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Тези наукових робіт слухачів Волинської обласної МАН – учасників 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. – Луцьк, 2017. – 

61 с. 

 

 

 

 

 

 

У збірці подано тези наукових робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнського 

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

у квітні – травні 2017 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 комунальної установи 

«Волинська обласна Мала академія наук» (протокол № 2 від 15 червня 2017 року). 
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 

Секція ветеринарії та зоотехнії 

 

ПУХОЇДИ – ЕКТОПАРАЗИТИ ДОМАШНІХ ПТАХІВ 

 ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ 

Кравченко Назарій Олександрович, учень 11 класу 

КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука           

Луцької міської ради Волинської області», 

Науковий керівник: Теплюк Вадим Сергійович,  

кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології 

Східноєвропейського національного                                

університету імені Лесі Українки 

 

Пухоїди – дрібні ектопаразити, які мешкають на поверхні шкіри чи на пір’ї 

птахів, пошкоджуючи оперення. У пернатих, які уражені цими комахами, 

розвивається хвороба малофагоз. При масовому ураженні ослаблих птахів 

малофагоз може бути однією із причин їх загибелі. 

Мета роботи: уточнити видовий склад пухоїдів домашніх птахів Луцького 

району, дослідити їх біоекологічні особливості, встановити закономірності 

чисельності та інтенсивність інвазії.  

Матеріалом для написання роботи були власні збори і спостереження за 

пухоїдами домашніх птахів, які тривали протягом 2015-2016 років у різні сезони у 

приватних господарствах Луцького району. На наявність паразитів обстежили 

курей, індиків, качок і гусей. Для встановлення кількісного співвідношення 

зареєстрованих видів обраховували індекс домінування та екстенсивність і 

інтенсивність інвазії.  

На домашніх птахах у межах Луцького району паразитує 9 видів пухоїдів: на 

курях – 6 видів (M. gallinae, E. stramineus, G. dissimilis, G. hologaster, G. gigas, 

C. heterographus), індика – 1 (E. stramineus), качках – 2 (M. obscurum, 

T. querquedule), гусях – 2 (T. anserinum і T. querquedule). 

Масовими (ІД становить понад 20,0 %) є E. stramineus і T. querquedule; 

чисельними (ІД – від 10,0 до 19,9 %) –G. hologaster, M. obscurum і T. anserinum; 

малочисельними (ІД – до 9,9 % включно) –M. gallinae, G. gigas, C. heterographus і 

G. dissimilis. Збільшення відносної чисельності Mallophaga на тілі господарів 

протягом року спостерігали у два періоди: лютий-березень та червень-липень. 

Екстенсивність інвазії пухоїдами домашніх птахів становить 66,5 %. 

Найвищих значень цей показник досяг у курей (Еі – 68,3 %) та індиків (Еі – 64,3 %). 

Найвища інтенсивність ураження зафіксована в індиків – 25-54 комахи.  

Для попередження інвазії домашніх птахів пухоїдами рекомендуємо 

систематично проводити профілактичні, а при потребі винищувальні заходи. 
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Секція лісознавства 

 

ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА PINUS SYLVESTRIS L. 

В УМОВАХ УРБОГЕННОГО СЕРЕДОВИЩА м. ЛУЦЬКА    

Тимчій Анна Олегівна, учениця 10 класу 

КЗ «Луцький НВК № 9 Луцької міської ради»,  

Науковий керівник: Коцун Л.О., кандидат  біологічних 

наук, доцент кафедри ботаніки Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 
 

 

Важливе значення у стабілізації факторів урбанізованих територій є зелені 

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

стійкими до атмосферного забруднення, проте стали важливими біоіндикаторами 

антропогенного впливу. Мета дослідження – оцінити за морфологічними ознаками 

життєвий стан насаджень сосни звичайної Pinus sylvestris L. в умовах 

урбанізованого середовища м. Луцька. Сосна звичайна в умовах атмосферного 

забруднення відзначається зниженням абсолютних величин висот та поточним 

приростом пагонів у довжину (на 50 %), високою варіабельністю крони, що є 

відображенням взаємодії рослин з факторами зовнішнього середовища.  

Спостерігається зміна типового забарвлення хвої на тьмяно-зелений з ефектом 

«зімнутої хвої», зменшуються морфометричні та вагові показників хвої, 

збільшується кількість хвоїнок на 10 см пагона. 

 У несприятливих умовах урбанізованого середовища 90% хвої сосни 

звичайної уражено різними некрозами. Вуличні насадження сосни мають 

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

урбанізованого середовища у сосни звичайної змінюються морфометричні 

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

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

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

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

схожіть насіння, зібраного у вуличних насадженнях сосни майже вдвічі нижчі 

(відповідно 35 % і 38 %) за такі показники у приміській зоні (відповідно 79 % та 

84 %). Отримані дані про реакцію сосни звичайної на негативний вплив 

забрудненого середовища підтвердили можливість використання її насаджень як 

біоіндикаторів чистоти повітря у міській зоні.  

Результати досліджень мають практичне значення і можуть бути 

використані для розробки комплексної оцінки життєвого стану насаджень міста 

Луцька та контролю за станом техногенного забруднення довкілля; для підбору 

асортименту газостійких деревних рослин з метою оптимізації зелених насаджень 

міста Луцька.   
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Секція екології  

 

«ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОБНОГО СПЕКТРУ ПОВІТРЯ 

КЛАСНОЇ КІМНАТИ ТА КОРИДОРУ НВК № 1              

м.КАМЕНЯ-КАШИРСЬКОГО» 

Бірук Анна Сергіївна, учениця 10 класу 

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

імені Є. Шабліовського м. Каменя-Каширського, 

Наукові керівники: Остапчук Т.Г., вчитель біології, 

П’ятенко Л.М., вчитель екології НВК  «Загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів-ліцей» № 1 

імені  Є.Шабліовського м. Каменя-Каширського 

 

Об’єкт дослідження: дослідження чистоти повітря класної кімнати та 

коридору, предмет дослідження – бактеріологічний склад проб повітря у класній 

кімнаті та коридорі НВК № 1 міста Каменя-Каширського. 

Мета роботи: дослідити мікробний спектр повітря шкільного коридору та 

кімнати 10-Б класу, порівняти  його склад до початку уроків і після 3 уроку, 

з’ясувати можливі фактори, які спричинили саме такий склад повітря, виробити 

рекомендації учням для покращення мікроклімату у класній кімнаті. 

Для дослідження мікрофлори повітря використовують наступні методи: 

звичайна седиментація, примусова седиментація, фільтраційний метод. 

В результаті дослідження у повітрі класної кімнати виявлено три види 

мікроорганізмів: стафілококи, мікрококи та дріжджоподібні грибки.  

Встановили, що повітря в класі НВК забруднюється сапрофітними, 

патогенними та умовно-патогенними організмами такими, як золотистий 

стафілокок, що з'явився в повітрі після 3 уроків.  

Досліджуючи мікрофлору повітря у класній кімнаті, виявили такі 

мікроорганізми, як стафілококи, мікрококи, дріжджоподібні грибки. З'ясували, що 

на склад повітря впливають фізичні фактори, зокрема, температура і вологість 

повітря.  

Температура в класі становила 22оС, тоді як температура комфорту 

становить 19оС-22оС, що є оптимальною температурою для розмноження 

пліснявих грибів. Підвищена вологість також сприяє розмноженню 

мікроорганізмів. 
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Секція охорони довкілля та раціонального природокористування 

 

МІСЦЕЗРОСТАННЯ БОРІДНИКА ПАРОСТКОВОГО 

(JOVIBARBA GLOBIFERA (L.) J. PARNELL) У 

КОВЕЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК 

ОСЕРЕДОК СТВОРЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ 

ТЕРИТОРІЇ 

Коломиєць Уляна Любомирівна, учениця 10 класу 

КЗ «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука 

Луцької міської ради Волинської області»,  

Науковий керівник: Коцун Л.О., кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри ботаніки Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

 

В процесі розбудови національної екомережі України особливої 

актуальності набуває її формування на місцевому рівні. Тому виявлення 

місцезростань раритетних видів рослин у природній флорі Волинської області та 

встановлення моніторингу за ними є важливим завданням сьогодення. 

Мета роботи – науково обґрунтувати необхідність створення природно-

заповідної території у Волинській області для охорони ценопопуляції борiдника 

паросткового (Jovibarba globifera). 

За результатами польових обстежень уперше виявлено місцезростання 

занесеного до Червоної книги України борідника паросткового (J. globifera) в 

околицях с. Угли Ковельського району Волинської області.  

У ценопопуляції площею 0,1 га зростають 14 видів судинних рослин, що 

належать до 3 відділів (Polypodiophyta, Pinophyta, Magnoliophyta), 11 родин і 14 

родів. Абсолютна більшість видів є представниками відділу Magnoliophyta – 11 

видів (78,6 %). Аналіз родинного спектру засвідчив переважання родин (8 родин; 

64,26 %), представлених одним видом, що свідчить про бідність видового складу 

рослин. З’ясовано, що серед біоморф переважають трав’яні полікарпіки; серед 

гігроморф – мезофіти (9 видів, або 64,2 %), геліоморф – геліофіти (10 видів 

(71,4 %); за географічними ареалами – види із євразійським поширенням (8 видів; 

57,1 %), що свідчить про належність флори проектованого заказника до 

Голарктису. Виявлено, що ценопопуляція борідника паросткового (J. globifera) 

має повний спектр онтогенетичних станів. Доля прегенеративних особин (99,6 %) 

значно переважає долю генеративних, тому популяцію відносимо до інвазійної. 

Для збереження ценопопуляції борiдника паросткового (J. globifera) в 

асоціації звичайнососнового лісу пропонуємо створити у ландшафтному 

заказнику місцевого значення "Кашівський" філію "Борідник" площею 3 га.  
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Секція агрономії 

 

БІОПРОДУКТИВНІСТЬ ОГІРКА ЗАЛЕЖНО ВІД 

ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Цимбалюк Анастасія Миколаївна, учениця 11 клас 

комунальний заклад «Луцький НВК «Гімназія №14                    

імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради 

Волинської області»,  

Науковий керівник: Голуб С.М., кандидат  

сільсько-господарських наук, доцент кафедри лісового і 

садово-паркового господарства Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

 

Актуальність теми. Підвищення продуктивності рослин залишається 

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

використання збалансованих за всіма необхідними біогенними елементами 

добрив, зокрема добрива «Ріверм». Також важливим фактором є сівба 

високоякісним, однорідним  насінням. 

Метою досліджень було обґрунтування доцільності використання добрива 

«Ріверм» та дослідити вплив розміру насіння при вирощуванні огірка на дерново-

підзолистих ґрунтах Волинської області. 

Провівши наукові дослідження було зроблено наступні висновки: 

застосування мінеральних добрив оптимізує умови живлення рослин. 

Застосування добрива «Ріверм» забезпечувало зростання врожаю культури огірка 

до 8,3 т/га порівняно з контролем.  

Частка пікулів та корнішонів збільшувалася і становила відповідно 1,1 і 5,6 

т/га проти контролю (0,4 та 2,4 т/га).  

Плоди огірка стали більш біологічно цінними. Вміст нітратів становив у 

середньому 80 мг/кг, що не перевищувало максимально допустимого рівня для 

цих сполук у плодах огірка.  

Серед насіння різних фракцій найбільшу врожайність забезпечило 

використання середньої фракції. Врожайність товарних плодів сорту Джерело 

становила 16,5 т/га, сорту Конкурент – 17,7 т/га. 
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Секція селекції та генетики 

 

АНТИМУТАГЕННИЙ ЕФЕКТ БІОСТИМУЛЯТОРІВ НА 

ОСНОВІ ПРИРОДНИХ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ 

Чижик Юлія Вікторівна, учениця 11 класу 

КЗ «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької 

міської ради Волинської області», 

Науковий керівник: Лісовська Т.П., кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри ботаніки Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки  

 

 

Актуальність дослідження полягає в тому, що стимулятори росту і 

розвитку рослин на основі природних сировинних ресурсів (сапропелю, торфу) 

мають багатокомпонентний склад, що може зумовлювати різноспрямований вплив 

на клітини.  

Показано позитивний вплив біостимуляторів на схожість насіння, 

інтенсивність росту та стійкість до збудників хвороб рослин, але їх 

антимутагенний вплив на сьогодні не досліджували. 

В роботі вивчали вплив трьох біостимуляторів, виготовлених на основі 

сапропелю і торфу в рекомендованій до застосування дозі, на швидкість 

проростання насіння, ріст первинних коренів та цитогенетичні показники 

апікальної меристеми цибулі Аllium cepа при одночасному застосуванні із 

фунгіцидом Ридоміл Голд, який володіє мутагенною дією.  

Всі досліджені біостимулятори на основі сапропелю і торфу стимулюють 

проростання насіння та сприяють росту корінців цибулі, але лише при 

застосуванні Гумату Калію різниця з контролем статистично достовірна. 

Обробка насіння цибулі фунгіцидом Ридоміл Голд пригнічує 

проліферативну активність кореневої меристеми цибулі, що відбивається у 

зменшенні мітотичного індексу та середньої довжини корінців. Обробка насіння 

Гуматом К компенсує негативний вплив фунгіциду. 

