель біології 

Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради 

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення 

“Байрак” є одним з найкращих паркових об’єктів Волинської області. За 30-

річний період існування відмічені негативні тенденції в розвитку паркового 

дендроценозу, які виявляються в кількісних та якісних змінах видового складу 

деревних рослин, в двоякій ролі інтродуцентів, які з одного боку є основою 

насаджень, а з іншого – одним з основних джерел адвентизації місцевої флори.  

Метою роботи є з’ясування сучасного стану зелених насаджень 

дендропарку “Байрак” та здійснення еколого-біологічної оцінки змін, що 

проходять під впливом натуралізації інтродуцентів.  

Встановлено, що в дендропарку зростає 128 видів деревних рослин, які 

відносяться до двох відділів: Pinophyta та Magnoliophyta. За життєвими 

формами розподіл наступний: дерев – 75 видів (58,3%), кущів – 50 (39,4%), ліан 

– 3 види (2,4%). Ботаніко-географічний аналіз засвідчив перевагу серед 

деревних рослин дендропарку “Байрак” видів, що мають європейське (25%), 

північноамериканське (21,1%). У дендропарку зростає 81 інтродуцент. Оцінка 

життєздатності і перспективності деревних рослин при інтродукції засвідчила, 

що 99% деревних рослин є перспективними і відносяться до І та ІІ груп. 

Розподіл інтродуцентів за ступенем активності засвідчив, що  найчисленніша 

група малоактивних видів – 56,8%. Високою активністю освоєння території 

володіє 21 вид. За способом проникнення на досліджувану територію всі види є 

ергазіофітами, за часом занесення – більшість кенофітами (90,5%), за ступенем 

натуралізації – агріофіти (52,4%). Високоінвазійними є 5 видів: аморфа кущова, 

клен ясенелистий, робінії несправжньоакація та клейка, черемха пізня. 
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ОЦІНКА ПРОДУКТИВНИХ, ЯКІСНИХ 

ПОКАЗНИКІВ ТА ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ 

СОРТІВ ЦУКРОВОГО СОРГО В УМОВАХ 

ЛIСОСТЕПУ ВОЛИНІ  

Рачук Вікторія Валеріївна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

Рокинівський НВК, 11 клас,  

Науковий керівник: Корнелюк Григорій Якович, 

викладач спецкурсу  “Агрономія. Рослинництво”    Рокинівського НВК, 

кандидат сільськогосподарських наук 

 

 Актуальність наших наукових досліджень полягає у вивченні сортового 

складу цукрового сорго та систематизація їх по фенології, біометричних, 

структурних, продуктивних і якісних показниках та фітосанітарному стані в 

агрокліматичних умовах Волині. 

 Новизна роботи обумовлена тим, що вперше у Західному регіоні України 

вивчаються сорти цукрового сорго за господарсько-цінними ознаками та фіто 

санітарному стані рослин. 

 Мета наукового пошуку полягає в отриманні наукових даних вивчення 

сортів цукрового сорго по фенологічних, біометричних, структурних, 

продуктивних і якісних показниках, фітопатологічній оцінці в умовах 

Волинської області. 

 Завданнями роботи передбачалось: 

 порівняти та вивчити особливості фенологічних та біометричних        

показників; 

 визначити складові продуктивності; 

 облікувати врожай зеленої маси і зерна; 

 провести фітопатологічну оцінку; 

 визначити якісні показники отриманого врожаю. 

 В результаті проведених досліджень визначений вегетаційний період 

сортів цукрового сорго, динаміку росту і розвитку рослин, визначено 

структурні складники та продуктивність зеленої маси і зерна, визначені їх 

якісні показники. Крім того вивчений видовий склад шкідників та хвороб, їх 

шкодо чинність, інтенсивність поширення і розвитку та патогенез. 

В роботі подаються узагальнені за три роки вивчення висновки і пропозиції, 

список використаних літературних джерел, табличний матеріал та світлини 

виготовлені в натурі природного середовища. 
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   ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДОБРИВ ПІД 

ОГІРКИ В УМОВАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Цимбалюк Анастасія Миколаївна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

комунальний заклад “Луцький навчально-виховний 

комплекс “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського”  

Луцької міської ради Волинської області”,   

Науковий керівник: Голуб Сергій Миколайович, доцент 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 

кандидат сільськогосподарських наук 

Актуальність теми. Стабілізація родючості ґрунту на фоні сучасних 

технологій вирощування овочевих культур, зокрема огірка, залишається 

актуальним питанням. Одним зі шляхів його розв’язання є ефективне 

використання безпечних, збалансованих за всіма необхідними біогенними 

елементами добрив,зокрема добрива “Ріверм”. Метою досліджень було 

встановлення та обґрунтування доцільності використання суспендованого 

органічного добрива “Ріверм” за вирощування огірка на дерново-підзолистих 

ґрунтах Волинської області. Для досягнення мети були визначені наступні 

завдання:визначити вплив добрива “Ріверм” на урожайність плодів огірка; 

провести оцінку біологічної цінності плодів огірка залежно від удобрення; 

вивчити вплив використання добрив на вміст нітратів в плодах огірка. 

Провівши наукові дослідження і проаналізувавши одержані результати, 

було зроблено наступні висновки: застосування мінеральних добрив за 

вирощування огірка на дерново-підзолистому ґрунті оптимізує умови живлення 

рослин. Порівняно з варіантом без добрив вміст мінеральних сполук азоту на 

період сходів за внесення рекомендованої дози добрив (N50P70K120) 

підвищувався на 20%. До кінця періоду вегетації він збільшувався на 24%. 

Застосування добрива “Ріверм” забезпечувало зростання врожаю культури 

огірка до 15,5 т/га порівняно з контролем (9,16). Приріст врожаю становив 6,3 

т/га, а вихід стандартних плодів - 97,2 %. Частка пікулів та корнішонів 

збільшувалася і становила відповідно 0,84 і 4,31 т/га проти контролю (0,34 т/га). 

Вміст нітратів становив в середньому 80 мг/кг, що не перевищувало 

максимально допустимого рівня для цих сполук в плодах огірка.  
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ПОРІВНЯЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНЕ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРОВІ 

ПТАХІВ РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП 

Шваєвська Катерина Костянтинівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня м. Берестечко 

Горохівського району Волинської області, 11 клас,  

Науковий керівник: Омельковець Ярослав Адамович, 

доцент Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки, кандидат біологічних наук 

 

Метою наукової роботи є порівняльно-морфологічне дослідження 

формених елементів крові курки домашньої, ластівки міської, голуба сизого, 

шуліки рудого, сови сірої, домашньої качки та крижня. Відповідно до мети 

поставлені такі завдання: визначити розміри, об’єм, ядерно-цитоплазматичне 

співвідношення та кількість еритроцитів в 1 мм
3
 рові досліджуваних тварин; 

визначити вміст гемоглобіну у крові вищеназваних видів та їх лейкоцитарну 

формулу; зробити спробу порівняння отриманих показників та інтерпретації 

виявлених відмінностей в морфо-екологічному аспекті. 

Отримані під час дослідження дані дозволили зробити такі висновки: 1) 

для крові досліджуваних тварин характерний анізоцитоз, максимальні значення 

якого зафіксовані у курки та качки домашньої; 2) максимальна відносна площа 

характерна для червонокрівців крижня та качки домашньої, а найбільші об’єми 

цих клітин зафіксовані у крижня та сови; 3) найнижчі значення ядерно-

цитоплазматичного співвідношення характерні для хижих птахів; 4) найбільша 

кількість еритроцитів в 1 мм
3
 крові та максимальний вміст гемоглобіну 

відмічені у крижня, а найменші – у курки; 5) максимальна швидкість осідання 

еритроцитів зафіксована нами у ластівки та голуба; 6) збільшення кисневої 

ємності крові птахів, забезпечується зменшенням розмірів ядра та зростанням 

кількості еритроцитів, що призводить до збільшення вмісту гемоглобіну; 

7) швидкість насичення червоних клітин крові киснем зростає внаслідок 

збільшення їх відносної площі, зменшення дифузної відстані та зростання 

сумарної площі еритроцитів; 8) лейкоцитарна формула досліджуваних видів не 

має суттєвих відмінностей і характеризується переважанням лімфоцитів. 
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     ПРОВЕДЕННЯ ТЕПЛОВОГО АУДИТУ ШКОЛИ 

Шевчук Анастасія Анатоліївна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

КЗ «Луцький навчально-виховний  комплекс 

загальноосвітня школа І – ІІ ступенів  

№ 7 – природничий ліцей», 11 клас, 

Науковий керівник: Савочка Людмила Миколаївна, 

вчитель географії  КЗ «ЛНВК ЗОШ І-ІІ ст. №7 – природничий ліцей»  

 

Необхідність дослідження даної теми спричинена енергетичними 

проблемами, що гостро стоять сьогодні перед житлово-комунальним 

господарством, високому рівні енергозалежності України, високій ціні на 

газ, складній екологічній ситуації. 

Метою роботи є обстеження теплового режиму КЗ «ЛНВК ЗОШ І-ІІ ст. 

№7-природничий ліцей», а також пошук можливостей і визначення напрямків 

ефективного використання теплової енергії та розробка заходів з  її  

збереження. Ключові завдання роботи: дослідити будівлю школи, щоб 

з’ясувати, у яких випадках наявна втрата теплової енергії, а в яких – її 

економія, здійснити та порівняти розрахунки використання природного 

газу та викидів вуглекислого газу внаслідок обігріву приміщення школи за 

опалювальний сезон за період з 2011 по 2014 роки, розробити рекомендації 

з теплозбереження та підвищення ефективності використання теплової 

енергії. 

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: більшість 

приміщень школи  втрачає теплову енергію за рахунок старих вікон де були 

протяги, високих стель, старих чавунних батарей пофарбованих білою фарбою, 

які частково загороджені меблями, відсутності тепловідбивного екрана і вищої 

за рекомендовану фахівцями температуру повітря у класних кімнатах; під час 

опалення будівлі школи у 2014 році надійшло в атмосферу майже 92,5 т 

вуглекислого газу за сезон; заміна старих вікон на сучасні склопакети 

зменшило використання природного газу на опалення приміщення школи; 

переважна кількість енергії, що використовується, споживається для опалення 

приміщень, відповідно саме тут криються найбільші резерви для заощадження 

енергії та коштів; зависока кімнатна температура є причиною зайвих витрат 

енергії та грошей; заощадження енергії під час опалення можливі, починаючи 

від елементарних знань та нашого бажання застосовувати їх на практиці. 
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Відділення  

хімії, біології 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ЗАХИСТУ У ПРОЦЕСІ САМОПРИЙНЯТТЯ 

ПІДЛІТКІВ 

Куц Юлія Василівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

ЗОШ І-ІІІ ст. №7 м. Ковеля, 11 клас,  

Науковий керівник: Ратнюк Людмила Степанівна, 

практичний психолог ЗОШ І-ІІІ ст. №12 м. Ковеля 

Недостатня соціальна адаптація, пов'язана з розбіжністю в Я-концепції, її 

негативною спрямованістю і низькою самооцінкою підлітка призводять до 

порушень психологічного здоров'я підлітка. У такому випадку єдиним 

фактором самозбереження є психологічний захист, який трансформує негативні 

впливи, даючи можливість дитині пристосуватися і не конфліктувати з собою і 

оточуючими. 

Об’єктом дослідження є психологічний захист у підлітковому віці, 

предметом – особливості психологічного захисту у процесі самоприйняття 

підлітка. Метою роботи є вивчення ролі психозахисних механізмів у процесі 

самоприйняття підлітка. 

Організація емпіричного дослідження дала змогу охарактеризувати вираження 

основних механізмів психологічного захисту підлітків й особливостей їх 

самоприйняття. З’ясовано помірне вираження захисних механізмів й певне 

переважання таких психозахистів, як проекція, заперечення, інтелектуалізація 

та компенсація. Водночас, підвищення рівня загальної тривожності й 

домінування поведінкових проявів на рівні невпевненості, пасивності, страху, 

неадекватності істотно ускладнюють процеси самооцінювання та 

самоприйняття. Підлітки інтенсивно застосовують психозахисний механізм 

регресії, переживаючи високий рівень міжособистісної тривожності і прагнучи 

уникнення, непомітності. Досліджувані інтенсивно вдаються до уникнення як 

психологічної стратегії захисту суб’єктної реальності, заснованої на економії 

власних інтелектуальних та емоційних ресурсів. Аналіз виявлених 

кореляційних зв’язків між рівнем вираження психозахисту і самоприйняттям у 

підлітковому віці засвідчив, що існують тісні зв’язки між цими показниками. 

При позитивному прийнятті себе підлітки інтенсивніше використовують 

вторинні, більш зрілі і конструктивні механізми психозахисту: заперечення, 

компенсацію, інтелектуалізацію, а при негативному прийнятті себе (або 

неприйнятті) свідомо чи неусвідомлено надають перевагу первинним, незрілим 

захисним механізмам: витісненню, регресії, проекції, заміщенню, реактивним 

утворенням. Отже, якщо перебіг самоприйняття підлітка відбувається в режимі 

амбівалентості і кризовості, він може інтенсивніше застосовувати різні (часто 

незрілі, і неконструктивні) механізми психологічного захисту, що 

відображається на його поведінці в неадекватних, імпульсивних, необдуманих  

і неконструктивних діях. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПІДЛІТКІВ ПРИ ПОРУШЕННЯХ 

ПОСТАВИ 

Маркусь Юлія Вікторівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України, НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – гімназія»  

смт Стара Вижівка, 11 клас; 

Науковий керівник: Новік Тамара Адамівна, вчитель біології 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – 

гімназія» смт Стара Вижівка 

Сьогодні актуальним є вивчення стану здоров’я дітей, кількісних та 

якісних показників функціонування окремих фізіологічних систем і організму в 

цілому. У дослідженні взяли участь 20 підлітків (12 дівчат віком 12-15 років та 

8 хлопців віком 13-16 років). Підлітки зі сколіотичною поставою склали 

дослідну групу, а з правильною –  контрольну. Дослідження проводилося на 

базі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-

гімназія» смт Стара Вижівка.  

Серед підлітків найбільш поширеними порушеннями постави є 

сколіотична, кіфотична, лордотична. Причини виникнення можуть бути 

вродженими і набутими.  

 Сколіотична постава впливає на фізичний розвиток підлітків. У 

досліджуваних обох груп виявлено дефіцит маси тіла, проте у здорових 

підлітків він менший. Кількість здорових підлітків з дефіцитом маси є меншою.  

 Рівень функціональних можливостей дихальної системи підлітків 

контрольної групи істотно вищий, ніж у дослідній. Стан респіраторної системи 

підлітків контрольної групи оцінюється, як середній, а у дослідної – як поганий. 

За показниками функціонально-рухових тестів стан хребта та суглобів у всіх 

здорових підлітків оцінюється як високий, в учнів з порушенням постави – як 

середній. 

Швидкість відновлення організму підлітків контрольної групи  є середньою, в 

дослідній – нижче середньої. Індекс фізичного стану у здорових підлітків є 

більшим, ніж у підлітків із порушенням постави. Рівень фізичного стану 

контрольної групи оцінюється як вищий від середнього, а дослідної,  як 

середній. 
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ ЦИНК ОКСИДУ В 

ПРИСУТНОСТІ ПОЛІМЕТАКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ 

Мельничук Павло Володимирович,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

Нововолинський ліцей-інтернат  

Волинської обласної ради, 11 клас 

Наукові керівники: Янчук Олександр Миколайович, 

доцент кафедри неорганічної та фізичної хімії 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки, кандидат хімічних наук, 

Березан Ольга Веніамінівна, вчитель хімії Нововолинського ліцею-

інтернату, кандидат педагогічних наук 
 

Актуальність теми. Цинк оксид –  люмінесцентний матеріал, 

напівпровідник з прямими міжзонними переходами. Наночастинки цинк оксиду 

використовуються для виготовлення провідних прозорих плівок, 

п’єзоелектричних приймачів. 

Метa роботи: підбір оптимальних умов електрохімічного синтезу 

наночастинок цинк оксиду за наявності поліметакрилової кислоти (ПМАК) як 

стабілізатора, визначення їх розмірів і морфології. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання:  

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

ідентифікація синтезованих частинок; 4) аналіз впливу вмісту ПМАК та умов 

електрохімічного синтезу на розмір та морфологію частинок.  

Об'єкт дослідження: нанорозмірні частинки цинк оксиду. 

Предмет дослідження: електрохімічний синтез цинк оксиду в 

присутності ПМАК.  

Методи дослідження: рентгенофазовий аналіз, електронна мікроскопія. 

Наукова новизна: Вперше електролізом водного розчину натрій хлориду 

з розчинним цинковим анодом за постійної сили струму в присутності ПМАК 

синтезовано нанопорошки цинк оксиду. Порівняно вплив вмісту стабілізатора, 

а також сили струму і тривалості процесу на розкид за розмірами та 

морфологію частинок об’ємних і катодних осадів. Оптимальним для синтезу 

частинок є вміст ПМАК  0,1-0,2 г/л. 

Практичне значення. Отримані результати можуть бути використані для 

синтезу нанопорошків цинк оксиду із заданими розмірами. 
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МОНІТОРИНГ ДИНАМІКИ ПОПУЛЯЦІЇ БЕРЕГОВИХ 

ЛАСТІВОК В ОКОЛИЦЯХ МІСТА НОВОВОЛИНСЬКА 

Михалюк Тетяна Олегівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Нововолинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 

Нововолинської міської ради Волинської області, 11 клас  

Науковий керівник: Мацишина Світлана Олексіївна, 

вчитель біології Нововолинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №3 Нововолинської міської ради  

Волинської області 

 

Вплив на природу нерідко викликає глибокі зміни в природних 

співтовариствах, порушення їх сталості. Вивчення біології окремих видів і їх 

взаємозв'язків у природних системах на сучасному рівні надає актуальності і 

вагомості питанню про зберігання видової різноманітності тваринного і 

рослинного світу.  

Мета роботи – оцінити чисельність і характер розміщення виду на 

досліджуваній території в період гніздування. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні завдання: 

 провести теоретичне опрацювання проблеми в наукових джерелах;  

 провести польові дослідження популяції берегових ластівок в межах 

Нововолинського кар’єру; 

 визначити вплив природних факторів та людської діяльності на 

розвиток популяції птахів в межах кар’єру. 

В результаті проведених досліджень: 

1. Опрацьовано літературні джерела з даної теми і встановлено, що 

популяції берегових ластівок вивчались в Карпатському регіоні, басейні 

Дністра та на півдні України (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька 

області, а також присиваська смуга Криму). Загалом відомості про птахів 

фрагментарні і базуються на дослідженнях 15-20-річної давності. 