Фунгіцид Ридоміл Голд володіє мутагенною дією, істотно збільшуючи 

частоту клітин із хромосомними порушеннями обмінного типу. Біостимулятори 

Сапрогум К і Гумат К володіють антимутагенною дією, знижуючи частоту 

хромосомних аберацій до норми.  
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Секція психології 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКІВ ІЗ 

ВИСОКИМ РІВНЕМ МАКІАВЕЛЛІЗМУ 

Демидюк Ангеліна Дмитрівна, учениця 10 класу 

Княгининівської спеціалізованої щколи-інтернату  

І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціальної підтримки» 

Волинської області,  

Науковий керівник: Федотова Т.В., кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри загальної та 

соціальної психології Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 
 

Актуальність дослідження. Проблема макіавеллізму є доволі новою в 

психології. У різні часи явище макіавеллізму вивчали західні психологи 

(Г. Айзенк, С. Айзенк, С. Шульц, Д. Джонс, Д. Палгус), а згодом цією темою 

зацікавились і російські вчені (В. Знаков, С.Биков, В. Марченко та ін.).   

Мета дослідження полягає у теоретичному аналізі явища макіавеллізму в 

психології та емпіричному визначенні психологічних особливостей підлітків із 

високим рівнем макіавеллізму.  

За результатами емпіричного дослідження було встановлено, що:  

–  55 % дівчат вирізняються високим рівнем макіавеллізму, у хлопців цей 

показник становить лише 38 %; 

–  дівчата з високим рівнем макіавеллізму характеризуються інтроверсією, 

нейротизмом та дратівливістю, що підкреслює їх надмірну тривожність, страх, 

часті зміни настрою та нав’язливе відчуття самотності. У спілкуванні найчастіше 

вдаються до непрямої агресії, яка може виявлятися у буденних плітках, 

нетовариськістю, також вони вирізняються маскулінністю; 

–  хлопці з високим рівнем макіавеллізму схильні до асоціальної поведінки, 

неадекватності емоційних реакцій. Вони вирізняються фемінністю, депресивністю 

та сором’язливістю. У спілкуванні з однолітками вдаються переважно до 

вербальної агресії, завдяки чому здійснюють значний соціальний тиск на 

співрозмовника. 
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Секція загальної біології 

 

ЯДЕРЦЕВА АКТИВНІСТЬ ПРОРОСТКІВ СОСНИ 

ЗВИЧАЙНОЇ  

Кізим Марія Сергіївна, учениця 11 класу 

Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради,  

Науковий керівник: Андреєва В.В.,  

кандидат сільсько-господарських наук, доцент кафедри 

лісового та садово-паркового господарства 

Східноєвропейського національного університету          

імені Лесі Українки 

 

 

Поряд з класичними методами аналіз у деревних порід актуальним є 

вивчення цитогенетичних ознак, зокрема ядерцевої активності. Основною 

універсальною функцією ядерця є синтез рибосом, включаючи транскрипцію 

рРНК і збір рибосомних субодиниць.  

Крім того, ядерце і його білки беруть участь в регуляції клітинного циклу і 

старіння. Аналіз морфологічних характеристик ядерець дає кількісну оцінку 

активності генів рибосомної РНК.  

Метою даного дослідження було дослідити ядерцеву активність сосни 

звичайної. Відповідно до мети ставилися наступні завдання: 

1. Проаналізувати значення і функції ядерець згідно з літературними 

джерелами. 

2. Дослідити кількість ядерець та їх розміри в кореневій меристемі 

проростків сосни звичайної Волинської ценопопуляції. 

3. Порівняти ядерцеву активність проростків сосни звичайної. 

Дослідженнями було встановлено: 

1. Кiлькiсть активних ядерець у дослiджуваних проросткiв становить 

переважно 5-6. 

2. Виявлено значну мiнливiсть кiлькостi ядерець в ядрi в межах корiнця  

(V>30%).  

3. Дерева сосни характеризуються специфiчнiстю за цитогенетичними 

ознаками: розподiлом популяцiї клiтин за кiлькiстю ядерець i середнiм об’ємом 

ядерця. 
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Секція медицини 

 

ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ НА СПРИЙНЯТТЯ 

КОРОТКИХ ПРОМІЖКІВ ЧАСУ 

Собковська Тетяна Вікторівна, учениця 10 класу 

КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс  

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий 

ліцей Луцької міської ради Волинської області»,  

Науковий керівник: Лотоцький О.В., вчитель біології,  

КЗ «Луцький НВК  «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  

№ 7 – природничий ліцей Луцької міської ради Волинської 

області» 

 

Дослідження механізмів людського сприйняття залишається протягом 

багатьох років однією з найважливіших проблем психофізіології. Вивчення його 

ведеться за такими найважливішими характеристиками, як точність оцінки, 

вимірювання, відтворення, диференціювання інтервалів часу. 

Механізми та особливості оцінки коротких відрізків часу в осіб із різним 

рівнем тривожності досліджені недостатньо та мають фрагментарний характер, 

тому вивчення цієї проблеми є актуальним. 

Метою дослідження є вивчення особливостей сприймання коротких 

проміжків часу осіб старшого шкільного віку (16-17 років) залежно від рівня їх 

тривожності. 

Об’єкт дослідження: процеси сприйняття часових відрізків (30 с, 60 с та 120 

с) осіб з різним рівнем тривожності. Наукова новизна дослідження: вивчили 

рівень сприйняття часових відрізків осіб юнацького віку з різним рівнем 

тривожності.  

За результатами проведеного дослідження (2015-2016 рр.) встановлено, що 

при низькому рівневі тривожності дещо вищий коефіцієнт точності сприйняття 

часових проміжків реєструвався при сприйнятті часового проміжку у 30 с.  

Серед обстежуваних з середнім рівнем тривожності не виявлено достовірних 

відмінностей при сприйнятті дохвилинних і післяхвилинних часових проміжків за 

показниками точності виконання завдання.  

Обстежувані з високим рівнем тривожності виявили найнижчий показник 

точності виконання завдання при сприйнятті найкоротшого часового проміжку. 

Серед обстежуваних з низьким та середніми рівнями тривожності лише у 10 % 

випадків виявлено переоцінювання часового проміжку.  

В групі з високим рівнем тривожності сприйняття найкоротшого часового 

проміжку характеризувалась найвищою часткою осіб з брадихронічним типом 

сприйняття часу (30 %). 
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Секція зоології та ботаніки  

 

БІОЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

МАКРОГІДРОБІОНТІВ РІЧКИ СТИР 

Степанюк Назарій Вадимович, учень 11 класу 

Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради,  

Науковий керівник: Сухомлін К.Б., доктор біологічних 

наук, професор кафедри зоології Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

 

 

Проблеми чистої води та охорони водних екосистем загострюється з 

історичним розвитком суспільства. Метод біоіндикації дає найбільш адекватну 

оцінку якості води та віддзеркалює реальні ефекти впливу забруднюючих речовин 

на гідробіонтів в умовах конкретного гідрохімічного режиму. 

Матеріалом для нашої роботи були власні збори, проведені протягом 2015-

2016 років в п’яти ділянках річки Стир в межах Луцького та Рожищенського 

районів: ділянка біля с. Валер’янівка, ділянка поблизу с. Підліски, ділянка в с. 

Маяки, ділянка у м. Луцьк біля моста на вул. Данила Галицького, ділянка у          

м. Луцьк біля моста на вул. Шевченка.  

За польовий сезон було зібрано 40 проб, досліджено 2442 особин 

безхребетних тварин-гідробіонтів. Для збору прісноводної фауни ми 

використовували водний сачок. 

Домінантним (ІД  10 %) видом річки Стир є літогліф звичайний; 

субдомінантними (ІД 5–9,99 %) бітінія щупальцева, жовтушка, хребтоплав 

звичайний; численними (ІД 1–4,99 %) – 18 видів; нечисленними (ІД 0,1–0,99 %) – 

43 види; рідкісними (ІД  0,1 %) – 21 вид. Розповсюдженими (ІП > 60 %) у річці 

Стир є бітінія щупальцева і жовтушка; поширеними (ІП 35–60 %) є 11 видів; 

непоширеними (ІП 10–34,9 %) – 26 видів; локально поширені (ІП < 10 %) – 47 

видів. На всіх досліджених ділянках річки Стир значення індексу Майєра 

дорівнює 31–59 балів, що свідчить про 1 клас якості води (олігосапробна).  

На досліджених ділянках річки Стир виявлено від 17 до 30 індикаторних 

груп безхребетнох тварин-гідробіонтів. Відносно низький показник сапробності 

води на ділянці № 5 можна пояснити зменшенням швидкості течії річки внаслідок 

створення штучного озера для відпочинку населення, що призводить до 

заростання русла, масового розкладання рослинності, збільшення вмісту 

органічних речовин і поширення організмів середнього ступеня чутливості та 

мешканців забруднених водойм. 

Таким чином, аналіз сезонної динаміки індикаторних груп гідробіонтів 

річки Стир свідчить, що навесні та восени, на 4 з 5 з досліджених ділянок 

визначальними є різні види черевоногих молюсків, а восени – комахи.  
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Секція валеології 

 

ДИНАМІКА РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

ШКОЛЯРІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ ТРИВОЖНОСТІ  

УПРОДОВЖ НАВЧАЛЬНОГО ТИЖНЯ 

Хіміч Тетяна Олегівна, учениця 11 класу  

КЗ «Луцький НВК загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів № 7 

– природничий ліцей Луцької міської ради                       

Волинської області», 

Науковий керівник: Дмитроца О.Р., кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин 

Східноєвропейського національного університету  

імені Лесі Українки 

 

Розумова працездатність людини залежить від багатьох факторів: 

фізіологічних (вік, стать, стан здоров’я, харчування тощо); фізичних (географічні, 

кліматичні умови існування); психічних (мотивація діяльності, емоційний стан та 

ін.).  

Всі ці фактори одночасно впливають на організм і взаємо зумовлюють один 

одного. Стан здоров’я і рівень працездатності учнів великою мірою залежить від 

виробничого середовища, де відбувається трудова діяльність.  

Нині посилився інтерес до стану розумової працездатності у зв'язку з 

оновленням змісту освіти, що полягає в модернізації навчальних програм, 

використанні різноманітних сучасних ТЗН, зростаючому обсязі інформації, що 

суттєво впливає на нервово-психічні функції учнів. Тому, метою даного 

дослідження є вивчення особливостей особливостей динаміки розумової 

працездатності упродовж навчального тижня учнів старшого шкільного віку з 

різним рівнем тривожності.  

Дослідження розумової працездатності визначається за допомогою 

коректурних літерних проб (таблиць Анфімова), що дають можливість дослідити 

особливості розумової працездатності при дії одноманітних подразників, якими є 

літери.  

В результаті дослідження встановлено, що старшокласники з високим 

рівнем тривожності характеризувались нижчими показниками коефіцієнтів 

точності виконання завдання та розумової продуктивності; проте достовірних 

відмінностей не виявлено.  
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Секція хімії 

 

РЕАКЦІЇ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ ТА СИНТЕЗ 

СПОЛУК ВАНАДИЛУ З S- ПОХІДНИМИ ПІРИМІДИНУ 

Шевчук Олександр Іванович, учень 11 класу 

Володимир-Волинської СШ-інтернату І-ІІІ ступенів 

«Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки», 

Науковий керівник: Гись Ю.В., вчитель хімії 

Володимир-Волинської СШ-інтернату І-ІІІ ступенів «Центр 

освіти та соціально-педагогічної підтримки» 
 

Мета наукової роботи: вивчити закономірності протікання реакцій 

комплексоутворення ванадилу з похідними тіопіримідину, такими як  6-метил-

тіоурацил та 4,6-диаміно-2-тіопіримідин та синтезувати сполуки ванадилу з 

вказаними лігандами. 

Об’єкт дослідження: закономірності проходження реакцій комплексоутво-

рення ванадилу з 6-метил-тіоурацилом та  4,6-диаміно-2-тіопіримідином. 

Предмет дослідження: сполуки ванадію в різних ступенях окислення з 

нітрогеновмісними органічними лігандами.  

При виконанні поставлених завдань використовано такі методи 

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

дедукція, моделювання, гіпотетичний і логічні методи. 

Наукова новизна дослідження: вивчено закономірності протікання реакцій 

комплексоутворення ванадилу із 6-метил-тіоурацилом та 4,6-диаміно-2-

тіопіримідином у водних та неводних розчинах, синтезовано нові сполуки 

ванадилу, вивчено їх властивості та визначено склад.  

Практичне значення роботи: синтезовані комплексні сполуки, після 

відповідного дослідження на біологічну активність, можуть стати основою 

фармацевтичних препаратів, а дослідження закономірності протікання реакцій 

комплексоутворення надасть змогу краще зрозуміти механізм біологічних 

процесів, в яких беруть участь синтезовані речовини. 
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Секція біології людини 

 

ВПЛИВ ПРИЄМНИХ І НЕПРИЄМНИХ ЗАПАХІВ  

НА ПОКАЗНИКИ УВАГИ ШКОЛЯРІВ 

Щербина Денис Сергійович, учень 11 класу 

Володимир-Волинського НВК «Загальноосвітня школа         

І-ІІІ ст. № 3-ліцей» Волинської області, 

Науковий керівник: Ковальчук Л.Є., вчитель біології 

Володимир-Волинського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – ліцей» 

Волинської області 

 

Вивчення рівня здоров’я людини – це одна з найактуальніших проблем 

сьогодення. Особливо важливо аналізувати різноманітні негативні впливи, що 

призводять до розладу функціональних систем організму. З огляду на це, вивчення 

впливів запахів на організм людини є актуальним та має важливе прикладне 

значення. 

Відомості з цієї проблематики у науковій літературі поодинокі та 

фрагментарні, тому потребують узагальнення та системного дослідження. 

Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному вивченні 

впливу приємних і неприємних запахів на розумову діяльність учнів старших 

класів. 

Об'єктом дослідження є рівень концентрації уваги учнів старшого 

шкільного віку під час виконання вербальних та невербальних завдань. 

Предмет дослідження – вплив приємних та неприємних запахів на дані 

параметри уваги учнів старшого шкільного віку. 

Дослідженням охоплено 19 учнів старшого шкільного віку НВК «ЗОШ                

І-ІІІ ступенів №3-ліцей» м. Володимира-Волинського. 

Під час проведення дослідження було підтверджено гіпотезу, що 

особливості вивчення рівня розвитку уваги старших школярів проявляються у 

комплексі  індивідуальних, особистісних та суб'єктивних якостей конкретного 

учня. 

Вивчення уваги сприяє підвищенню психологічної освіти старшокласників 

і встановленню тісного зв'язку з навчальною діяльністю в школі.     
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

Секція фінансів, грошового обігу і кредиту 

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

УКРАЇНИ  

Корнієнко Ірина Андріївна, учениця 10 класу 

КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької 

міської ради»,  

Науковий керівник: Сур'як А.В., кандидат економічних 

наук, доцент Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 

 

Сучасний банк є ринковою структурою, що регулює грошові потоки в 

суспільстві та створює особливий продукт – фінансові послуги, які впливають на 

темпи й масштаби суспільного  виробництва і споживання.  

Актуальність дослідження інвестиційної діяльності банків пов’язується, 

насамперед, з автоматизацією, впровадженням новітніх технічних засобів і 

передових банківських технологій по просуванню на ринок банківських продуктів 

і послуг, а також з пошуком інструментів, що підвищують привабливість 

банківських послуг.  

Мета наукової роботи полягає в розгляді теоретичних засад та розробці 

практичних рекомендацій щодо активізації інвестиційної діяльності комерційних 

банків України. 

Відповідно до поставленої мети дослідження, визначено сутність поняття 

«інвестиційна діяльність банків»; узагальнено та систематизовано існуючі види 

банківських інвестицій за різними критеріями та ознаками, на основі чого 

сформовано їх класифікаційну систему; проаналізовано інвестиційну діяльність 

комерційних банків в Україні, її вплив на ключові показники ефективності та 

розвиток грошово-кредитних відносин країни; обґрунтовано напрями та шляхи 

активізації інвестиційної діяльності комерційних банків. 
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Секція мікроекономіки та макроекономіки 

 

Безробіття в умовах виходу з кризи  

(на прикладі Волинської області) 

Курдельчук Тетяна Ігорівна, учениця 10 класу 

КЗ «Луцький НВК № 9 Луцької міської ради», 

 Науковий керівник: Сур'як А.В., кандидат 

економічних наук, доцент Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

 

 

Безробіття – це прояв стану економіки, соціально-економічне явище 

незайнятості працездатного населення працездатного віку, яке перебуває у 

пошуках роботи та пов’язане з відсутністю відповідних робочих місць для даного 

контингенту незайнятих громадян, через невідповідність їх кваліфікації, рівня 

освіти та інших якісних характеристик трудового потенціалу сучасним вимогам 

національного і регіонального ринків праці. 

На сьогоднішній день існує багато проблем щодо статистики безробіття в 

Україні, які не дозволяють об’єктивно оцінювати його рівня, а саме: неможливо 

врахувати осіб, які втратили надію отримати робоче місце і не стоять на обліку в 

службі зайнятості; статистика не враховує часткову зайнятість, тобто ті, хто 

примусово знаходяться у відпустках з ініціативи керівництва, уважаються 

зайнятими; неправдива інформація з боку безробітних. 

Велика кількість працівників працює без офіційного оформлення, тому 

майже неможливо перевірити тих, хто отримує виплати по безробіттю та задіяні в 

тіньовій економіці. 

Волинська область займає сьому позицію з 24 областей по рівню безробіття. 

Нині на Волині спостерігаються значні коливання показників рівня безробітних у 

різних категоріях запропонованих Державною службою статистики України, що є 

наслідком низького рівня заробітної плати та нестачею робочих місць. 

На основі проаналізованого зарубіжного досвіду збільшення зайнятості, 

нами запропоновані власні шляхи подолання безробіття у Волинській області, що 

на нашу думку сприятиме остаточному подоланню наслідків економічної кризи та 

покращать умови для розвитку робочої сили України. 
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Секція економічної теорії та історії економічної думки  

 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

Маркевич Анастасія Олександрівна, учениця 11 класу 

КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс  

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22-ліцей» 

Луцької міської ради Волинської області»,  

Науковий керівник: Колосок А.М., кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економіки, безпеки 

та інноваційної діяльності підприємства 

Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки 

 

Питання взаємодії бізнесу, влади та громадян все частіше розглядають в 

рамках концепції соціальної відповідальності, що передбачає відповідальність 

бізнесу за результати своєї виробничої діяльності перед місцевими громадами та 

суспільством в цілому. Згідно неї бізнес структури добровільно враховують 

інтереси стейкхолдерів, проводять заходи спрямовані на підвищення якості життя 

власних працівників, розбудовують місцеву інфраструктуру, вкладають кошти в 

екологію. Добровільна участь компаній у розробці та здійсненні таких заходів є 

надзвичайно актуальною, оскільки держава самостійно не в змозі повноцінно 

захистити довкілля, гарантувати соціальну та екологічну безпеку. 

Метою наукової роботи є дослідження теоретико - прикладних засад стану 

та перспектив розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Науковою 

новизною дослідження є удосконалення бачення сутності поняття «соціальна 

відповідальність бізнесу» та її оцінювання за відповідним коефіцієнтом. 

У науковій роботі розглянуто теоретичні та практичні аспекти соціально 

відповідальної діяльності бізнесу в Україні та у Волинській області, визначено її 

специфіку та особливості становлення. Запропоновано пріоритетні напрями 

розвитку соціальної відповідальності бізнесу як на загальнодержавному так і 

регіональному рівні.  
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ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Секція математики 

 

ТЕОРІЯ ГРАФІВ В ОЛІМПІАДНИХ ЗАВДАННЯХ. 

ПЛАНАРНІ ГРАФИ 

Обертас Андрій Сергійович, учень 9 класу 

КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс №9  

Луцької міської ради» 

Науковий керівник: Мала О.Л., вчитель математики 

  КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 

Луцької міської ради» 

 

Теорія графів є корисною в різноманітних сферах людської діяльності: 

фізика, хімія, теорія зв’язку, електротехніка, машинобудування, архітектура, 

генетика, економіка тощо. Тому дана тема є надзвичайно актуальною. 

Мета роботи: дослідити можливості застосування теорії планарних графів у 

шкільному курсі математики. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

1. Дати означення основним поняттям теорії графів, навести приклади задач, 

які зводяться до встановлення тих чи інших властивостей графів. Дати означення 

планарного графа. 

2. Проаналізувати можливості використання теорії графів при розв’язанні 

олімпіадних завдань та узагальнити методи їх розв’язання. 

3. Дослідити історичні аспекти розвитку теорії графів. 

Об’єкт дослідження: теорія графів. Предмет дослідження: застосування 

теорії графів при розв’язанні завдань олімпіадного характеру. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми, 

аналіз навчальних програм, підручників. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі обґрунтовано 

доцільність вивчення теорії графів у шкільному курсі математики та підібрана 

відповідна система завдань. 

Практичне значення роботи. Матеріал наукової роботи може бути 

використаний при вивченні теорії графів у школі та при підготовці учнів до 

олімпіад. 
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Секція математичного моделювання 

 

ГЕОМЕТРИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

АЛГЕБРАЇЧНОЇ ЗАДАЧІ 

Галайко Данило Олександрович, учень 9 класу 

 КЗ «Луцька гімназія № 18  

Луцької міської ради Волинської області» 

Науковий керівник: Кінах Н.А., учитель математики 

 КЗ «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради  

Волинської області» 

 

 

Застосування геометричного методу при розв’язанні алгебраїчних задач – 

один з численних математичних методів, що репрезентує взаємозв’язок алгебри та 

геометрії. Це метод, при якому пошук та вимірювання невідомих значень 

здійснюється за допомогою графіків, діаграм чи малюнків. 

 Графічне зображення  дає наочне представлення задачі, що дозволяє 

глибоко оцінити фізичну сутність досліджуваного процесу (об’єкту); виявити 

зв’язки між величинами; дає змогу розширити задачу.  

Мета наукової роботи – розкрити особливості застосування геометричного 

методу до розв’язування алгебраїчних задач. Об’єкт дослідження – алгебраїчні 

задачі; предмет – застосування геометричного методу до розв’язування 

алгебраїчних задач. 

Відповідно до поставлених завдань у роботі викладено застосування 

геометричного методу в алгебрі, аргументовано його складну інтеграційну 

природу, представлено та проаналізовано велику кількість алгебраїчних задач 

різних рівнів складності, наведено приклади застосування геометричного методу в 

тригонометрії. 

Практичне значення нашої роботи полягає в тому, що її можна використати 

на уроках математики в класах з поглибленим вивченням математики, при 

підготовці до олімпіад та ЗНО. 
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Секція прикладної математики 

 

КОМБІНАТОРНІ ЗАДАЧІ НА ШАХОВІЙ ДОШЦІ 

Павліха Віктор Юрійович, учень 9 класу 

КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9  

Луцької міської ради»,  

Наукові керівники: Миронюк Л.П., канд. фіз.-мат. наук, 

доцент Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки; Мала Оксана Леонідівна, вчитель математики 

комунального закладу «Луцький навчально-виховний 

комплекс №9 Луцької міської ради» 
 

Однією із найпопулярніших ігор у світі є шахи. Як показує практика, форми 

мислення математика і шахіста є доволі близькими, тому досить часто математики 

стають чудовими гросмейстерами, а шахісти мають здібності до математики. 

Комбінаторні задачі на шаховій дошці цікаві, захоплюють несподіваними 

зв’язками між різними розділами математики, привертають до себе увагу 

математичної спільноти. Тому їх часто використовують для популяризації 

математики, на олімпіадах, турнірах, конкурсах. Таким чином, тема роботи є 

актуальною. 

Мета роботи: дослідити зв’язок математики й шахів, обґрунтувати 

застосування шахової дошки до розв’язування логічних задач із математики. 

Об’єкт дослідження: шахова дошка. Предмет дослідження: комбінаторні 

задачі, які пов’язані із  шаховою дошкою й шаховими  фігурами. 

У роботі подана історична довідка, що стосується розвитку комбінаторики та 

гри в шахи; розглянуто основні ходи фігур на шаховій дошці;  введено основні 

поняття та правила комбінаторики; проілюстровано на конкретних задачах зв’язок 

між математикою та грою в шахи; розв’язано ряд шахово-математичних задач, 

зокрема задачі на розташування фігур на шаховій дошці, а також олімпіадні задачі 

на розрізання та розфарбування  шахової дошки.  
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ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

Секція комп’ютерних систем та мереж 

 

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ «PC-ADMIN» 

Білінський Павло Олександрович, учень 10 класу 

Колківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» 

Маневицького району 

Науковий керівник: Процик Анатолій Петрович, керівник 

гуртків інформатики Волинської Малої академії  наук 

 

 

Дуже часто в комп’ютерних класах виникає необхідність у встановленні 

заборони доступу до певних інтернет-ресурсів, наприклад сайтів з «негативним» 

контентом, чи  у відключенні того чи іншого користувача від мережі взагалі, 

запобігти виклику учнем додатків та системних служб, які не потрібні йому для 

виконання поставленого на уроці завдання.  

Програма покликана обмежити доступ до небажаних для перегляду ресурсів 

мережі Інтернет, а також для віддаленого керування роботою комп’ютера.  Саме 

це визначає актуальність  наукової роботи. 

Метою наукової роботи є створення програми, яка обмежує доступ до 

небажаних додатків та системних служб віддалених комп’ютерів та ресурсів 

мережі Інтернет через локальну мережу. 

Досягнення мети конкретизувалось вирішенням наступних завдань:  

1. Вивчити наукову літературу з проблеми дослідження. 

2. Дослідити аналогічне програмне забезпечення, з метою встановлення його 

можливостей, труднощів та недоліків. 

3. Розробити  програму «PC-ADMIN». 

4. Написати та протестувати на ефективність усі необхідні алгоритми. 

Розроблений програмний продукт дозволяє закрити доступ до сайтів з 

небажаним вмістом, при чому відразу на декількох комп’ютерах одночасно, 

використовуючи  клієнт-серверну архітектуру мережі побудовану на основі 

протоколу TCP\IP. Зручний, ергономічний інтерфейс дозволяє працювати з 

програмою адміністратору із невисоким рівнем комп’ютерної грамотності. Такий 

підхід і визначає новизну роботи. 
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Секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм 

 

МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ДОДАТОК 

 «EASY ENGLISH FOR IT-SPECIALISTS» 

Кавара Артем Олегович, учень 10 класу 

КЗ «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької 

міської ради Волинської області» 

Науковий керівник: Величко В.Л., викладач Луцького 

національного технічного університету 

 

 

На сьогодні знання англійської мови відіграє все більш важливу роль у 

пристосуванні кожної людини до сучасних світових умов і дає просто величезні 

переваги майже в усіх сферах життя, особливо у сфері ІТ-технологій.  

Чимало об’яв про вакансії для програмістів високої кваліфікації не лише 

містять вимогу про знання англійської мови, а й взагалі складені англійською. 

Проте, на ринку є невелика кількість додатків для спеціалістів, що працюють в 

сфері ІТ-технологій.  

Тому доцільним є розробка програмного засобу, який дозволяє 

удосконалити володіння англійської мови в цілому та вузькопрофільної лексики та 

граматики зокрема, при цьому буде безкоштовним та простим у використанні. 