2. В околицях міста Нововолинська існує одна популяція берегових 

ластівок, яка почала формуватися останні три – чотири роки.  

3. Популяція освоїла й продовжує освоювати прямовисні стінки кар’єру, 

утворюючи відносно невеликі гніздові території. 

4. Для розвитку популяції берегових ластівок існує хороша кормова база. 
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ОСОБЛИВОСТІ БЕТА-РИТМУ ЕЕГ У ОСІБ З 

ВИСОКИМ РІВНЕМ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ 

Патракеєв Олександр Євгенович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

 Волинський ліцей-інтернат  

Волинської обласної ради, 11 клас 

Науковий керівник: Мотузюк Олександр Петрович, 

доцент Східноєвропейського національного університету   

імені Лесі Українки, кандидат біологічних наук 

Зі стрімким розвитком сучасної медицини збільшується потреба в 

діагностичних можливостях. Це в свою чергу потребує досконалішого 

вивчення усіх фізіологічних структур організму людини, а особливий інтерес  

проявляється саме до головного мозку і процесів в ньому. 

Мета даної роботи: дослідити особливості роботи мозку за показниками 

бета-ритму ЕЕГ у людей з високим рівнем оперативної пам’яті. Відповідно до 

мети роботи були поставлені наступні завдання: провести діагностику рівня 

оперативної пам’яті і виділити групи досліджуваних з низьким і високим 

рівнем оперативної пам’яті; здійснити реєстрацію біоелектричної активності 

кори головного мозку за допомогою системи комп’ютерної 

електроенцефалографії при реалізації тестів з навантаженням на оперативну 

пам’ять; проаналізувати характер когерентності бета-ритму у осіб з різним 

рівнем оперативної пам’яті; провести порівняльний аналіз показників 

когерентності осіб із різним рівнем оперативної пам’яті та визначити 

особливості бета-ритму у осіб з високим рівнем оперативної пам’яті. 

В ході експериментів, було досліджено електричну активність кори 

головного мозку у 17-21-річних дівчат з високим рівнем оперативної пам’яті, 

попередньо відібраними за спеціальним тестом, за показниками бета-ритму 

ЕЕГ. 

Було встановлено, що у дівчат із низьким рівнем оперативної пам’яті 

спостерігається активація передніх фронтальних та центральних ділянок під час 

вирішення когнітивних тестів різного змісту, а у дівчат з високим - лобових  і 

центральних ділянок. 

У осіб із високим рівнем оперативної пам’яті виявлено найбільшу 

кількість достовірно відмінних когерентних зв’язків під час вирішення 

просторового завдання у бета-діапазоні ЕЕГ, що підтверджує, що особи із 

високим рівнем оперативної пам’яті мають вищі показники когерентності бета-

ритму, ніж особи із низьким рівнем оперативної пам’яті у всіх тестових 

ситуаціях.  
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МІКРОБНА КОНТАМІНАЦІЯ КЛАВІАТУРИ ТА 

МИШІ КОМП’ЮТЕРІВ В УМОВАХ 

 НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Савка Роман Володимирович,  

Волинське територіальне відділення МАН України, 

 комунальний заклад «Луцька гімназія № 21 імені 

Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської 

області», 9 клас 

Науковий керівник: Ягенська Галина Василівна, 

вчитель біології комунального закладу «Луцька гімназія 

№ 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області», 

кандидат педагогічних наук 

Щоденне використання комп’ютерів стало атрибутом сучасного життя. У 

навчальних кабінетах, комп’ютерних клубах, бібліотеках зазвичай одним 

комп’ютером користуються різні люди.  

Мета роботи: дослідити якісний і кількісний склад мікрофлори 

клавіатури та миші комп’ютерів у шкільному кабінеті інформатики та  

запропонувати ефективні методи їх очищення.  

Матеріалом для написання роботи були змиви на мікробне забруднення з 

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

проведені у вересні 2014 року. Всього було відібрано 140 змивів. Для аналізу 

видового та кількісного складу мікрофлори використовувалися середовища: 

простий (м'ясо-пептонний) агар, агар Сабуро, жовтково-сольовий агар, 

середовище  Кода. Для кількісної оцінки забруднення проводилися посіви на 

тверді середовища з наступною інкубацією у термостаті.  Для визначення 

морфології  бактерій проводилася мікроскопія.  

На поверхні  клавіатури і миші  шкільних комп’ютерів було виявлено  

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

Micrococcaceae, представника родини Enterobacteriaсеае –  Hafnia alvei. Не було 

виявлено E.coli. Непатогенна мікрофлора (St.epidermidis, St.saprophiticus, 

Micrococcus) як кількісно, так і за різноманітністю видів переважає над умовно 

патогенною (St.aureus, Hafnia alvei). 

Бактеріальна контамінація миші (21,0 + 6,36  колоній у пробі), дещо вища  

(р = 0,03), ніж клавіатури (17,1 + 7,47). Після протирання вологими серветками 

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

рівень загальної мікробної  контамінації  клавіатури і миші значно знизився (на 

82,1 % і 83,8 % відповідно). Не виявлено істотної різниці в ефективності обох 

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

За результатами посівів 85 % поверхонь клавіатури і миші забруднені 

пліснявими грибами. Виявлено істотні відмінності ефективності двох методів 

очищення щодо забруднення пліснявими грибами. Очищення вологими 

серветками «Antiseptic»Smile» призвело до  активного росту пліснявих грибів в 

окремих пробах. Після використання  марлевих серветок, змочених у воді,  

кількість колоній  пліснявих грибів зменшилася на 88,0%. 
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АДВЕНТИВНІ ТА ІНВАЗІЙНІ ВИДИ 

АГРОФІТОЦЕНОЗІВ,  БОЛОТА І РУДЕРАЛЬНИХ 

БІОТОПІВ  С. ЗАТУРЦІ ЛОКАЧИНСЬКОГО РАЙОНУ 

Хитра Світлана Олександрівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В.К. Липинського с. Затурці  

Локачинського району, 11 клас 

Науковий керівник: Марченко Євгенія Петрівна, 

учитель біології ЗОШ І-ІІІ ст. ім. В.К. Липинського  

с. Затурці Локачинського району 

Актуальність дослідження – адвентивні та інвазійні види є одним із 

факторів втрати біорізноманіття у природних екосистемах. 

Мета роботи – дослідити видовий склад і поширення адвентивних та 

інвазійних видів агрофітоценозів, болота і рудеральних біотопів. 

Відповідно до мети були поставлені завдання:  

а) визначити видовий склад адвентивних та інвазійних видів та провести 

аналіз за походженням,  за часом потрапляння, ступенем натуралізації та 

способом імміграції;   б) проаналізувати біоморфологічну структуру флори;    

в) скласти карту поширення активно інвазійних видів у нашій місцевості;  

г) вивчити значення адвентивних видів болота та агрофітоценозів. 

У результаті проведених досліджень встановлено:  

1. Адвентивна флора представлена 40 видами, з яких за часом занесення 

переважають кенофіти (22); за ступенем натуралізації – епекофіти (26); за 

способом імміграції – ергазіофіти (19). Переважають види північно-

американського походження – 42,5%.  

2. За біоморфологічним аналізом переважають трав’янисті рослини – 36 

видів, причому трав’янисті монокарпіки – 23, полікарпіки – 13.  

3. Активно інвазійними рослинами, під якими постійно збільшується 

площа у рудеральних біотопах, є золотушник канадський, борщівник 

Сосновського, стенактис однорічний.  

4. В агрофітоценозах ростуть декоративні, лікарські, кормові, медоносні 

рослини та злісні бур’яни. З-під контролю людини вийшли золотушник 

канадський, борщівник Сосновського, частково – лаконос американський. 
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Відділення  

наук про Землю 
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СУЧАСНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕОЛОВОГО 

ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСУ  

БІЛЯ СЕЛА ГОРОДИЛЕЦЬ 

Жигаревич Оксана Олександрівна, 

Волинське територіальне відділення  МАН України, 

ЗОШ № 10 м.Ковеля, 9 клас, 

Науковий керівник: С.М. Шульгач, вчитель географії 

ЗОШ № 10 м.Ковеля  

 

     Актуальність  дослідження  визначається проблемою 

охорони природи та раціонального використання цінної природної спадщини.  

Мета роботи: з’ясувати сучасні геоекологічні умови функціонування 

природного комплексу  горба біля с. Городилець, сприяти збереженню 

пам’яток природи. 