Саме це і визначає актуальність наукового дослідження. 

Мета роботи полягає в розробці мультимедійного додатка навчального 

призначення.  

На сьогоднішній момент  існує невелика кількість відкритих, безкоштовних 

електронних додатків для вивчення англійської мови для фахівців у сфері ІТ-

технологій на мові програмування Java, що зумовлює новизну нашого 

дослідження. 

У ході роботи для розробки програмного забезпечення та створення 

користувацького інтерфейсу було застосовано певні засоби, а саме – інтегроване 

середовище Eclipse Neon, а також бібліотеки Java Swing і Java AWT. Eclipse Neon 

включає інтегроване середовище розробки програмного забезпечення і численну 

кількість інших інструментальних засобів. Ці продукти дозволяють розробляти як 

консольні програми, так і програми з графічним інтерфейсом. 

 Для створення інтерфейсу використано бібліотеки Java Swing і Java AWT з 

використанням Window Builder Editor. 
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Секція інформаційних систем, бази даних та систем штучного інтелекту 

 

 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ 

ВИЯВЛЕННЯ ПЕРЕШКОД НА ОСНОВІ СТЕРЕОЗОРУ 

Ковальчук Максим Михайлович, учень 10 класу 

Підгайцівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія»  

Луцького району 

Щегельський Т.С., керівник гуртків інформатики ВО МАН 
 

 

Нещодавно можна було спостерігали стрімке покращення результатів щодо 

уникання перешкод, відстеження траєкторії, управління польотом у строю та 

взаємодію з навколишнім середовищем малих безпілотних повітряних літаючих 

апаратів (БПЛА). Всі ці системи покладаються на зовнішні пристрої захоплення 

руху, що дає літаючим апаратам майже ідеальну інформацію про стан і положення 

на високих швидкостях. Оскільки ці завдання було висунуто за межі лабораторії 

на поле, потрібні нові технології для забезпечення обробки  сигналів цих датчиків. 

Саме це і визначає актуальність нашого наукового дослідження. 

Головною проблемою у збиранні і обробці даних з датчиків, необхідних для 

польоту, є обмежене корисне навантаження, обчислення та термін дії батареї 

літаючого апарату. Ці маленькі літаючі пристрої, які важать до 2 кг, стикаються з 

проблемами достатньої обробки інформації при високошвидкісній навігації у 

комплексному 3D-просторі. Легкі камери є гарним рішенням, але вимагають 

обчислювально-ефективних алгоритмів машинного зору, які можуть працювати на 

цих літаючих апаратах. 

Метою нашої роботи є розробка нового методу для обчислення стереозору, 

який значно швидший, ніж класичні методи. Наше ключове спостереження 

доводить, що літаючі апарати, які рухаються швидко через навколишнє 

середовище, можуть будувати достатню карту перешкод, виконуючи при цьому 

малий набір стереообчислень.  

Використовуючи цю технологію, ми можемо визначати перешкоди у 

реальному часі в 120 fps без спеціального апаратного забезпечення. Наша система 

легка та доволі точна, щоб працювати у реальному часі на нашому БПЛА, 

дозволяючи насправді достатнє визначення перешкод, що і визначає новизну 

нашого дослідження.  
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Секція Іnternet-технологій та WEB дизайну 

 

РОЗРОБКА САЙТУ «GOODBADCITY» 

Стеблевець Тетяна Олександрівна, учениця 11 класу 

Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради 

Науковий керівник: Щегельський Т.С, керівник гуртків 

інформатики ВО МАН 
 

 

 

В час прискореного розвитку технологій, мережа Інтернет набуває все 

більшої популярності. Люди більш активно використовують різноманітні веб-

сайти та веб-сервіси як для розваг, так і для роботи. Мережа Інтернет дозволяє за 

кілька секунд отримати будь-яку інформацію, або поділитися нею з будь-ким, хто 

має доступ до мережі. Коли ви відвідуєте якесь місто, ви хочете максимально 

ефективно використати свій час та побачити якомога більше гарних та цікавих 

місць. Саме тому розробка сайту, який дозволить знайти цікаві місця поблизу вас 

та оминути те, що варто було б пропустити, щоб не зіпсувати собі відпочинок, є 

актуальним в наш час. 

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

місця у місті. Сайт надасть усі необхідні інструменти для того, щоб користувачі 

самі могли поповнювати список хороших та поганих місць, обговорювати їх, 

доповнювати інформацію про них.  

Новизну нашого дослідження зумовлює те, що ми розробили сайт, який 

спеціалізується на відображенні і пошуку хороших та поганих місць у місті. 

Користувач не загубиться в безлічі не потрібної інформації. Він швидко отримає 

знання, які допоможуть йому якісно спланувати маршрут подорожі. При чому вся 

інформація та відгуки користувачів будуть сконцентровані в одному місці. Це 

якісно відрізняє наш сайт від соціальних мереж. 

Для розробки сайту ми використали наступні мови програмування: PHP, 

JavaScript, HTML, CSS. Це дозволяє розгортати наш сайт як на Windows- так і на 

Linux-серверах. Для прискорення розробки сайту та підвищення якості його 

роботи ми використали фреймворк Yii 2. 
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Секція технологій програмування 

 

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  

ОСВІТЛЕНОСТІ ОБ’ЄКТІВ 

Урин Дмитро Анатолійович, учень 9 класу 

Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради 

Науковий керівник: Щегельський Т.С, керівник гуртків 

інформатики ВО МАН 

 

 

Одним з найбільш пріоритетних напрямів розвитку суспільства є розвиток 

новітніх технологій, який передбачає широке застосування можливостей 

комп’ютерної техніки. Комп’ютерне моделювання об’єктів спростить їх 

дослідження, адже відтворюючи певні об’єкти за допомогою комп’ютерних 

програм, змінюючи освітлення, можна буде краще розгледіти предмети, що у 

свою чергу створить цілісну картину для дослідника. Це і зумовлює актуальність 

нашого дослідження. 

Метою роботи є створення програми, яка може моделювати освітлення 

об'єктів та дозволяє змінювати напрямок освітлення в реальному часі. 

У цій науковій роботі ми представляємо нову форму відображення текстур, 

що створює підвищений фотореалізм. Ми моделюємо кожен тексель зображення 

за допомогою біквадратного многочлена. Коефіцієнти біквадратичних 

многочленів зберігаються в тексель, і використовуються для відновлення кольору 

поверхні при різних умовах освітлення. Саме це визначає новизну дослідження. 

Тобто для розрахунків ми використовуємо серію фотографій та координати 

відповідних джерел світла. Нами було створено купол з камерою і джерелами 

світла, щоб фотографувати об’єкт.  

Купол повинен бути чорним, тоді світло, відбиваючись від купола, буде 

розсіюватися. Це забезпечило відсутність перешкод при відтворенні зображення 

на комп’ютері. У перспективі: повна автоматизація процесу, тобто такі функції як 

фотографування об’єкту, зміна джерела світла проводяться автоматично, а все, що 

потрібно користувачу – натиснути кілька клавіш на ПК. 
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ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 

Секція авіа- та ракетобудування, машинобудування та робототехніки 

 

ВИГОТОВЛЕННЯ САМОРОБНИХ ДАТЧИКІВ ДЛЯ 

РОБОТОТЕХНІЧНОГО НАБОРУ LEGO MINDSTORMS 

Васильєв Микола Анатолійович, учень 10 класу 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №3  

м. Ківерці Волинської області, 

Бондарук  В.В., аспірант  кафедри  експериментальної 

фізики  та інформаційно-вимірювальних  систем 

Східноєвропейського національного університету                  

імені Лесі Українки 

 

Наукова робота присвячена дослідженню проблеми розширення 

функціональних можливостей робототехнічного набору LEGO MINDSTORMS.  

Мета дослідження полягає у розробці та експериментальній перевірці 

зразків датчиків, які могли б бути використані для роботи з мікропроцесорним 

блоком LEGO Mindstorms. 

Для вирішення цієї проблеми було використано технологію виготовлення 

датчиків на основі мікроконтролерної платформи Arduino. Передача даних від 

плати Arduino до мікропроцесорного блока EV3 була реалізована за допомогою 

шини I2C. 

Програмне забезпечення для мікропроцесорного блока EV3 створено в 

програмному середовищі EV3Basic. Також розглянуто можливість використання 

стандартного середовища EV3-G при імпортуванні в нього програмних блоків 

Dexter Industries.  

Практична значимість полягає у здешевленні набору, підвищенні його 

доступності, а також розширенні функціональних можливостей. 

Оскільки на даний час існує досить багато датчиків призначених для роботи 

з мікроконтролерними системами (зокрема Arduino), реалізація зв’язку між 

Arduino і EV3 дозволяє виготовляти практично будь-які датчики для роботи з 

робототехнічним набором LEGO MINDSTORMS.  
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Секція технологічних процесів та перспективних технологій 

 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ 3D-ПРИНТЕРА 

З ДЕЛЬТА-КІНЕМАТИКОЮ 

Жук Орест Олегович, учень 11 класу  

Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради 

Мартинюк О.С., доктор педагогічних наук, професор 

кафедри експериментальної фізики 

та інформаційно-вимірювальних технологій  

Східноєвропейського національного університету  

імені Лесі Українки 

 
 

Переважна більшість 3D-принтерів, які є нині на ринку, побудовані на 

основі декартової системи координат у поєднанні із XYZ кінематикою. 

Користувачі мало використовують дельта-кінематику через складність принципів 

роботи принтерів. У роботі узагальнено інформацію про дельта- кінематику та 

описано конструкцію принтера, створену на її основі. 

Мета дослідження полягає в аналізі методу 3D-моделювання з дельта-

кінематикою механіки принтера; проектуванні, виготовленні та апробації 3D-

принтера на основі дельта-кінематики.   

Завдання дослідження: проаналізувати адитивні технології та найбільш 

поширений вид друку – струменевий; вивчити особливості функціонування 

дельта-механіки та будову дельта-робота; проаналізувати основи  позиціювання 

маніпулятора; спроектувати та виготовити 3D-принтер з дельта-кінематикою; 

провести апробацію конструкції в умовах практичного застосування. 

Об’єктом дослідження є технології 3D-моделювання та прототипування. 

Предмет дослідження  метод 3D-моделювання з дельта-кінематикою механіки 

принтера. Практична значимість полягає у експериментальному підтвердженні 

можливостей технології дельта-механіки 3D-принтера та доцільності його 

проектування та виготовлення.  
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Секція екологічно безпечних технологій та ресурсозбереження 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАГРІВАННЯ ВОДИ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ГАЗОВОЇ КОЛОНКИ ТА 

ДВОКОНТУРНОГО ГАЗОВОГО КОТЛА  

Кривов’язюк Богдан Ігорович, учень 11 класу 

Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 Луцької 

міської ради Волинської області 

Цюриць С.С., вчитель фізики Луцької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №5 Луцької міської ради Волинської 

області 

 

Актуальність роботи полягає у впровадженні методів економії 

енергоресурсів, зокрема, газу за допомогою ефективного використання газового 

обладнання. 

Мета дослідження. Визначити та порівняти реальний ККД та 

енергоефективність газових колонок та двоконтурних котлів 

Об’єкт дослідження – проточні водонагрівачі (газові колонки та 

двоконтурний котел). 

Предмет дослідження – енергоефективність та енергозбереження.  

Новизна роботи: визначено реальний ККД та енергоефективність газових 

водонагрівальних приладів й досліджено їх залежність від температури. 

Практичне значення: результати даної роботи можуть слугувати для корекції 

роботи газового обладнання з метою енергозбереження. 

За результатами дослідження встановлено, що реальний коефіцієнт корисної 

дії газових колонок та котлів є змінною величиною. Найефективніше проточні 

газові водонагрівачі працюють саме у випадку високих температурних діапазонів. 
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Секція матеріалознавства 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЕРЛІТОВОГО 

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО КОМПОЗИТУ 

Назарчук Вікторія Олександрівна, учениця 11 класу 

КЗ “Луцька гімназія № 4  імені Модеста Левицького  

Луцької міської ради Волинської області” 

Гулай О.І., доктор педагогічних наук, професор кафедри 

матеріалознавства та пластичного формування конструкцій 

машинобудування Луцького національного технічного 

університету 

 

Проблема збереження тепла в промисловому і приватному будівництві стала 

причиною пошуку дешевих і в той же час високоякісних теплоізоляційних 

матеріалів. Для теплоізоляції стін традиційно застосовують такі види 

теплоізоляційних матеріалів: пінополістирол, мінеральна вата або скловата 

(скловолокно). Однак ці матеріали не позбавлені недоліків, тому актуальною 

проблемою матеріалознавства є отримання нових екологічно безпечних 

термоізоляційних композитів. У нашому дослідженні основним компонентом ми 

обрали перліт, який отримують на Закарпатті.  

Мета роботи – дослідити фізико-хімічні властивості отриманого екологічно 

безпечного термоізоляційного матеріалу на основі перліту. Оптимальним складом 

композиції вважали такий, у якому досягали мінімальну густину і 

теплопровідність за задовільних значень механічної міцності.  

Компоненти додавали в наступній послідовності: спочатку перемішували 

пластифікатор і в’яжучу речовину, після чого поступово вмішували перліт. Для 

усунення зайвої вологи суміш виливали у форми з сітчастим дном. Для надання 

однорідності та рівномірності композити піддавали спресовуванню. 

Для доведення ефективності створеного композиту на основі перліту 

визначено його фізико-хімічні властивості: водопоглинання та сорбційну 

вологість, міцність при стиску, морозостійкість. За результатами досліджень 

встановлено, що найкращі характеристики має композит, що містить 70 % 

наповнювача, 15 % в’яжучого (рідке скло) і 15 % пластифікатора.  

Встановлено, що термоізоляційні матеріали на основі перліту мають низку 

переваг над пінополістиролом та мінеральною ватою з точки зору екології та не 

поступаються їм за фізико-хімічними параметрами. На підставі вивчення 

властивостей нового теплоізоляційного матеріалу встановлено, що він 

перспективний для використання в якості утеплювача у будівництві. Тому 

проведене дослідження має значну практичну цінність. 
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Секція науково-технічної творчості та винахідництва 

 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДРУКУ 

Сальніков Олексій Віталійович, учень 11 класу 

КЗ „Луцький навчально-виховний комплекс 

„загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 22  ліцей” 

Луцької міської ради Волинської області” 

Мартинюк О.С., доктор педагогічних наук, професор 

кафедри експериментальної фізики та інформаційно-

вимірювальних технологій Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

 

Продукти 3D-друку користуються великим попитом у фахівців різних 

галузей, серед яких: дизайнери, архітектори, конструктори, кондитери. Це 

значною мірою актуалізує проблему вивчення технологій 3D-моделювання та 

можливостей самостійного проектування та виготовлення 3D-принтерів.  

Для досягнення мети наукової роботи – аналізу можливостей технологій 3D-

моделювання, проектування, виготовлення та апробації широкоформатного 

мультиекструдерного 3D-принтера – було поставлено й реалізовано низку 

технологічних завдань. 

Аналіз різних видів конструкцій 3D-принтерів та їх технічних особливостей, 

матеріалів, що використовують для 3D-друку, забезпечив можливість використати 

технологію, доступну для самостійного виготовлення базового зразка 

широкоформатного мультиекструдерного 3D-принтера. Експериментально 

підтверджено доцільність і можливості самостійного проектування та 

виготовлення 3D-принтера такого типу.  

Спроектувано, виготовлено та апробовано широкоформатний 

мультиекструдерний 3D-принтер в лабораторії основ автоматики та електронно-

обчислювальної техніки Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки. 
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Секція електроніки та приладобудування 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОРИСТАННЯ БПЛА ДЛЯ ПОШУКУ 

ТЕПЛОВИХ ВТРАТ 

Свереда Микола Вікторович, учень 10 класу 

КЗ “Луцький  НВК “Гімназія № 14  

імені Василя Сухомлинського”  

Бондарук В.В., аспірант кафедри експериментальної фізики 

та інформаційно-вимірювальних систем 

Східноєвропейського національного університету   

імені Лесі Українки 

 

Наукова робота присвячена дослідженню методу теплової діагностики, а 

також пошуку шляхів його вдосконалення за допомогою використання 

безпілотних літальних апаратів. 

У роботі описано основні етапи проведення теплової діагностики, а також 

переваги використання БПЛА для підвищення її ефективності. 

Мета дослідження полягає у розробці безпілотного літального апарату з 

тепловізором на борту, та експериментальній перевірці ефективності його 

використання. 

В якості безпілотного літального апарату було використано квадрокоптер 

зібраний власноруч на основі польотного контролера Naza-M V2. На 

квадрокоптері для проведення тепловізійної зйомки закріплено тепловізор FLIR 

One 2. 

Експериментально підтверджено доцільність та ефективність використання 

безпілотних літальних апаратів для проведення теплової діагностики . 
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

Секція астрономії та астрофізики 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТУ 

STELLARIUM ПРИ ВИВЧЕННІ АСТРОНОМІЇ 

Гайдучик Тимур Петрович, учень 10 класу 

КЗ “Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука  

Луцької міської ради Волинської області”,  

Шигорін П.П., кандидат фізико-математичних наук, доцент 

кафедри теоретичної та математичної фізики 

Східноєвропейського національного університету  

імені Лесі Українки 

 

Під час вивчення шкільного курсу астрономії велике значення має 

використання електронних програмованих засобів навчання. Одним із таких 

засобів є широко розповсюджений безкоштовний віртуальний планетарій – 

Stellarium, який дозволяє у режимі реального часу моделювати небесну сферу та 

основні світила на ній. 

У роботі було досліджено можливості використання програмного пакету 

Stellarium для вивчення понять, явищ та законів астрономії, а також розроблено 

завдання, які моделюють у пакеті Stellarium задачі практичної астрономії (системи 

небесних координат, вимірювання часу, визначення моментів сходу та заходу 

світил), закони небесної механіки (елементи орбіт небесних тіл, закони Кеплера), а 

також астрофізики.  

Зокрема було описано інтерфейс програмного пакету Stellarium; описано 

принципи навігації та методи проведення віртуальних спостережень у Stellarium; 

на прикладах показано використання програми Stellarium для розв’язування задач 

практичної астрономії; наведені ілюстрації (скріншоти), які моделюють відповідні 

поняття та явища. Також було розроблено низку завдань для самостійного 

вивчення понять, законів та явищ в астрономії. за допомогою Stellarium. 
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Секція теоретичної фізики 

 

ДИНАМІКА ДЖОЗЕФСОНІВСЬКОГО ПЕРЕХОДУ В 

ЕЛЕКТРИЧНІЙ ТА МЕХАНІЧНІЙ МОДЕЛЯХ 

Герасимчук Арсен Адамович, учень 10 класу 

КЗ “Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука  

Луцької міської ради Волинської області” 

Шигорін П.П., кандидат фізико-математичних наук, доцент 

кафедри теоретичної та математичної фізики 

Східноєвропейського національного університету               

імені Лесі Українки 

 

Наукова робота присвячена дослідженню динаміки джозефсонівського 

переходу (надпровідного тунельного контакту) у двох режимах: коли струм через 

контакт не перевищує критичне значення та коли перевищує його (стаціонарний 

та нестаціонарний ефект Джозефсона відповідно). 

Для аналізу динаміки у роботі було розглянуто резистивну модель роботи 

джозефсонівського переходу. На основі цієї моделі та фундаментальних 

співвідношень Джозефсона було побудовано рівняння часової еволюції різниці 

фаз між берегами контакту. Аналіз цього рівняння показав, що у випадкові, коли 

струм через контакт перевищує критичне значення, то на ньому виникає різниця 

потенціалів, яка періодично змінюється.  

У роботі було також узагальнено резистивну модель із урахуванням ємності 

джозефсонівського контакту. Побудовано відповідні рівняння руху для різниці 

фаз. На основі одержаних рівнянь встановлено відповідність динаміки струму у 

джозефсонівському переході та механічного руху частинки в періодичному 

потенціалі. Виходячи з механічної моделі розраховано плазмову частоту 

джозефсонівського переходу. 
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Секція екпериментальної фізики 

 

ВПЛИВ РІЗНИХ ЧИННИКІВ НА ОКИСНО-ВІДНОВНИЙ 

ПОТЕНЦІАЛ ВОДИ 

Філіпчук Олександра Юріївна, учениця 10 класу 

КЗ “Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 

Луцької міської ради” 

Мостенець А.В., вчитель фізики комунального закладу 

“Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 

Луцької міської ради” 

 

Наукова робота присвячена дослідженню окисно-відновного потенціалу 

різних мінеральних вод, впливу різних чинників на цей показник, вивченню 

окисно-відновного потенціалу водопроводної води в школах  м.Луцька. 

Предметом вивчення є ступінь йонізації відомих в Україні мінеральних вод, 

водопровідної води та пошук методів змінити цю йонізацію. 

Об’єкти вивчення: Миргородська, Трускавецька, Моршинська, Оболонська і 

звичайна водопровідна вода луцького водоканалу. 

У роботі було проведено  теоретичний аналіз показників ОВП різних 

середовищ, а також практичні дослідження впливу на ОВП води  зовнішнього 

середовища, температури, електромагнітного випромінювання та постійного 

магнітного поля.  

Проведені у науковій роботі дослідження допоможуть покращити якість 

питної води, ступінь її йонізації простими і доступними методами, а також 

максимально зберегти корисні властивості мінеральної та звичайної водопровідної 

води. 
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ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

 

Секція географії та ландшафтознавства  

 

ЛАНДШАФТНА СТРУКТУРА 

ЗАГАЛЬНОЗООЛОГІЧНОГО ЗАКАЗНИКА «ПРИБУЖЖЯ» 

Климчук Богдан Русланович, учень 10 класу  

Нововолинської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №7 

 Науковий керівник: Карпець Г.В., учитель географії, 

Нововолинської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №7 

 

 

Проаналізовано ландшафтну структуру заказника «Прибужжя» як 

локального ядра транскордонного екологічного коридору. Актуальність 

досліджень полягає у тому, що знання ландшафтної структури допоможуть 

спрогнозувати і попередити негативні впливи від комплексу робіт, пов’язаних із 

будівництвом та діяльністю щахти №10, сприятимуть ренатуралізації порушених 

ландшафтів, оптимізації функціонування екомережі. 

Новизна роботи: вперше зроблена спроба комплексної фізико-географічної 

характеристики, інвентаризації і картографування території загально зоологічного 

заказника «Прибужжя» для потреб практики природокористування в районному 

плануванні.  

Матеріали краєзнавчого дослідження можуть слугувати основою для 

прокладання маршруту екологічної стежки вздовж Західного Бугу, а також для  

привернення уваги громадськості до проблем довкілля у Прибужжі. Результати 

дослідження будуть корисними для ландшафтного планування території після 

реформи місцевого самоврядування  і створення нових територіальних громад, їх 

співпраці у природоохоронній сфері із відповідними організаціями сусідньої 

Польщі. 
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Секція кліматології та метеорології 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КИСЛОТНОСТІ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ У М. 

ЛУЦЬКУ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА МІСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

Костів Орест Тарасович, учень 9 класу 

 Волинський ліцей-інтернат Волинської обласної ради,  

Науковий керівник: Федонюк В.В., кандидат географічних наук, 

 доцент Луцького національного технічного університету  

 

 

Протягом останніх десятиліть клімат нашої планети змінюється, ці процеси 

пов’язують з глобальним потеплінням. Територія Волинської області також 

зазнають змін у типовому ході кліматичних процесів, і вивчення цих змін – це 

цікаве та важливе завдання. Це стосується, зокрема, динаміки та 

властивостей атмосферних опадів.     

 Мета дослідження: у своїй роботі ми проаналізували зміни, що 

відбуваються останнім часом у динаміці випаданні опадів на Волині, в Луцьку, та 

спробували дослідити, чи впливають  ці зміни на ймовірність утворення 

кислотних опадів та на можливий екологічний вплив таких дощів (чи снігу). 

 Було підтверджено, що протягом останніх п’яти років частота випадання 

опадів у м. Луцьку зменшилася у порівнянні з кліматичною нормою, тобто наш 

клімат став більш посушливим. Лабораторні аналізи відібраних зразків дощу та 

снігу та їх аналіз показав, що протягом досліджуваного періоду кислотність опадів 

у Луцьку була в межах норми, проте вона виявлялася підвищеною у випадку, 

якщо дощ випадав після тривалих бездощових періодів.  

Підвищена кислотність опадів спричиняє прискорення корозії та руйнування 

ряду будівельних та оздоблювальних матеріалів у міському середовищі, негативно 

впливає на рослинний покрив у місті.    
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Секція геології, геохімії та мінералогії 

 

ДОННІ ВІДКЛАДИ ОЗЕРА ГРИВЕНСЬКЕ: СКЛАД, 

ГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, СТРАТИФІКАЦІЯ 

Мерчук Софія Сергіївна, учениця 11 класу 

Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради 

Наукові керівники: Ільїн Л.В., доктор географічних наук, 

професор, завідувач кафедри туризму та готельного 

господарства СНУ імені Лесі Українки; Ставецька Л.А., 

вчитель географії Волинського ліцею-інтернату Волинської 

обласної ради 
 

У науковій роботі ми ставили перед собою мету: дослідити донні відклади озера 

Гривенське шляхом детального лімно-географічного та ландшафтно-геохімічного аналізу 

водойми та прилеглої території. 

Для досягнення цієї мети ставилися такі завдання: 

- проаналізувати поширення сапропелевих покладів на території області; 

- здійснити комплексний аналіз досліджуваної водойми; 

- визначити основні морфогенетичні, водно-стокові та генетичні особливості 

озерного комплексу та прилеглої до водойми території;  

- проаналізувати мінерало-біотичний склад сапропелю та геохімію золи (СаО, P2O5, 

Nзаг., Sзаг., Fe2O3, K2O). 

Актуальність теми. Дослідження лімносистем зумовлена значною часткою озер у 

просторовій структурі ландшафтів регіону та слабкою вивченістю закономірностей 

функціонування водойм, які мають важливе наукове, господарське та рекреаційне 

значення. Найбільші поклади сапропелів зосереджені в північно-західних районах 

Волинської області. 

В озері Гривенське розвідано – 581 тис. т балансових запасів органо-вапнякового 

сапропелю. Середня глибина його залягання 5 м, середня зольність – 44 %, вологість – 

86,99 %, кислотність – 7,22 pH. Для озера Гривенське мінімальні й максимальні показники 

вмісту біогенних елементів озера наступні: P2O5 – 0,48–2,62 %, Fe2O3 – 3,18–7,15 %, Sзаг. – 

1,49–1,75 %, Nзаг. – 1,69–3,67 %, K2O – 0,013–0,20 %. 
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Секція гідрології 

 

ГІДРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН БАСЕЙНУ РІЧКИ СЕРНА 

Галалюк Владислава Іванівна,  

учениця 10 класу Рокинівський НВК 

Галалюк Наталія Анатоліївна, вчитель географії 

Рокинівського НВК Луцького району Волинської області 

 

 

 

 

З огляду на те, що вода є не лише джерелом питної води, а й основним 

економічним ресурсом всього людства, проблема охорони водних ресурсів 

набуває особливої значущості. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю 

обґрунтування шляхів оптимізації гідроекологічного стану басейнової системи 

Серна в умовах антропогенного навантаження. 