Новизна роботи полягає у системному підході до вивчення дрібного 

природного комплексу рангу „урочище” та у спробі розкрити науково-

пізнавальну цінність та гуманістичний потенціал ландшафту. В результаті 

проведених досліджень з’ясувалося, що:  1) досліджуваний ПТК має  тривалу  

історію розвитку, пов’язану з еоловими  процесами в перигляціальній зоні,  що  

призвели до утворення параболічної дюни; 2) ця дюна стала тією основою 

мікрорельєфу, що визначила умови формування своєрідного ландшафтного  

комплексу  в  долині  річки  Турії – високобонітетного сухого  борового  масиву  

на  піщаному  горбі  еолового  походження з  приховано-підзолистими  

грунтами; 3) досліджуваний ПТК функціонує в системі ландшафтної  

місцевості  надзаплавних борових терас  річки  Турії, на межі з  місцевостями 

заболочених  заплав  і  чітко  вирізняється  на фоні  останніх; 4) своєрідний 

генезис, привабливий вигляд, науково-пізнавальна цінність (відслонення  

плейстоценових  пісків)  добрий  геоекологічний стан ПТК, що займає дюну на 

околиці села Городилець, є підставою для визнання його геологічною 

пам’яткою природи місцевого значення.  Практичне значення роботи: її 

можна використати для екологічного моніторингу, заходів з охорони довкілля, 

рекреації і туризму, створення екологічних стежок, навчально – виховного 

процесу. 
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ГЕОМОРФОЛОГІЯ І УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

ДЮН ЛІВОБЕРЕЖЖЯ РІЧКИ ПРИП’ЯТЬ В РАЙОНІ 

РАТНОГО (ВОЛИНСЬКЕ ПОЛІССЯ) 

Боровський Богдан Миколайович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

НВК «ЗОШ  І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с. Видраниця, 

11 клас  

Науковий керівник: Назарук Тетяна Василівна, вчитель 

географії  НВК «ЗОШ  І-ІІІ ступеня – дитячий садок» 

 с. Видраниця Ратнівський район 

    Полісся є найбільшою територією у межах України, де наприкінці 

пізнього плейстоцену – початку голоцену, внаслідок інтенсивного розвитку 

еолових процесів, утворилися піщані акумулятивні форми. Дані утворення 

спостерігаються і в межах лівобережжя р. Прип’ять в околицях смт. Ратне. 

Дослідження еолового палеоморфогенезу даної території є актуальною та 

важливою проблемою, особливо в контексті просторово-часових 

закономірностей розвитку еолових палеоформ.  

          В ході проведених досліджень з’ясували, що накопичення еолових 

відкладів даної території приурочені до зони зчленування першої тераси 

долини р. Прип’ять із водно-льдовиковою рівниною дніпровського віку. 

Морфологічні особливості еолових форм району вивчення дають змогу 

віднести дані реліктові форми до групи параболічних дюн неарідної зони. 

Геологічна будова еолових форм є унікальною завдяки присутності в їх складі 

викопного ґрунту.  

Нагромадженню  еолових відкладів дюн передувала значна перерва в 

осадонакопиченні, зафіксована горизонтом оглеєння та потужними 

палеокріогенними структурами, котрими його деформовано. Основними 

факторами утворення еолових акумуляцій у верхньому плейстоцені визнано: 1) 

наявність вихідного піщаного матеріалу; 2) сухість верхньої товщі ґрунту; 3) 

вітри переважно якогось одного напрямку; 4) відсутність суцільного 

рослинного покриву та його переважно ксерофіт ний характер. Окремо 

виділено етап активізації еолових процесів в історичний час, головною 

причиною котрої вважаємо зведення лісів та неправильне ведення сільського 

господарства. 
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СТАН БІЛООЗЕРСЬКОЇ ВОДОЖИВИЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ ДНІПРО-БУЗЬКОГО КАНАЛУ В МЕЖАХ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Островська Марина Борисівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

навчально-виховний комплекс  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» №1 імені 

Євгена Шабліовського м.Каменя-Каширського, 10 клас 

Науковий керівник: Тищук Іван Степанович, керівник       

гуртка Камінь-Каширської СЮТур 

 

Метою цієї роботи було глибше і досконаліше дослідити сучасний стан та 

історичні відомості рідкісної меліоративної споруди – Білоозерську 

водоживильну систему Дніпро-Бузького каналу в межах Волинської області. 

Даний об’єкт знаходиться в глибинці Волинського Полісся, далеко від 

великих міст – він часто згадується у засобах масової інформації в Україні та за 

її межами. Для виконання завдань краєзнавчого дослідження був розроблений 

та пройдений групою експедиційний пішохідного маршрут І ступеня складності 

вздовж досліджуваного об’єкта. В експедиції були проведені гідрологічні 

дослідження, в ході якого використовувались такі методи: історичний, 

візуальний, статистичний, польових досліджень та особистих бесід і 

анкетувань. 

Написані висновки розкривають основні проблеми Білоозерської 

водоживильної системи Дніпро-Бузького каналу, шляхи їх вирішення та 

перспективні варіанти розвитку. 

Дана робота має практичне значення, так як використовуюється у школах 

Камінь-Каширського району на уроках географії, туристсько-краєзнавчих 

гуртках з вивченої теми та є основою у подальшому гідрологічному 

дослідженні даного об’єкта. 
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ЗМІНА ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ І ЦИРКУЛЯЦІЯ  

ПОВІТРЯНИХ МАС В УМОВАХ  ПРОЯВУ 

ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ 

(НА ПРИКЛАДІ М.ЛУЦЬКА) 

Тарасюк Тарас Федорович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Волинський обласний ліцей з посиленою  

військово-фізичною підготовкою, 11 клас 

Науковий керівник: Шпак Алла Дмитрівна, учитель 

географії і хімії  Волинського обласного ліцею з посиленою військово-

фізичною підготовкою 

  Питання глобального потепління активно вивчається кліматологами різних 

країн. Загальне зростання температури повітря ніким не заперечується, але 

стосовно причин цього явища думки вчених відрізняються. 

Мета дослідження – вияв динаміки температури повітря та її зв’язку з 

циркуляційними чинниками на прикладі м. Луцька. В процесі наукового 

дослідження обгрунтовано власне бачення проблеми як результат 

опрацюванння строкових спостережень по метеостанції Луцьк (2011-2014рр), 

фондових матеріалів ВОЦГМ, монографій та  наукової періодики.   

Встановлено  зміни повторюваності напрямку вітру як в річному ході 

метеоелементів, так і в сезонному розподілі. Впродовж року і по сезонах 

зменшилась повторюваність  штилів (3%),  південних (7%) та західних (4%) 

напрямків вітру при  підвищенні середньорічної температури повітря  до +8,7 

о
С (на +1,5 

о
С від багаторічного). Зросла повторюваність південно-східних 

(+5%) , північно-східних (+3%), східних  (+2%) та північно-східних (+1%) 

вітрів. Такий розподіл напрямків вітрів, на нашу думку, і є одним з факторів 

зміни температури та регіонального її зростання. 

       Новизна роботи полягає в тому, що проведено аналіз динаміки температури 

повітря в м. Луцьку на початку ХХІ століття та встановлено  зв’язки з 

циркуляцією повітряних мас в умовах прояву глобального потепління. 

       Слід зауважити, що отримані результати мають практичну цінність для 

міського господарства, оскільки адаптація роботи комунальних та промислових 

структур до нових кліматичних ризиків сприяє ефективності роботи та 

енергозбереженню. 
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  Відділення історії 
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АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ЛЮБОМЛЬЩИНИ  

У ДОСЛІДЖЕННЯХ В.КУХАРЕНКА 

 Цвид Мар’яна Петрівна, 

 Волинське територіальне відділення МАН України, 

Любомльська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3 Любомльської районної ради 

 Волинської області, 11 клас 

Науковий керівник: Красицький Ігор Миколайович, 

вчитель історії та правознавства Любомльської загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів №3 Любомльської районної ради Волинської області 

 

Послідовно вивчаючи історичне минуле Прип’ятського Полісся на Україні 

і Білорусії Ю.В. Кухаренко зібрав і вивчив усі опубліковані і неопубліковані 

матеріали. Майже щорічно організовував археологічні експедиції на Полісся. 

Його найбільш цікавив період залізного віку і слов’яни раннього середньовіччя. 

У своїх наукових дослідженнях Полісся і суміжних територій спростував думку 

деяких науковців, що Полісся було мало обжитим краєм, де рідко появлялись 

люди, а ще рідше засновували свої поселення. 

Мета роботи: висвітлити історію дослідження краю на основі зібраного 

археологічного матеріалу Ю.В. Кухаренком. Простежити історичні етапи 

заселення краю, які багато в чому змінили уявлення про характер заселення 

Любомльщини в давнину. Актуальність теми полягає в тому, що у нинішній час 

розбудови держави проведене дослідження дає можливість пізнати сторінки 

минувшини рідного краю. Завдання яке було поставлене – зібрати та 

систематизувати матеріал археологічних експедицій, які були проведені в різні 

роки Ю.В.Кухаренком.  

Археолог поклав початок систематизації поморських старожитностей. 

Підтвердив проникнення готів і зв’язаних з ними племен Прибалтики на 

територію Східної Європи. Дуже цікавими виявилась група ранньослов’янських 

пам’ятків біля селища Головно.  

Дослідження нашого краю Ю.В.Кухаренком ще раз доводить, що Полісся 

було своєрідним мостом, по якому проходило давнє переселення слов’ян із 

заходу на схід. 
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ВАЛЕНТИН МОРОЗ В ДИСИДЕНТСЬКОМУ РУСІ  

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 

Вахрамєєв Борис Олександрович, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

 комунальний заклад «Луцька гімназія №21 імені 

Михайла Кравчука Луцької міської ради 

 Волинської області», 11 клас 

Науковий керівник: Разиграєв Олег Володимирович, 

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої  

історії Східноєвропейського національного   

університету імені Лесі Українки, керівник секції «Історія України» 

 Волинської обласної МАН 

 

Актуальність. Дослідження та аналіз участі Валентина Яковича Мороза в 

дисидентському русі в СРСР другої половини ХХ століття дає можливість  

з’ясувати коріння  проблем, пов’язаних із становленням правових держав та 

формуванням громадянського суспільства в пострадянських країнах. Тема 

актуальна й тим, що залишається малодослідженою у вітчизняній історичній 

науці. 