Метою наукової роботи передбачено: оцінити гідроекологічний стан 

басейнової системи Серна та розробити рекомендації для його оптимізації. 

Встановили, що в минулому Серна була повноводною річкою, яка витікала з 

джерел. Непродуманий, науково необґрунтований вплив людини призвів до змін 

всього комплексу річки. 

З’ясували, що за величиною коефіцієнта антропогенного навантаження 

Рожищенський (Ка.н.=3,16) і Локачинський (Ка.н.=3,22) райони характеризуються 

помірним антропогенним навантаженням, Луцький (Ка.н.=3,63) – має високий 

рівень антропогенного навантаження. 

Встановили, що басейн річки Серна характеризується високою 

сільськогосподарською освоєністю (с/г землі займають 74,7 – 8,1%). Сучасна 

лісистість становить – 9,3%, що не відповідає оптимальним показникам. 

Коефіцієнт заповідності басейну становить лише 3% (у Волинській області – 

11,3%). 

Результати проведеного тестування басейну Серни дають підставу оцінити її 

стан як «задовільний». Вода у річці є біологічно чистою і придатною для 

господарсько-питного користування та риборозведення. У результаті проведених 

досліджень, встановлено, що гідрохімічні показники води знаходяться в межах 

ГДК. 
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ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ  

 

Секція історичного краєзнавства 

 

УКРАЇНЦІ НА ПРИМУСОВИХ РОБОТАХ  

У ТРЕТЬОМУ РЕЙХУ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ 

КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Гарбарук Сергій Сергійович, учень 11 класу 

ООЗ НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів – гімназія» смт Голоби,  

Науковий керівник: Оришкевич О.М., учитель історії  

ООЗ НВК «ЗОШ І – ІІІ ступенів – гімназія» смт Голоби 

 

Історія будь – якого населеного пункту привертає увагу 

дослідників, які намагаються  висвітлити його минувшину, представити імена 

визначних постатей, з ним пов’язаних, розповісти про героїчні події, що тут 

відбувалися. Необхідність збереження пам’яті  земляків  визначила тему 

дослідження. 

 Мета наукового дослідження полягає в тому, щоб на основі архівних 

документів, праць науковців, спогадів очевидців  розкрити історичну долю 

«остарбайтерів», депортованих гітлерівцями і повернутих на Батьківщину. 

Відповідно до поставленої мети з’ясовано, що для набору людей до 

Німеччини була створена Біржа праці, де зосереджувалася інформація про все 

працездатне населення у вигляді списків та карток. Причому картки оформлялися 

не на особу працівника, а на підприємство, яке потребувало робочі руки. 

Протягом (1941-1942рр.) проводилася пропагандистська кампанія з 

налагодженням масового добровільного виїзду до Німеччини. Пізніше почали 

приходити додому від працівників листи з розчаруваннями, і потік рекрутів 

припинився. Цей процес став насильницьким. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що зібраний матеріал може бути 

використаний у подальшому дослідженні історії селища, а також на уроках історії 

України з рідного краю, в лекціях і публічних виступах  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у дослідницькій 

роботі автор висвітлює не лише процес окупації рідного краю, а й приділяє значну 

увагу багатостраждальній долі земляків під час примусових робіт у Німеччині та 

поповнено спогадами очевидців шкільний  та історичний музей м. Ковеля. 
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Секція археології 

 

КОЛЕКЦІЯ КАМ’ЯНИХ ВИРОБІВ ШКІЛЬНИХ МУЗЕЇВ 

ЛЮБОМЛЬЩИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ 

СТАРОДАВНЬОЇ ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ 

Дець Ірина Петрівна, учениця 10 класу  

Любомльської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 

Любомльської районної ради Волинської області 

Красицький І.М., вчитель історії та правознавства, керівник 

секції «Археологія» Любомльської філії ВОМАН 

 

 

Актуальність теми полягає в тому, що вивчення археологічних знахідок 

зараз тримається на чистому ентузіазмі. Відсутність фінансування з боку держави 

неминуче веде до поглиблення кризи в цій галузі. Частково допомагають зберігати 

археологічну спадщину краю шкільні музеї, які так само підтримуються 

винятковим захопленням своєю справою вчителів. 

Завдання, які були поставлені: зібрати відомості про кам’яні знахідки у 

шкільних музеях району; проаналізувати умови зберігання речей; дослідити 

археологічні знахідки кам’яного віку.  

Важливим завданням вчителя нині є розвинути зацікавленість учня щодо 

пошуків історичних джерел, але таким чином, щоб знайдений артефакт він приніс 

до шкільного музею.  

Чим більше цінних експонатів у музеї, тим більша ймовірність, що вони 

увійдуть до археологічної спадщини України.  

Дослідження кам’яних просвердлених сокир та крем’яних знарядь – сокир, 

наконечників стріл, дротиків, списів, серпів дали змогу простежити переміщення 

на Любомльщині носіїв різних культур, віднайти унікальні експонати, яких немає 

в краєзнавчому музеї Любомля. 
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Секція всесвітньої історії 

 

УКРАЇНЦІ У ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ НА 

ТЕРИТОРІЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ ХОРВАТІЯ 

Козак Валентин, учень 11 класу 

Нововолинського ліцею-інтернату  

Волинської обласної ради 

Науковий керівник: Нагірний М.З., кандидат історичних 

наук, доцент. 

 

 

Актуальність теми зумовлена сучасними подіями на сході та півдні нашої 

держави. Під час війни кожна спільнота постає перед вибором: підтримати якусь 

зі сторін чи дотримуватись нейтралітету. З подібною дилемою зіштовхнулася й 

українська діаспора Хорватії у Другій світовій війні.  

Мета: охарактеризувати та оцінити участь українців у військових 

формуваннях на території Незалежної Держави Хорватія. 

Прагнення відновити самостійність України за прикладом Хорватії 

спричинило, що чимало українців перебувало на службі в НДХ (в Українському та 

Військово-морському легіонах); але згодом із розчаруванням у політиці держав 

пронімецького блоку відбувається різке зменшення їхньої кількості.  

Паралельно стрімко зростало число прихильників комуністичного 

партизанського руху. На території НДХ також діяли четницькі формування, проте 

через шовіністичну ідеологію і знущання українці не вступали до їхніх лав.  

Загалом порівняння частки хорватських українців у загонах усташів, 

четників та комуністів свідчить про перевагу перших на початковому етапі війни 

та останніх під час її завершального періоду. Однак переорієнтація діаспори на 

лівий рух не допомогла їй уникнути репресій у повоєнний час. 
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Секція історія України 

 

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО 

ВОЛОНТЕРСТВА  

(НА ПРИКЛАДІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Новосад Роман Віталійович, учень 11 класу 

Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради, 

Науковий керівник: Кінд-Войтюк Н.В., кандидат історичних 

наук, доцент Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки  
 

Робота присвячена дослідженню особливостей сучасного українського 

волонтерства на прикладі волонтерської організації Горохівського району 

Волинської області. Зазначена тема є недостатньо вивченою у вітчизняній 

історичній науці.  

Мета роботи: на основі вивчення та аналізу джерел, наукової літератури, 

розповідей очевидців дослідити історичні передумови, основні види та наслідки  

діяльності волонтерських організацій, виявити особливості діяльності волонтерів 

в Україні, зокрема на прикладі волонтерства Горохівщини, в сучасних умовах 

збройного конфлікту на Сході країни. 

У 2014-2017 роках волонтерський рух в Україні став вагомим виявом 

громадської самоорганізації. За умов браку ресурсних можливостей держави та 

зовнішньої агресії волонтерські організації взяли на себе значну частину 

забезпечення силових структур і постраждалих громадян.  

Найбільш поширений вид волонтерської діяльності під час військових дій – 

це збір та забезпечення українських військових необхідними ресурсами. 

Здійснивши опитування волонтерів  Горохівського району Волинської області, ми 

зробили висновок, що більшість волонтерів, які працюють в умовах збройного 

конфлікту в Україні, керуються альтруїстичними мотивами, пояснюючи свій 

мотив любов’ю до держави і солідарністю до воїнів. 

Надавати волонтерські послуги слід не лише військовим, але й усім іншим 

верствам населення, що постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні, а 

саме: вимушеним переселенцям, сім’ям загиблих, жителям східних регіонів, які не 

змогли виїхати із зони бойових дій, полоненим, пораненим.  

Нерівномірність у наданні допомоги цим верствам населення може 

призвести до негативних наслідків. 
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Секція етнології 

 

БУЗИНА У ТРАДИЦІЙНІЙ НАРОДНІЙ КУЛЬТУРІ 

ВОЛИНЯН 

Ткачук Марта Сергіївна, учениця 10 класу 

Ковельської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3  

імені Лесі Українки  

Науковий керівник: Пащук Олена Іванівна, 

 керівник секції етнологія комунальної установи 

“Волинська обласна Мала академія наук” 

 

Наукова робота присвячена дослідженню звичаєво-обрядовим традиціям, 

світоглядним уявленням та ритуальним практикам волинян пов’язаних з бузиною. 

Інтерес до цієї теми цілком обґрунтований – в суспільстві сформувався інтерес до 

традиційної культури та її спадщини, яка покликана сприяти відродженню 

духовності, моральних цінностей народу.  

Мета роботи полягає у всебічній характеристиці бузини, яка втілена в 

народній культурі населення сучасної Волинської області. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких завдань: 

охарактеризувати магічно-ритуальні та звичаєво-обрядові практики населення 

краю, пов’язані з бузиною; на досвіді практичного застосування бузини краянами 

показати її магічно-оберегові функції та місце у традиційній культурі волинян; 

проаналізувати застосування бузини у народній медицині і кулінарії; показати 

значення бузини у повсякденному житті та побуті волинян. 

Наукова новизна роботи полягає у розробленні проблеми, до цього часу не 

висвітленої в сучасній етнології: всі матеріали зібрані, проаналізовані та 

представлені в роботі автором вперше; залучено до наукового обігу матеріали 

експедиційного пошуку – втрачені лікувальні та кулінарні рецепти, які стосуються 

бузини, на основі яких розкрито роль та значення рослини у повсякденному житті 

волинян.  
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 

Секція правознавства 

 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ 

КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ В УКРАЇНІ  

Лисюк Анна Олександрівна, учениця 9 класу  

КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9  

Луцької міської ради» 

Науковий керівник: Бондар В.О. вчитель правознавства 

КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 

 Луцької міської ради» 

 

Актуальність зумовлена необхідністю реформування сучасної системи 

кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права 

України, зокрема в частині гуманізації кримінальної юстиції, наближення норм та 

принципів до європейських стандартів. 

Мета дослідження полягає у визначенні основних ознак поняття 

кримінального проступку, його складу, аналізі колізійних аспектів практичного 

застосування та необхідності запровадження інституту кримінальних проступків в 

Україні. 

У роботі акцентується увага на інституті кримінального проступку як 

необхідної складової політики держави у сфері протидії  злочинності. У цьому 

дослідженні опрацьовано міжнародний досвід, ряд нормативно-правових актів, а 

також погляди науковців з метою детального та всебічного дослідження 

окресленої проблеми.  

У роботі вагомий акцент поставлено на тому, щоб з’ясувати основні риси та 

висвітлити поняття і зміст кримінального проступку; проаналізувати та 

простежити можливі недоліки та колізійні моменти практичного застосування в 

Україні зазначеного виду кримінального правопорушення; опрацювати позиції 

вчених з цього питання; охарактеризувати особливості діяльності держави в 

частині запровадження інституту кримінального проступку. 

 На основі проведеного дослідження зроблено висновок про певну 

непослідовність та відсутність концептуальних підходів щодо правового 

регулювання проблеми визначення матеріальної складової такого виду 

кримінального правопорушення, як кримінальний проступок, а також 

необхідності впровадження відповідного інституту в Україні. 
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Секція теології, релігієзнавства та історії релігії 

 

 

ЗАРВАНИЦЬКИЙ МАРІЙСЬКИЙ САНКТУАРІУМ  

ЯК ПАЛОМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР УГКЦ  

Мельник Софія Вікторівна, учениця 9 класу 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Прилісне 

Маневицького району Волинської області,  

Науковий керівник: Титаренко Н.О., керівник секції 

«Теологія, релігієзнавство та історія релігії» ВО МАН 

 

 

Важливим чинником гуртування  віруючих в умовах глобалізації є культові 

практики християнських конфесій, специфічним елементом яких постає 

паломництво. Актуальність досліджуваної теми зумовлюється ступенем її 

наукової розробки. Якщо православні паломницькі центри достатньо ґрунтовно 

вивчаються в останні десятиліття, то греко-католицькі  залишаються значною 

мірою поза межами наукових студій. 

Пропонована робота ставить за мету проаналізувати та узагальнити всі 

відомості про історію Марійського санктуаріуму як паломницького центру УГКЦ.  

У результаті дослідження було з’ясовано, що історія формування Зарваниці 

як визначного Марійського центру пройшла кілька етапів та в значній мірі 

залежала від місцевих священиків, їх освітнього рівня, організаторських 

здібностей та здобутого авторитету у віруючих.  

Іншою складовою становлення даного санктуаріуму була наповнюваність 

релігійними пам’ятками. Феноменальною особливістю духовного центру 

«Зарваниця» є масові щорічні прощі, які відвідує велика кількість паломників не 

лише з України, а й світу.  