У дослідженні поставлено мету – на основі вивчення та аналізу архівних 

джерел,  публікацій документів і матеріалів, спогадів та наукової літератури 

дослідити участь В. Мороза в дисидентському русі  Радянського Союзу в другій 

половині ХХ  століття . 

Завдання роботи – дослідити зародження дисидентського руху в 

Радянському Союзі; проаналізувати культурно-просвітницьку діяльність               

В. Мороза в 60-ті рр. ХХ ст.; з’ясувати боротьбу В. Мороза з радянським 

режимом в 70-ті рр. ХХ ст.; прослідкувати громадсько-політичну діяльність           

В. Мороза в еміграції.   

       З’ясовано, що дисидентський рух в СРСР був унікальним суспільним 

явищем для  радянської системи  влади, представники якого виступали за 

демократизацію суспільства, в республіках – за вільний розвиток національних 

мов та культур. Саме боротьба дисидентів, а зокрема і В. Мороза, спричинила 

суспільно-політичні зміни в Радянському Союзі, які привели до краху 

тоталітаризму і початку вільного національного самовизначення та розвитку. 
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РОЗВИТОК КУШНІРСТВА НА ВОЛИНІ  

НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

Кушнерук Марія Олександрівна, 

Волинське  територіальне відділення МАН України, 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №12 міста Ковеля  

Волинської області, 10 клас 

Науковий керівник: Буслюк Світлана Петрівна, 

вчитель історії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня 

№12 міста Ковеля Волинської область, керівник секції історичного  

краєзнавства Ковельської філії ВОМАН 

 

 Етнологічні дослідження Волині є яскравою ілюстрацією багатовікової 

історії не тільки населення цього краю, а й усієї української етноспільноти 

загалом. У цьому контексті  науковий інтерес становить розвиток ремесел і 

промислів, зокрема, кушнірства. Саме цим і обумовлюється  актуальність 

дослідження. 

Мета роботи полягає у всебічному аналізі розвитку кушнірства  на тлі 

соціально-економічного розвитку краю кінця ХІХ – початку ХХ століття.  

  Наукова новизна результатів полягає в тому, що на підставі аналізу 

джерельної бази з проблеми, охарактеризовано кушнірство, як синтез 

матеріальної та духовної культури волинян. 

В основу роботи покладено матеріали фондів Волинського краєзнавчого 

музею, Ковельського історичного музею, свідчення респондентів, а також 

дослідження і публікації з даної теми. 

Матеріали роботи можуть використовуватися педагогами і учнями 

загальноосвітніх шкіл в процесі підготовки і проведення уроків історії України, 

художньої культури, для підготовки лекцій, занять гуртків, проведення 

практичних занять з історії рідного краю, а також при формуванні та 

поповненні музейних експозицій. 
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МАНЕВИЦЬКІ СЕЛА В АРХІВНИХ ДЖЕРЕЛАХ ТА 

КРАЄЗНАВЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ  

ХІХ – 30 рр. ХХ СТ. 

Мишковець Софія Сергіївна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Прилісне 

Маневицького району Волинської області, 11 клас 

Науковий керівник: Титаренко Наталія 

Олександрівна,учитель історії ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Прилісне 

Маневицького району Волинської області 
 

 Актуальність теми дослідження визначається сучасними процесами 

національного та культурного відродження України, підвищенням інтересу 

молоді до історичної минувшини свого краю, важливістю вивчення та 

популяризації історичних джерел. У дослідженні поставлено мету –  на основі 

аналізу архівних і друкованих матеріалів, неопублікованої та опублікованої 

творчої  спадщини польських істориків, з’ясувати тенденції розвитку процесу 

наукового дослідження проблем історичного минулого окремих населених 

пунктів Маневицького району Волинської області. У зв’язку із поставленою 

метою визначені наступні завдання:  проаналізувати архівні джерела та 

наукову літературу українських і польських дослідників з історії окремих 

населених пунктів сучасного Маневицького району Волинської 

області;окреслити  коло авторів-дослідників «малої історії» рідного краю; 

залучити «усну історію» для історико-краєзнавчих студій; показати можливості 

їх сучасного використання для вивчення та популяризації минулого регіону.  

У результаті дослідження з’ясовано, що у архівах зберігається значний 

масив джерел різнопланового характеру, що висвітлюють розвиток 

досліджуваних населених пунктів, а польськими істориками упродовж ХІХ- 

сер. ХХ ст. створено значну кількість праць з історії населених пунктів даного  

регіону. Аналіз цих джерел дає змогу повніше розкрити як культурно-релігійне 

життя так і суспільно-економічне. Наведені історико-краєзнавчі відомості у цих 

працях і творах є актуальним і важливим для розуміння історичного розвитку 

як Волинського регіону в цілому, так і Маневиччини, зокрема. 
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ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ 

 МІЖВОЄННОГО ЛУЦЬКА 

Федорук Леся Романівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України 

комунальний заклад "Луцький навчально-виховний 

комплекс №26 Луцької міської ради  

Волинської області", 11 клас 

Науковий керівник: Ліхнякевич Олена Віталіївна, учитель комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської 

ради Волинської області» 

Робота присвячена культурно-освітньому розвиткові Луцька в 1919–

1939 рр. Перший розділ розкриває історіографію та джерельну базу 

дослідження. У другому розділі «Розвиток освіти м. Луцька» дано 

характеристику освітнім процесам в Луцьку в міжвоєнний період. Основою 

освітньої системи Другої Речі Посполитої була загальнообов’язкова початкова 

освіта, яку забезпечували 7-річні школи, та середня освіта, що складалась із 4-

річної гімназії та 2-річного ліцею. В міжвоєнний період в Луцьку існували 

загальноосвітні – початкові та середні, професійні та позашкільні навчальні 

заклади. Важливу роль в справі поширення освіти серед різних етнічних груп 

місцевого населення відігравали громадські організації: Луцька повітова 

«Просвіта», «Польська матиця шкільна», «Чеська матиця шкільна», «Тарбут», 

«Талмуд-Тора».  

У третьому розділі «Культурно-мистецьке життя» – розповідається про 

різні культурні явища, що мали місце в Луцьку в 1919–1939 рр. У місті 

особливої популярності набуло театральне мистецтво. Діяло два професійних 

польських театри: Луцький міський театр імені Ю. Словацького (1924 –

 1926 рр.), пересувний Волинський театр (1930 – 1939 рр.) та третій – 

Волинський український театр. Окрім того поширення набули аматорські 

театральні вистави. Художнє, музичне та літературне мистецтво не мали таких 

яскравих проявів у Луцьку як театр. Архітектурна розбудова міста 

здійснювалась у відповідності до світових стилістичних тенденцій.  

Таким чином, упродовж 1919–1939 рр. Луцьк, воєводське місто, став 

культурно-освітнім центром всієї Волині. 
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  Відділення філософії 

та суспільствознавства 
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ДОГОВІР ОРЕНДИ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ 

Біскуб Вікторія Ігорівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

комунальний заклад «Луцький навчально-виховний 

комплекс № 26 Волинської області», 11 клас 

Науковий керівник: Климчук Тетяна Дмитрівна, 

старший викладач кафедри теорії та історії держави і 

права СНУ імені Лесі Українки 
 

Метою роботи є обґрунтування та формулювання висновків та пропозицій 

стосовно вдосконалення правового регулювання розвитку договірних відносин 

водокористування в Україні. 

Незважаючи на прогресивне значення розвитку відносин власності 

стосовно всіх природних об’єктів, а відтак і відносин, які дають можливість 

власнику ефективно використовувати майно через передачу його у 

користування іншим особам, на сьогодні доводиться говорити про відсутність 

єдиної законодавчої регламентації механізмів реалізації права 

водокористування в Україні на умовах оренди. Тому необхідним є наукове 

дослідження реалізації водокористування на умовах оренди для формулювання 

авторських висновків та пропозицій, в чому і полягає актуальність нашого 

дослідження. 

У першому розділі з’ясовано ознаки та правову природу договору 

оренди водних об’єктів, сформульовано поняття самого договору; було 

уточнено поняття водного об’єкта та об’єкта оренди, зроблено висновок, що 

об’єктом оренди є складний комплекс, який має включати сам водний об’єкт, 

земельну ділянку, як покриту водою, так і прилеглу водоохоронну смугу та 

гідротехнічні споруди. Це дозволить дещо спростити механізм укладення 

договору.  

У другому розділі охарактеризовано порядок укладення договору оренди 

водних об’єктів, який виявився складним та обтяженим залученням великої 

кількості учасників, які не є сторонами, що відображається на розтягненні 

процедури укладення договору до 4,5 місяця. Нами було з’ясовано зміст 

договору і запропоновано вдосконалення механізму укладення договору, що 

повинно привести до покращення договірного водокористування. 
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ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЖУРНАЛІСТІВ В УКРАЇНІ:  

ЗАКОНОДАВЧІ ПОЛОЖЕННЯ ТА РЕАЛІЇ 

Марущак Анастасія Русланівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

Луцька гімназія № 18, 10 клас 

Науковий керівник: Теребус Оксана Леонідівна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних 

комунікацій Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

 

Неодноразово в Україні порушувалися права працівників ЗМІ. 

Актуальність нашого дослідження визначається необхідністю аналізу 

законодавчих положень щодо правового захисту журналістів, контролю за їх 

виконанням з боку влади та громадськості. В Україні хороша правова база, 

проте подекуди через безконтрольність, подекуди через застарілість вона не 

спрацьовує на практиці і через це журналісти постійно знаходяться на «лінії 

вогню».   