Прощі мають ряд характерних лише для цього центру особливостей. 
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Секція журналістики 

 

СПОНСОРИНГ ТА ПРОДАКТ ПЛЕЙСМЕНТ 

НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ  

ТА ЇХ ВПЛИВ НА АУДИТОРІЮ  

Нерода Софія Андріївна, учениця 10 класу   

НВК «Локачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія» Локачинського району Волинської області,  

Науковий керівник: Бойко О.А., вчитель української мови 

і літератури НВК «Локачинська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – гімназія» Локачинського району 

Волинської області 
 

Актуальність роботи зумовлена важливістю досліджуваної теми для 

формування медіаграмотності, критичного осмислення контенту ЗМІ, формування 

власної позиції щодо отриманої інформації.  

В процесі роботи над дослідженням ми провели анкетування серед учнів і 

вчителів нашої школи (НВК «Локачинська ЗОШ І–ІІІ ст. – гімназія» 

Локачинського району Волинської області), онлайн-опитування у соціальних 

мережах та скористалися Google-розсиланням. В опитуванні взяло участь 250 

респондентів.  

Проведено дослідження контенту вітчизняних телеканалів «1+1», «СТБ», 

«ISTV», «Інтер», «Україна», «Новий», «К1» за 2016 рік на предмет розміщення у 

них спонсорингу і продакт плейсменту. 

Довіра аудиторії до традиційної реклами поступово знижується, і саме тому 

рекламісти вигадують щоразу нові (або модифікують існуючі) способи та методи 

привернення уваги реципієнтів до товарів та послуг.  

Одним із таких способів є використання немаркованої реклами в 

телевізійному просторі, адже саме телебачення вважають тим ЗМІ, що легко 

маніпулює свідомістю аудиторії.  

Аналіз прикладів спонсорингу та продакт плейсменту у новинах, програмах 

розважального характеру, художніх фільмах та серіалах, що транслюються 

українськими телеканалами, проілюстрував використання маніпулятивних технік 

та технологій медійниками із метою впливу на потенційну аудиторію. 
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Секція педагогіки 

 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО САМОРОЗВИТКУ 

ЛІЦЕЇСТІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

Соколова Олександра Сергіївна, учениця 11 класу 

КЗ «Луцький НВК №9 Луцької міської ради» 

Науковий керівник – Бєлкіна-Ковальчук О.В., доцент 

кафедри соціальної педагогіки та педагогіки вищої 

школи Східноєвропейського національного університету 

 імені Лесі Українки, кандидат педагогічних наук 

 

Зважаючи на потреби сучасного суспільства у творчій, самостійній, 

конкурентоспроможній особистості, перед школою постає завдання розвитку 

учня, який зможе в майбутньому вирішувати різноманітні проблеми сучасного 

суспільства, здатного приймати усвідомлені рішення в ситуації вибору, 

прогнозувати можливі наслідки, у якого буде жага знань, самовдосконалення, 

постійного пошуку вирішення проблем. За таких умов питання творчого розвитку 

та саморозвитку входять до кола першочергових завдань сучасної школи, 

особливо закладів нового типу: ліцеїв, гімназій та ін. 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити організаційно-педагогічні умови творчого саморозвитку ліцеїстів.  

У результаті емпіричного дослідження було досліджено рівень знань 

ліцеїстів про творчий саморозвиток; їх здатність до саморозвитку, самоосвіти; 

ціннісні орієнтації ліцеїстів, рівні їх творчого саморозвитку.  

Отримані результати стали основою для впровадження в навчально-

виховний процес організаційно-педагогічних умов цілеспрямованої роботи з 

творчого саморозвитку ліцеїстів: роботи соціально-психологічної служби закладу 

з творчого саморозвитку ліцеїстів, створення ситуацій успіху, розробки програми 

(плану) саморозвитку, використання дослідницьких, інтерактивних методів 

навчання, ведення портфоліо. 
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Секція філософії 

 

ВІЙСЬКОВЕ ВОЛОНТЕРСТВО В УКРАЇНІ:  

СУЧАСНИЙ СТАН  

Шкода Владислав Сергійович, учень 10 класу 

КЗ «Луцький НВК №9 Луцької міської ради» 

Науковий керівник: Клімук Ірина Миколаївна, кандидат 

філософських наук, керівник секції філософії  

КУ «Волинська обласна МАН» 

 

 

У зв’язку з останніми подіями, що відбуваються в Україні, а саме 

Революцією Гідності та військовими діями на Сході країни, волонтерська 

діяльність набула нової актуальності. Кількість волонтерів за останні два роки 

збільшилася у декілька разів. З’явилася нова сфера волонтерської діяльності – це 

допомога військовим у зоні АТО, до якої залучаються не тільки волонтери, а й 

пересічні громадяни, що обумовлює актуальність теми. 

Під військовим волонтерством розуміється вузьконаправлений різновид 

волонтерської діяльності, який в основному спрямований на надання допомоги 

військовим, їх сім’ям та людям, що знаходяться на території військового 

конфлікту, а також вимушеним переселенцям. 

Встановлено, Революція Гідності постає своєрідним відправним пунктом у 

активізації військового волонтерства в Україні. Вирішальну роль у цьому процесі 

відіграє патріотичний підйом в українському суспільстві, зростання громадянської 

самосвідомості. 

Визначено, що волонтерство сприяє підвищенню рівня морально-етичних 

цінностей, як в суспільстві, так і для кожної людини окремо. Головними мотивами 

для особистості, яка бере участь у волонтерській допомозі військовим є альтруїзм. 

Волонтерство дозволяє людині не тільки виховати в собі риси гуманного 

громадянина, але й самореалізуватися як особистість у спілкуванні, саморозвитку 

завдяки креативним та неповторним ідеям, які вона самостійно втілює у життя. 
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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА  

 

Секція фольклористики 

 

СЕМАНТИКА ЗООМОРФНИХ ОБРАЗІВ  

У ВЕСІЛЬНОМУ ФОЛЬКЛОРІ СТАРОВИЖІВЩИНИ  

Баглик Олександра Василівна, учениця 11 класу  

НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – гімназія»  

смт Стара Вижівка,  

Науковий керівник: Коваль О.М., вчитель української 

мови та літератури НВК «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступеня – гімназія» смт Стара Вижівка 

 

Актуальність дослідження пов’язана з тим, що у весільному фольклорі 

закарбовано важливі складові національного менталітету, духовний зв’язок 

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

відродження духу української культури. Новизна наукової роботи полягає у тому, 

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

окремих наукових розвідок, у залученні в науковий обіг самостійно зібраних 

польових матеріалів. 

Встановили, що у весільних піснях, які побутують у Старовижівському 

районі, наречені постають у зооморфних образах: бик-корова, тур-туриця. 

Зазначимо, що й в обряді сватання молоду називали не куницею чи оленицею, як 

це було прийнято у багатьох регіонах, а «теличкою». Одним із найпоширеніших 

зооморфних образів є кінь. Найчастіше у контексті весільних пісень йдеться про 

те, що він долає значну відстань, аби довести свого господаря до коханої дівчини. 

Одночасно кінь може створювати перепони на дорозі до нареченої. Яскраву 

семантику мають образи вовка та ведмедя. 

Генетичну спорідненість із зооморфними образами мають такі весільні 

атрибути: коровай, сир, кожух, їх  витоки сягають часів скотарства. Етимологію 

слова коровай виводять від тваринних  образів – корови та бика. В окремих селах 

району коровай замінив сир, який називали «мандричкою». З'ясували такі 

символічні значення кожуха: символ сімейного благополуччя, багатства, оберегу 

та відлякування.  
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Секція зарубіжної літератури 

 

Комедія Вільяма Шекспіра «Як вам це сподобається»: 

філософський підтекст 

Гаврилюк Юлія Олександрівна, учениця 10 класу  

КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 

Луцької міської ради»,  

Науковий керівник: Бич В.В., вчитель зарубіжної 

літератури КЗ «Луцький НВК№ 9 Луцької міської ради 

 

 

Дослідження є спробою усунути певні прогалини в шекспірознавстві, 

оскільки в ньому розглядається філософський підтекст комедії великого 

англійського поета й драматурга «Як вам це сподобається».  

У роботі аналізуються сюжет і конфлікт комедії, її образна структура, 

особлива увага приділяється образові Жака-меланхоліка як ключовому в творі, 

робиться спроба виявити філософський підтекст, а відтак з’ясувати, в чому 

полягав авторський задум. 

Наукова робота виконана в аспекті нового підходу до вивчення світової 

класики, її мета – проаналізувати функції образу Жака-меланхоліка у сюжетно-

композиційній, конфліктній та образній структурі комедії та виявити 

філософський підтекст твору, реалізований через цього та інших персонажів п’єси  

Для досягнення мети висуваються такі дослідницькі завдання: 1) вивчити 

джерела, в яких подається аналіз ідейно-художнього змісту та образної структури 

комедії В. Шекспіра «Як вам це сподобається»; 2) з’ясувати особливості системи 

образів комедії, особливу увагу приділивши Жаку-меланхоліку, який промовляє 

славнозвісну фразу: All the world is the stage, яка, на наше переконання, є 

ключовою; 3) виокремити в тексті твору художні деталі, які змушують по-новому 

оцінити авторський задум цього шедевру англійського Ренесансу; 4) довести, що 

до сьогодні художній світ комедії розглядався в традиційному шекспірознавстві 

без урахування багатьох нюансів, пов’язаних із авторським задумом, і є насправді 

сповненим глибокого філософського підтексту. 

Новизна роботи полягає в тому, що в ній здійснюється спроба заповнити 

прогалини у офіційному шекспірознавстві і відкривається новий погляд на 

філософський підтекст маловідомого нині твору. 

Актуальність роботи зумовлена тим, що в наш час виникає необхідність 

нового погляду на проблему комічного у п’єсі «Як вам це сподобається» та місце 

образу Жака-меланхоліка в ній, оскільки через нього розкривається філософський 

підтекст твору, а саме: питання самоідентифікації людської особистості, яке в 

прихованій комедійній формі ставить знавець людських душ.        
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Секція літературної творчості 

 

МОЛОКО НОЧІ 

Костюк Діана Андріївна, учениця 10 класу 

КЗ «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 

Луцької міської ради Волинської області»,  

Науковий керівник: Кицан О.В., кандидат філологічних 

наук, доцент кафедри теорії літератури та зарубіжної 

літератури факультету філології та журналістики 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки, член Національної спілки письменників України 

 

У роботі зібрано твори, написані впродовж останнього півріччя. Це 

здебільшого експерименти зі словом і пошуки власного стилю. На мою думку, 

поезія – це один зі способів самовираження зі світом і людьми, це вид 

опосередкованого спілкування. Для мене творчість є подорожником, що лікує 

душевні рани, вогнем, що запалює душу, водою, що тамує спрагу, молитвою, яка 

веде до Бога. 

Люди завжди прагнуть пізнати незвідане. Мабуть, саме тому я так 

захоплююся містикою. Це можна помітити у моїх віршах, де неодноразово 

звучить тематика ночі: 

    Безмежна темрява ночей, 

    А зорі, ніби на долоні... 

    Серед дерев блукає тінь, 

    Неначе привид із безодні. 

Перебуваючи у підлітковому віці, неможливо оминути теми кохання, адже 

це часто саме те, що тривожить душу. Коли кохання взаємне, то слова линуть із 

вуст в вуста, а коли ні – доводиться виливати свій біль і розчарування на папір. 

Тоді вірші народжуються особливо болючими, де кожне слово, то ніби німий 

крик: 

     мій голос розбивається об твоє мовчання 

    і я хрипну 

    хрипну від своєї безголосої муки... 

Мені подобається писати. Я відчуваю, що це саме моя стихія. Обожнюю 

вечори, коли тінь свічки спливає думками, створюючи магічну атмосферу. Тоді 

хочеться творити те, що рветься на поверхню, те, що зрозуміють такі самі білі 

ворони, які живляться молоком ночі. 
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Секція російської літератури 

 

РИСИ ЕТНОТИПУ ТА ЕТНОХАРАКТЕРИСТИКИ В 

ПОВІСТІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА» 

Кошелюк Олена Володимирівна, учениця 10 класу  

КЗ «Луцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей»  

Луцької міської ради Волинської області» 

Наукові керівники: Семенюк Л.С., кандидат  філологічних  

наук, доцент кафедри української літератури 

Східноєвропейського національного університету  

імені Лесі Українки; Кучер Л.В., учитель зарубіжної 

літератури КЗ «Луцький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 – 

ліцей» Луцької міської ради Волинської області» 

 

Твір Миколи Гоголя «Тарас Бульба», попри тривалий науковий інтерес до 

нього, і сьогодні привертає увагу науковців, адже в ньому представлені основні 

риси козаків як чільних представників українського етносу. Своїми вчинками вони 

виразно демонструють риси національної вдачі українців, їх поведінкові 

стереотипи.  

Вивчення повісті «Тарас Бульба» у такому аспекті є науково важливим і 

актуальним, адже дозволить показати український характер творчості М. Гоголя, 

національний колорит його твору, розуміння етнічних рис українців та проблем їх 

національного буття.  

Мета роботи – показати, як характер українського козацтва виявився в 

образах повісті Миколи Гоголя «Тарас Бульба» і що в цьому характері є знаковим 

для характеристики української козацької ментальності.  