Мета роботи полягає у вивченні концептуальних засад законодавчої бази 

України у системі правового захисту діяльності журналістів та відстеженні 

реалій, з якими журналісти щоденно зіштовхуються під час виконання своїх 

професійних обов’язків. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання 

таких завдань: проаналізувати діючі законодавчі положення, що визначають 

основні права журналістів; зафіксувати типові види порушення прав 

журналістів; класифікувати за видами випадки порушення прав журналістів в 

Україні в цілому та у Волинській області зокрема. 

Об’єктом дослідження є українські законодавчі положення, що 

стосуються правового захисту журналістів.  

Предмет дослідження – реальні приклади порушення прав працівників 

мас-медіа (в Україні загалом та у Волинській області) в проекції на існуюче 

законодавство.  

Новизна роботи полягає в тому, що в ній окреслені та проаналізовані 

найтиповіші випадки порушень прав журналістів, перешкоджання їх 

професійній діяльності в Україні та у Волинській області зокрема, що досі не 

було предметом окремого наукового розгляду.   
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КОРЕЦЬКИЙ  СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ ЖІНОЧИЙ 

МОНАСТИР ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ ЙОГО 

НАСТОЯТЕЛЬНИЦЬ 

Миткалик Тетяна В’ячеславівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Прилісне 

Маневицького району Волинської області, 11 клас 

Науковий керівник: Титаренко Наталія 

Олександрівна, керівник секції «Теології, релігієзнавства та історії релігії» 

ВО МАН 

 Актуальність досліджуваної теми зумовлюється  ступенем її наукової 

розробки. Якщо чоловічі монастирі доволі інтенсивно вивчаються в останні 

десятиліття, жіночі залишаються значною мірою поза межами наукових 

студій. Напрямки та форми діяльності настоятельниць монастирів взагалі 

відсутні у науковій літературі. Виходячи з актуальності та суспільної 

значимості питання,пропонована робота  ставить за мету  проаналізувати 

діяльність та роль настоятельниць Корецького жіночого монастиря в контексті 

загальної історії обителі. Задля досягнення мети були поставленні основні 

завдання: встановити умови заснування жіночого монастиря;описати 

просопографічні портрети настоятельниць з моменту заснування обителі  й до 

сьогодні; охарактеризувати напрямки, форми діяльності та внесок ігумень у 

монастирське життя. 

  У результаті дослідження з’ясовано, що серед науковців існують різні 

версії  стосовно дати заснування Корецької обителі. Ігумені яскраво проявили 

себе в управлінні монастирем. Настоятельки були вихідцями як із 

дворянського роду ,так із духовенства, здобули  хорошу духовну освіту, мали 

досвід вчительської праці. Ігумені відрізнялися між собою рисами характеру. 

Найбільше проявили себе ігумені Михаїла, Наталія, за що були неодноразово 

відмічені вищими духовними та державними нагородами. Нинішня ігуменя 

Рафаїла теж підтримує традиції запроваджені її попередницями: прикрашає 

монастир,піклується про монашок, духовно підтримує мирян. Завдяки 

діяльності настоятельниць монастирю вдалося відробити свою могутність та 

успішно розвиватися.  
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ЖЕБРАЦТВО: СПОСІБ ЖИТТЯ АНДЕРКЛАСУ 

Онуфрик Інна Андріївна, 

Волинське територіальне відділення МАН України 

Луцького НВК « Гімназія №14 імені Василя 

Сухомлинського», 10 клас 

Науковий керівник: Демчук Станіслав Петрович, 

старший викладач Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 

 

Соціальні класи та групи характеризуються певними специфічними 

практиками, визначення та дослідження яких дає змогу ефективніше 

вирішувати соціальні проблеми. Бідність, як негативний специфічний 

соціальний стан, притаманний кожному суспільству, здійснює вплив на певну 

його частину, формуючи особливі, притаманні лише їй соціальні практики, 

дослідження яких допоможе розробити ефективні шляхи її подолання. 

Жебрацтво, як одну з таких практик, можна витлумачити, як 

випрошування у оточуючих грошей та інших матеріальних цінностей. Саме за 

часів Середньовіччя, з прийняттям християнства, виникають та надзвичайно 

міцно вкорінюються в свідомості людей поняття «жебрак», «жебракування», 

«подача милостині». Українськими землями блукали тисячі сліпих співців, 

кобзарів, лірників, подачею яким милостині й виражалося почуття милосердя, 

співчуття, слідування християнським заповідям, адже подати жебракові 

означало прокласти собі шлях до прощення Богом. З плином часу, жебрацтво 

починає сприйматись негативно, розглядатись як форма паразитизму та 

прагнення ухилитись від суспільно корисної праці. Нині жебрацтво часто є 

основним заняттям людей, які не можуть самі оплатити вартість необхідних 

благ, однак нерідким є й так зване «професійне жебрання», до якого вдаються 

не лише в силу поганого матеріального становища, а спекулюючи на прагненні 

людей допомогти нужденним.  

http://ua-referat.com/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%97%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ГРА ЯК ЗАСІБ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ  

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Поетова Таїса Олександрівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України,  

КЗ «Луцький НВК №9 Луцької міської ради», 11 клас 

Науковий керівник: Саханюк С.А., практичний 

психолог  КЗ «Луцький НВК  №9  

Луцької міської ради» 

 

Актуальність дослідження. Гра є одним з найцікавіших видів людської 

діяльності, провідною діяльністю дошкільника, засобом його всебічного 

розвитку, важливим методом виховання, в якому реалізується потреба людської 

природи. На відміну від гри трудова діяльність не є провідною для дітей 

дошкільного віку. На даному віковому етапі закладаються лише передумови 

для її становлення на наступних етапах розвитку. Тому  дуже актуальним є 

виховання перших трудових  навичок у дітей дошкільного віку саме через гру. 

Мета дослідження: здійснити теоретичний аналіз проблеми трудового 

виховання та гри в дошкільному віці та емпірично дослідити особливості 

ігрової діяльності як засобу трудового виховання дошкільників. 

У результаті емпіричного дослідження було виявлено, що у грі 

дошкільнят трудові навички формуються на високому та середньому рівнях. 

Аналіз відповідей батьків на окремі питання анкети показав, що найбільше 

дошкільнята вміють передавати обов’язки персонажа, якого грають та 

комбінують у  процесі однієї гри кілька сюжетних ігор. Однак лише близько 

половини дітей після своєї гри складають всі іграшки на місце. Анкетування 

вихователів показало, що їх думка в основному збігається  з думкою батьків.  

Аналіз окремих тверджень показав, що найбільші розбіжності у відповідях 

батьків і вихователів виявилася на твердження «Любить гратись з 

різноманітними іграшками». 

 Результати бесіди з дітьми показали, що у більшості  дошкільнят 

сформовані навички самообслуговування, навички господарсько-побутової та 

ручної праці, і найгірше - навички праці у природі. 
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КОМПЛІМЕНТ У МОВЛЕННЄВІЙ ПОВЕДІНЦІ  

ПРЕДСТАВНИКІВ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ 

КУЛЬТУРИ 

Медвєдєва Єлизавета Ігорівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

СШ І-ІІІ ступенів № 3 імені Лесі Українки  

м. Ковеля, 10 клас 

Наукові керівники: Коляда Еліна Калениківна, 

кандидат філологічних наук, професор кафедри 

практики англійської мови Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки; Гарбуз Вікторія 

Ростиславівна, керівник секції німецької мови Ковельської філії ВО МАН 

Актуальність теми дослідження визначається загальною спрямованістю 

лінгвістики на вивчення функціонування мови та мовлення, їх соціального 

характеру, комунікативної поведінки мовців. Метою наукової роботи є 

дослідження компліменту як єдності іллокутивного акту, перлокутивного акту 

та соціальної дії. Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: 

розглянути комплімент як мовленнєву дію; розкрити основні синтаксичні 

особливості компліментарних висловлювань; визначити соціо- та 

комунікативно-прагматичні характеристики компліментарних висловлювань; 

проаналізувати етнокультурні особливості вживання компліментів у німецькій 

та українській лінгвокультурах.   

Комплімент – важлива складова мовленнєвого спілкування, яка впливає 

на характер міжособистісних стосунків комунікантів, ступінь їх 

взаєморозуміння та успішність комунікації в цілому. Мовне оформлення 

компліменту забезпечується за допомогою як лексичних, так і синтаксичних 

засобів. Типовими лексичними засобами вираження позитивної оцінки є 

лексичні одиниці, в семантичну структуру яких входить значення позитивності. 

Такі одиниці належать до різних частин мови: іменників, прикметників, дієслів, 

прислівників. Компліментарні висловлювання представлені 8-ма 

стереотипними синтаксичними моделями. 

Етнокультурна специфіка компліменту дозволяє охарактеризувати певні 

особливості використання компліменту в німецькому й українському 

культурному просторі. 
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БІНАРНІ ОПОЗИЦІЇ В МОВОТВОРЧОСТІ 

ЛІНИ КОСТЕНКО 

Новак Юлія Борисівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України, 

 Ковельська міська гімназія, 11 клас 

Наукові керівники: Богдан Світлана  Калениківна, 

кандидат філологічних наук, професор кафедри історії 

та культури української мови Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки; 

Барановська  Людмила  Леонідівна, 

керівник секції української мови Ковельської міської філії ВО МАН 
 

Мета: полягає у виявленні та аналізі специфіки лексико-семантичних 

опозитів, класифікації їх за граматичними парадигмами.  

Завдання: опрацювати поетичний матеріал  з доменом бінарності в 

антонімічному контексті, систематизувати та диференціювати його; 

прокоментувати лексико-граматичні та семантичні особливості авторських 

опозитів; визначити мовне підґрунтя літературних явищ, укласти додатки. 

Об’єкт: поетична збірка Л. Костенко «Річка Геракліта».                         

Предмет: бінарні опозиції поетичних лексем. 

Актуальність: полягає у вивченні авторської мовотворчості Л. Костенко, 

особливістю якої є опозиційне світосприйняття.  

Новизна: вивчення особливостей функціонування контрастивних 

бінарностей, які складають комунікативну основу словотворчого феномену 

автора. 

Практичне значення: полягає в можливості використання матеріалів та 

результатів роботи на факультативних заняттях з української мови й 

літератури.  

Висновки: Автор часто вдається до контекстуальних протиставлень, 

акцентує увагу на градуально-координатних контрастах. Вони потрібні для 

побудови альтернативних моделей авторського світобачення в художньому 

стилі мовлення. Значний пласт антонімічних бінарностей позначає риси 

характеру чи зовнішності людини, вказує  на  час,   простір, на позначення 

періодів життя. Саме на опозиційній основі в поезіях Л. Костенко базуються 

такі мовностилістичні  прийоми, як антитеза, оксиморон, паралелізм, алюзія, 

каламбур. 
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ 

ЕКСПРЕСИВНОСТІ В 

ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ США 

Павлюк Олена Олександрівна, 

Волинське територіальне відділення МАН України,  

Луцький НВК «Гімназія № 14 

імені Василя Сухомлинського», 11 клас 

Науковий керівник: Крисанова Тетяна Анатоліївна, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики англійської мови  

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Актуальність роботи зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних 

досліджень на вивчення комунікативних аспектів політичного дискурсу та 

стійким інтересом дослідників до проблеми гендерної диференціації мовлення 

у процесі комунікації. Мета дослідження полягає у виокремленні мовних 

засобів передачі експресивності на лексико-граматичному, синтаксичному та 

стилістичному рівнях в аспекті їх гендерної диференціації. Досягнення мети 

передбачає вирішення таких завдань: визначити поняття експресивності, 

проаналізувати підходи до цього поняття; визначити гендерні особливості 

політичного дискурсу США; виокремити лексико-граматичні, синтаксичні та 

стилістичні  засоби створення експресивності в політичному дискурсі США; 

встановити особливості гендерної диференціації мовних засобів передачі 

експресивності в політичному дискурсі США. 

До лексико-граматичних засобів передачі експресивності в 

електоральних промовах належить емоційно-експресивна лексика та лексичні 

емфатичні конструкції. Використання ширшого арсеналу емоційно-

експресивної лексики притаманне жінкам. Синтаксичний рівень передачі 

експресивності представлений риторичними питаннями і синтаксичними 

емфатичними конструкціями, вживання яких більше притаманне чоловікам. 

Вживання стилістичних засобів характерне для мовлення чоловіків-політиків і 

жінок-політиків. Однаково часто спостерігаємо використання повторів і 

метафор, натомість гіпербола, яка посідає третє місце за частотою вживання у 

жінок, використовується чоловіками  рідко, що пов’язуємо із більшою 

схильністю жінок до перебільшення і чуттєвого сприйняття дійсності.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

АНТРОПОМОРФІЗМІВ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

(НА МАТЕРІАЛІ КАЗОК О. УАЙЛЬДА «ЩАСЛИВИЙ 

ПРИНЦ» І «ВІРНИЙ ДРУГ») 

Скиртюк Марія Валентинівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

комунальний заклад «Луцька гімназія № 18  

Луцької міської ради Волинської області», 10 клас 

Наукові керівники: Романюк Євгенія Валеріївна,  

вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 

Луцької міської ради Волинської області»;  

Матюк Наталія Вікторівна, вчитель іспанської мови комунального закладу 

«Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області» 

      

 Актуальність даного дослідження обумовлена посиленням інтересу 

лінгвістів до особливостей передачі лінгвістичних та культурних аспектів в  

художньому перекладі. 

      Мета даної  роботи  полягає в спробі  вивчити  та порівняти  особливості 

перекладу антропоморфних образів в обраних казках Оскара Уайльда. 

      Аналіз оригіналу та  іспанських перекладів казки «Вірний друг» 

демонструє, що переклад антропоморфізмів the Linnet/ el pardillo та the Duck/la 

pata є можливим без гендерних трансформацій, а переклад антропоморфізму 

the Water Rat/la rata de agua потребує зміни роду. В ході таких трансформацій, 

авторський задум руйнується, тому що О.Уальд  наділяє цей персонаж 

характерними чоловічими рисами та манерою поведінки, а в перекладах ці 

характеристики зберігаються за персонажем жіночого  роду. 

      В іспанських варіантах  казки «Щасливий принц» гендеру приділяється 

меншого значення на початку твору, щоб уникнути  непорозуміння в стосунках  

між the Swallo (в оригіналі чол. статі)/ La golodrina  (жін. статі в іспанській 

мові) з The Prince/El Principe. Тому the Reed (в Уальда жін. роду) 

трансформується в El junco. 

    Отже, що в процесі роботи перекладачу слід приділяти увагу 

екстралінгвістичній та імпліцитній інформації, яка закладена автором, щоб 

знайти необхідний еквівалентний варіант, який відповідатиме гендерним 

вимогам. 
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ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ІНТЕРВ’Ю 

(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПРЕСИ) 

Янчик Юлія Василівна, 

Волинське територіальне відділення МАН , 

Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2, 11 клас 

Науковий керівник: Наумчук Ірина Володимирівна, 

вчитель французької мови Луцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. № 2 

 

Вживання в інтерв’ю сучасної французької преси стилістичних засобів 

мотивується темою текстів. 

Основними складниками комунікативної ситуації текстів-інтерв’ю 

сучасної французької преси є колективні автори (журналіст-інтерв’юер та 

респондент), соціальний адресат текстів (читач), візуальний канал передачі 

інформації. Кодування інформації відбувається завдяки графічним мовним та 

візуальним засобам.  

Комунікативна модель текстів інтерв’ю в сучасній французькій пресі 

репрезентована наступними комунікативними блоками: рубрикою, 

заголовним комплексом, діалогічними комунікативними блоками, блоком-

посиланням на інтерв’юера, допоміжними факультативними 

комунікативними блоками (мовними, візуальними, змішаними). Кожен 

комунікативний блок створюється та функціонує з урахуванням 

комунікативного наміру авторів.  

Тексти інтерв’ю сучасної французької преси створюються за рахунок 

уживання лексико-стилістичних засобів (термінів, запозичень, історизмів, 

неологізмів, абревіатур, топонімів); морфолого-стилістичних засобів (артикля, 

невживання артикля, особових та вказівних займенників, неозначеного 

займенника on, іменників, якісних прикметників, прислівників, дієслів); 

синтактико-стилістичних (повторів, виокремлювальних зворотів, еліптичних, 

називних, модально-емоційних речень, зв’язного та незв’язного синтаксису 

тощо), стилістичних фігур (метафор, образних порівнянь, метонімії, 

персоніфікації, перифрази, іронії, гіперболи, літоти, повтору, тощо); графічних 

засобів (знаків пунктуації, шрифтів, допоміжних графічних засобів – 

геометричних фігур). 
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Відділення  

літературознавства, 

фольклористики, 

мистецтвознавства 
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ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ  

ТВОРЧО ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

В УКРАЇНСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Городнюк Ольга Павлівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

НВК «Локачинська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ст. - гімназія»  

Науковий керівник: Осадца Світлана Дмитрівна,  

вчитель української мови та літератури  

НВК «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - гімназія» 

Актуальність дослідження зумовлена важливістю досліджуваної теми у 

педагогічному і психологічному аспектах, оскільки обдаровані діти довгий час 

залишалися поза увагою школи, ігнорувалися ровесниками й дорослими.  

Мета дослідження – виявити у творах української дитячої літератури серед 

персонажів творчо обдаровані особистості, прослідкувати їхню взаємодію із 

зовнішнім світом: прояви таланту і його сприйняття оточенням; дослідити 

причини, що стають на заваді самореалізації. 

Досягнення цієї мети передбачає низку завдань: опрацювати науково-

критичну літературу про обдарованість як психолого-педагогічне явище; 

проаналізувати методичну літературу; опрацювати художні тексти, персонажі 

яких – обдаровані особистості; дослідити особливості прояву творчих 

здібностей  дітей-персонажів у підібраних творах; з’ясувати й узагальнити 

причини складності адаптації й самореалізації творчо обдаровах дітей у 

колективах. 

Наукова новизна. Проблема обдарованості вийшла за межі звичної 

психологічної та педагогічної площини і знайшла відображення в художній 

літературі. Оскільки на обдарованості літературних персонажів раніше увага не 

акцентувалася, то в нашій роботі це зроблено вперше. 

У результаті дослідження зроблено висновки про потребу створення 

належних умов для самореалізації творчо обдарованих особистостей, сприяння 

розвитку їхніх обдарувань як на рівні сім’ї, школи, так і держави. 
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ХУДОЖНЄ У ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ: ЖАНРОВО-

СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ КНИГИ К. ГАМСУНА 

«НА ЗАРОСЛИХ СТЕЖКАХ» 

Жмуйда Надія Ігорівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України, 

 Ковельська міська гімназія, 10 клас 

Наукові керівники: Соколова Вікторія Альбертівна, 

кандидат філологічних наук, доцент 

Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки; Велимчаниця Неля Юріївна, вчитель-методист 

Ковельської міської гімназії 

Остання книга видатного норвезького письменника К. Гамсуна «На 

зарослих стежках» цікава як втілення блискучого художнього таланту автора та 

як документальне свідчення драматичних подій кінця його життя. Цей твір ще 

не отримав наукової рецепції в сучасному українському літературознавстві, що 

й визначає актуальність нашого дослідження. 

Метою наукової роботи є встановлення специфіки жанрово-стильових 

особливостей художньо-біографічного твору К. Гамсуна «На зарослих 

стежках», визначення співвідношення суб’єктивно-авторської та 

документальної складових. 

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: систематизувати 

матеріали теоретичного вивчення автобіографічних жанрових форм у художній 

літературі; проаналізувати способи переосмислення факту та документу в 

автобіографічній книзі К. Гамсуна «На зарослих стежках»; з’ясувати засоби 

поглиблення психологічного аналізу у творі; окреслити ознаки 

імпресіоністичної манери К. Гамсуна в його автобіографічній книзі; дослідити 

потік свідомості як структурний компонент у творі.  

 «На зарослих стежках» К. Гамсуна визначаємо як синтезований 

багатожанровий твір, який поєднує у своїй структурі різні види 

документального і художнього письма. В ньому органічно поєднуються ознаки 

нефікційних жанрів: щоденник, автобіографія, мемуари, епістолярій, промова. 

Жанрові форми художньої літератури: вставні новели, ліричні описи, вірші, 

драматизований уривок. Стильові ознаки: поглиблений психологізм, прийом 

потоку свідомості, імпресіоністичні описи, образи-символи. 
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ОБРАЗИ-СИМВОЛИ ПТАХІВ  

У ВЕСІЛЬНИХ ПІСНЯХ 

Максимук Златослава Григорівна, 

 Волинське територіальне відділення МАН України,   

НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – гімназія» 

смт Стара Вижівка, 10 клас 

Науковий керівник: Коваль Оксана Миколаївна, 

керівник секції фольклористики комунальної установи  

«Волинська обласна Мала академія наук» 

 

 Весільні пісні багаті на образну символіку.  До найпоширеніших символів 

належать зоо-, орніто-, ботаноморфні, числові, колористичні, астральні, 

предмети домашнього вжитку, вогонь та вода.  

Актуальність дослідження полягає у тому, що у весільних піснях 

закарбовано  важливі складові національного менталітету, духовний зв’язок 

особистості з історичною пам’яттю та історичним досвідом народу. 

Новизна наукової роботи грунтується на матеріалі дослідження, який ще 

не був предметом окремих розвідок, в залученні  у науковий обіг самостійно 

зібраних  польових матеріалів.  У дослідженні здійснено спробу проаналізувати 

семантику орнітоморфних образів на прикладі всіх учасників весільного 

дійства. 

 Наречену  найчастіше усоблювали голубка та лебідка, що викликакано  

фольклорною символікою птахів. Символом смутку та зажури наділена молода, 

яка змальована в  образах зозулі та ластівки. У сороміцьких весільних піснях 

наречену порівнюють із куркою. Нареченого  у весільних піснях символізують 

птахи,  котрі наділені  силою, розумом, відвагою та хоробрістю. Найчастіше в 

опрацьованих текстах  фігурують порівняння молодого  із соколом, 

соловейком, орлом, голубом та селезнем. Молоду пару представлено образами: 

««голуб – голубочка», «лебедята», «соловей – зозуля», «півень – курка», 

«утінка – селезень». 

Не менш поширеними є орнітологічні образи, які характеризують інших 

учасників весільного дійства. У весільних піснях  батьків, дружок нареченої, 

боярів молодого, свата, свашечок найчастіше  уособлює голуб. Згадуються тут 

орел, галки, білі  та сірі гуси. 
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КУЛЬТОВІ СПОРУДИ ЛЮБОМЛЬЩИНИ В 

ДИНАМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ТА 

ВЗАЄМОПРОНИКНЕННІ КУЛЬТУР 

Пасько Катерина Іванівна,  

Волинське територіальне відділення МАН України,  

Головненська ЗОШ І-ІІІ ст.  

Любомльської районної ради, 11 клас 

Науковий керівник: Остренко Надія Миколаївна, 

керівник секції мистецтвознавства Любомльської філії ВО МАН 

 

Багата на події історія українських земель зумовила поширення різних 

релігійних конфесій, що в свою чергу відобразилося на зовнішньому вигляді 

культових споруд. 

Актуальність роботи полягає в тому, що пам’ятки храмової архітектури 

становлять вагому частку культурної спадщини України.  

У роботі висвітлено історичну долю, будівельну біографію та 

архітектурно-мистецькі особливості культових споруд Любомльщини за 

хронологічним принципом та стильовим спрямуванням. 

Багато храмів збереглося до наших часів у своїх автентичних формах і 

залишилося хранителями найдавніших і глибинних традицій монументального 

мистецтва. 

Разом з тим розташування нашого краю на своєрідному перехресті 

культурних впливів Заходу і Сходу сприяло обміну ідеями і досягненнями в 

галузі архітектури. У монументальному будівництві знайшли своє 

відображення європейські архітектурні стилі: готика, Ренесанс, бароко, 

класицизм. Із їхнім поширенням у храмовій архітектурі досліджуваного регіону 

сформувалися місцеві конструктивні та художні особливості. 

Мета дослідження – вивчити архітектурно-мистецькі відмінності різних 

стилів, архітектурне вирішення будівель, перевагу православного чи 

католицького будівництва, використання тих чи інших матеріалів на прикладі 

культових споруд Любомльщини. 

Для досягнення мети передбачено виконати ряд завдань, основним з яких 

є виявлення історико-мистецьких, об'ємно-планувальних та містобудівельних 

особливостей культових споруд досліджуваного регіону. 
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ЗАПАСНИЙ РЕСУРС 

Степанян Дарина Володимирівна, 

Волинське відділення МАН України, 

Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної 

ради, 11 клас 

Науковий керівник: Ковальчук Олеся Григорівна, 

керівник секції літературної творчості ВО МАН, 

заслужений учитель України 

Провідні ідеї добірки поезій – у загальній назві та назвах розділів: не можна 

ніколи відступати покірно перед ударами Долі, не пасувати перед труднощами.  

У першому розділі «Не дозволю» йдеться про внутрішній опір спробам 

принизити людську гідність: 

У запаснім ресурсі сила: 

Ні, я – не пір’я, не планктон, 

І не дозволю, щоб втопила 

Мене знов Доля у твій Дон… 

Вірші із другого розділу «Самовердикти» – це своєрідні присуди ліричної 

героїні самій собі у кульмінаційні хвилини життя, у час вибору чи напливі 

негативних емоцій. Найвиразніше про це – у віршах «Втекти від світу на 

диван», «Альтруїстичне», «Щасливо!», «Тримати сонце обома руками»: 

Тримати сонце обома руками, 

Погладити палкий весняний вітер, 

Притихнути в обіймах ніжних мами 

Й шедеври викласти зі звичних літер. 

«Світлий ранок» – жмут віршів, написаних у попередні роки. Народжені 

вони переважно від зворушення красою навколишнього світу і бажанням 

долучатися до примноження цієї краси. 

Я візьму з дощу іскринку – 

Світло із небес; 

Теплу вихоплю сніжинку – 

Щоб зігріть тебе! 

Як і кожна свідома свого національного коріння людина, я задумуюся над 

історією свого народу, його минулим і майбутнім, переймаюся драматичним 

сьогоденням. Іноді чую голос предків – як настанову не втрачати віри в себе й 

Україну. 

Коли у ямі ми лежали, 

І знали, що засиплють нас, –  

Ми піднімались, ми вставали, 

Який важкий не був би час! 
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СИМВОЛИКА ОБРАЗОВ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. КУПРИНА И А. МУХИ 

Ядыгина Полина Юрьевна, 
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  Совершенство, красота, редкость и долговечность делают драгоценные 

камни настолько ценными, что они приобретают символический смысл сначала 

в мифопоэтических представлениях, а затем в произведениях искусства. 

Актуальность нашей работы состоит в попытке представить целостный 

анализ символики образов драгоценных камней в произведениях А. Куприна и 

А. Мухи. 

Цель исследования – анализ природных свойств отдельных видов 

драгоценных камней и интерпретация их символических значений в литературе 

и живописи. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: изучить природные характеристики драгоценных камней, находящихся в 

поле зрения нашего исследования; проследить традиции мифопоэтических 

представлений как источник мотивов и образов самоцветов в литературе и 

живописи; выявить смысл и особенности их символики в произведениях А. 

Куприна; рассмотреть функциональную роль образа гранатового браслета и его 

трансформации в повести А. Куприна «Гранатовый браслет»; исследовать 

особенности преломления художественного смысла образов в серии панно                

А. Мухи «Драгоценности»; сопоставить функции образов-символов в 

литературе и живописи. 

А. Куприн через многозначную символику драгоценных камней помогает 

раскрыть глубинный смысл произведений, внутренний мир героев и мотивы их 

поступков. Образы самоцветов многофункциональны: они выполняют роль 

оберега, являются символом трагической любви, подчѐркивают уникальный 

характер их обладателей. Персонифицированные образы топаза, изумруда, 

рубина и аметиста на декоративных панно А. Мухи – пример символического 

живописного языка.  