Твір М. Гоголя розглянуто в аспекті відображення характерних рис 

українського козацького етнотипу, яскравими носіями якого є персонажі твору – 

Тарас Бульба та його сини, Остап і Андрій; показано особливості художнього 

моделювання автором етнотипу козака та його етнічних характеристик.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що її матеріали можуть бути 

використані на уроках зарубіжної літератури в школі, заняттях гуртків та 

факультативів, а також у подальшому дослідженні проблеми ментальності в 

контексті художньої творчості. 
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Секція мистецтвознавства 

  

ДАВНІ ПОШТОВІ ЛИСТІВКИ, МАРКИ І ФОТОГРАФІЇ  

ЯК ДЖЕРЕЛО ВІДТВОРЕННЯ АРХІТЕКТУРНОГО 

ОБРАЗУ ЛЮБОМЛЬЩИНИ  

Пук Лілія Вікторівна, учениця 10 класу  

Головненської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Любомльської районної ради 

Науковий керівник: Остренко Н.М., керівник секції 

мистецтвознавства Любомльської філії ВО МАН 

 

 

 

Cтарі поштові листівки і марки є своєрідним посланням з минулого в 

майбутнє і нерідко тим єдиним джерелом, завдяки якому ми можемо уявити, як 

раніше виглядали вулиці, будинки, храми.  

Окрім місцевих громад у формуванні архітектурного образу Любомльщини 

брали участь національні меншини – поляки, євреї, росіяни, австрійці, німці. Серед 

різноманіття сюжетів, представлених на поштівках і марках, насамперед вирізняються 

пам’ятки архітектури – храми, дзвіниці, каплиці, а також загальні краєвиди міст. 

У розвитку поштової друкованої продукції на Любомльщині можна 

виділити три етапи: 1-й – випуск поштівок до 1917 року; 2-й – представлений 

листівками, марками, виданими під час австро-угорської та німецької окупації; 3-й 

– презентується поштовими серіями, виданими у період, коли Любомльщина 

знаходилася під польською владою (1919-1939 рр.). 

Цінними для вивчення історично сформованого мистецько-архітектурного 

образу Любомльщини є:  листівки і фотографії синагоги – споруди оборонного 

значення, Георгіївської церкви – пам’ятки архітектури ХІІІ-ХVІІІ століть, костелу 

Святої Трійці в Любомлі, церкви св. Варвари у с. Машів, Свято-Димитріївської церкви 

в с. Згорани; Івано-Богословської церкви в с. Штунь Любомльського району, 

палацу Браницьких у Любомлі; марки із зображенням площі «Ринок», церкви 

Різдва Пресвятої Богородиці, костелу Святої Трійці, синагоги в Любомлі. 

Значна кількість пам’яток архітектури реставрована і втратила свою 

автентичність (торгові ряди площі «Ринок», палац у Браницьких у Любомлі), а 

деякі з них  взагалі зруйновані та сплюндровані (церква св. Варвари у с. Машів 

Любомльського району, синагога).  

Встановлено складові розбудови Любомльщини зафіксовані на старих 

поштівках, до яких відносимо: вплив місцевих громад та національних меншин;  

участь у забудові архітекторів волинської школи будівництва, народних майстрів, 

польських зодчих.  
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Секція української літератури 

 

НЬЮ-ЙОРКСЬКА ГРУПА: ТЯГЛІСТЬ ТРАДИЦІЇ 

Самодєєнко Анастасія Русланівна, учениця 10 класу 

 КЗ «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука  

Луцької міської ради Волинської області» 

Науковий керівник: Кицан Олена Вікторівна, кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури та 

зарубіжної літератури Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 

 

Актуальність роботи зумовлена тим, що участь західних письменників у 

науково-культурному житті України в останні роки стає дедалі помітнішою, 

істотно впливаючи на формування теоретико-мистецької свідомості.  

Але вчених, у першу чергу, цікавлять вже усталені мистецькі явища 

(Празька літературна школа, Нью-Йоркська група). На цьому література еміграції 

ніби обривається, насамперед у критичній оцінці. А тому сьогодні досить 

актуальним є проаналізувати питання творчих зв’язків митців Нью-Йоркської 

групи з сучасними еміграційними поетами. 

Спільними рисами поетів обох хвиль еміграції є експериментаторство, 

заперечення будь-яких нормативних обмежень або поетичних норм, 

оригінальність, українська за змістом і модерна за формою, метафорична 

розкутість, інтелектуальність, подолання емігрантського комплексу туги за 

Батьківщиною,  гармонійне поєднання у своїй творчості свого і чужого, 

українського та західного.  

Члени Нью-Йоркської групи здебільшого абстрагують Нью-Йорк, а в 

сучасних еміграційних поетів він конкретний і деталізований. Вони яскраво 

змальовують Нью-Йорк, подають точний опис вулиць, вкраплюють у свою поезію 

іншомовні слова, топонімічні назви аби наблизити це місто до себе і відкрити його 

для українського читача.  

Якщо НЙГ-а піднімає у своїй творчості здебільшого метафізичні питання 

(кохання й творчість, життя і смерть), то представники молодшої ґенерації 

активно реагують на актуальні події як в Україні, так і на їх новій батьківщині (В. 

Махно «Покоління війни»);  

Сучасна еміграційна поезія попри ширший діапазон, власне, мовно-

графічних експериментів, є дещо біднішою у жанровому аспекті.  

І як би ми не називали таку літературу – «емігрантською», 

«літературою діаспори» чи просто українською, але написаною за кордоном, це 

все-таки невід’ємний набуток нашої країни. Ці автори є гідами, що проводять нас 

по чужій культурі, а також представляють Україну на зарубіжних теренах. 
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ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 

 

Секція української мови 

 

СТИЛІСТИЧНА ФІГУРА ПОВТОРУ В ПОЕЗІЯХ 

 МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО 

Філюк Людмила Віталіївна, учениця 11 класу 

КЗ «НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського»  

Луцької міської ради Волинської області» 

Науковий керівник: Локайчук С.М., кандидат 

філологічних наук, доцент кафедри історії та культури 

української мови Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 

 

У роботі досліджено види та функції стилістичної фігури повтору в 

поетичних текстах одного із найяскравіших представників поетів-

«шістдесятників» Миколи Вінграновського. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що увагу дослідників 

привертають лексико-семантичні процеси в мові української поезії, типові 

наскрізні мотиви, характерні явища індивідуального-авторського  слововживання 

та словотвору. 

Метою роботи є аналіз стилістичних функцій звукового, лексичного, 

морфологічного та синтаксичного повтору в поезіях Миколи Вінграновського. 

Аналіз одиниць зі стилістичною фігурою повтору в поезіях 

М. Вінграновського засвідчив, що він виконує такі функції: 1) структурно-

організаційну (зв’язок ритмічних частин тексту); 2) емоційно-експресивну 

(посилення образно-виразових якостей); 3) стилістичну (як спеціальна стилістична 

фігура); 4) семантичну (посилення, виділення ключових слів); 5) граматичну 

(вираження інтенсивності дії, повторюваності, багатократності). 

Поезіям М. Вінграновського властиві естетичні якості, свіжість мови й 

образного мислення. Митець досягає віртуозності звучання, використовуючи 

можливості фоніки, поєднуючи у віршах анафору та епіфору, композиційний стик 

та стилістичну фігуру кільця. Різні види повтору допомагають створити ефект 

напруженого синтаксису, відображають індивідуальний мовний стиль 

М. Вінграновського. 
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Секція англійської мови 

 

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ У МУЛЬТФІЛЬМАХ 

ВОЛТА ДІСНЕЯ 

Яцків Галина Ігорівна, учениця 11 класу  

КЗ «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради  

Волинської області»,  

Науковий керівник: Трофимчук С.В., вчитель англійської 

мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18  

Луцької міської ради Волинської області» 

 

Актуальність роботи полягає у дослідженні концептів, що утворюють 

концептуальну систему анімаційних мультфільмів Волта Діснея. 

Аналіз теоретичних джерел показує, що утверджені в мовознавстві підходи 

до тлумачення понять «концепт» та «концептосфера» дозволяють з нових позицій 

розглядати закономірності та особливості кореляції мови, свідомості та культури, 

а, отже, відкривають і нові аспекти взаємодії когнітивного мовознавства, 

лінгвокультурології, психології, культурології та філософії. Також з’являється 

можливість розширити рамки змістовного аналізу мовних явищ, що додає значно 

більшу глибину і ефективність семантичним дослідженням. 

Дослідивши та виявивши ключові концепти у мультфільмах, можемо 

зробити висновок, що лексичні одиниці, речення з емоційним забарвленням, 

наявність великої кількості прикметників та вигуків характеризують 

концептуальний світ героїв.  

Встановлено, що концептуалізація залежить від ментального уявлення про 

поняття та є пов’язаною з її лексичним вираженням. 

В ході дослідження виокремленні базові концепти, що утворюють 

концептуальну систему ЛЮДИНА, ПОЧУТТЯ і СТОСУНКИ анімаційних 

мультфільмів Волта Діснея та проаналізовані способи їх вербалізації. В результаті 

дослідження розглянуто 9 концептів.  

Лінгвістичні засоби, такі як вживання лексичних одиниць, речень з 

емоційним забарвленням, наявність великої кількості прикметників та вигуків, 

характеризують концептуальний світ героїв.  
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Секція іспанської мови 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕВФЕМІЗМІВ У СУЧАСНОМУ 

ІСПАНОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ  

Боблях Анастасія Олександрівна, учениця 11 класу  

КЗ «Луцька гімназія № 18 

Луцької міської ради Волинської області»,  

Науковий керівник: Поліщук Н.В., вчитель іспанської мови 

комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької 

міської ради Волинської області» 

 

Актуальність дослідження обумовлена посиленням інтересу до особливостей 

вживання евфемізмів політичними діячами, очільниками іспанської держави. 

Евфемізм – слово або вислів, троп, що вживається для непрямого, прихованого, 

зокрема пом’якшеного, ввічливого позначення певних предметів, явищ, дій, 

замовчування їх прямої назви.  

Мета роботи полягає в спробі вивчити тапроаналізувати евфемії, які 

з’являються в політичних промовах та дискурсах.  

В останні роки іспанські політики намагаються уникнути вживання 

відвертого та грубого слова «криза» (“crisis”) та використати його замінники, які є 

м’якшими та мають позитивніше забарвлення: Situación ciertamente difícil y 

complicada” (Безумовно, важка і складна ситуація), “Condiciones adversas” 

(Несприятливі умови), “Una coyuntura económica claramente adversa” (Явно 

несприятливе економічне становище), “Brusca desaceleración” (Різке 

уповільнення).Евфемізмом desequilibrios económicos Маріано Рахой намагається 

створити ілюзію того, що криза, яка відбувається в країні,насправді є легким 

похитуванням в економіці та, тим самим, натякає на швидке вирішення проблеми. 

Отже, явище евфемізації дозволяє приховати сутність певної проблеми 

шляхом утворення позитивної або нейтральної конотації, що відбувається, 

насамперед, через послаблення концентрації слова, на яке накладається «табу», та 

за допомогою ускладнення можливості відновити асоціативні зв’язки між 

евфемізмом та словом замість якого він використовується. 

В ході проведення дослідження ми прийшли до висновку, що промови 

іспанських політиків, як правило, містять прийоми евфемізації і чим вищу позицію 

займає політичний діяч, тим краще він намагається приховати неприємні моменти, 

а акцент, в свою чергу, зробити на процвітання та благополуччя країни. 
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Секція французької мови 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОНЕТИЧНОЇ ВАРІАТИВНОСТІ У 

СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ  

Голячук Світлана Миколаївна, учениця 11 класу 

Володимир-Волинської гімназії 

імені Олександра Цинкаловського Володимир-Волинської  

міської  ради Волинської області 

Науковий керівник: Тихун О.А., вчитель французької мови   

Володимир-Волинської гімназії  

імені Олександра Цинкаловського  

Володимир-Волинської міської ради Волинської області 

 

У сучасному суспільстві з високим рівнем розвитку та швидкими темпами 

появи нових відкриттів, мова також зазнає видозмін. Слугуючи засобом 

комунікації для усіх верств населення, вона відображає найменші коливання 

всередині суспільства в цілому та кожного індивідуума зокрема.  

Усі ці зовнішні коливання, спричинені соціальними, індивідуальними 

факторами, а також внутрішні підсвідомі феномени, призводять до мовленнєвих, 

фонетичних варіантів, які були розглянуті у даній роботі. 

Метою даної роботи було дослідити природу виникнення певних варіантів 

фонем у сучасній французькій мові, простежити вплив внутрішніх та зовнішніх 

чинників на формування цих варіантів, зрозуміти їх вплив та функції. Це питання 

є актуальним для французької мови, адже саме для неї характерна наявність 

великої кількості особливостей вимови, а саме: назальні звуки, випадне ə, 

зв’язування і т.д. 

Отже, розглянувши причини та проаналізувавши явище варіативності на 

сегментному та супрасегментному рівнях французької мови під впливом 

внутрішніх та зовнішніх факторів, ми приходимо до висновку, що це є 

невід’ємним процесом у розвитку кожної мови, який вкотре доводить, що мова є 

гнучкою, вона містить безліч варіантів, які формуються і спричиненні її 

вживанням у тому чи іншому оточенні, за певних умов, представниками певного 

класу. Ця варіативність дає змогу підтвердити, що мова перебуває у постійному 

розвитку.  
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Секція німецької мови 

 

 

ВИСЛОВЛЕННЯ ВИБАЧЕННЯ ЯК РЕГУЛЯТОР 

МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН 

(на матеріалі сучасної німецької мови) 

Круткова Валерія Русланівна, учениця 11 класу 

Ковельської міської гімназії Ковельської міської ради 

Наукові керівники: Коляда Е.К., кандидат філологічних 

наук, професор кафедри практики англійської мови 

Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки; Гарбуз В.Р., керівник секції німецької 

мови Ковельської міської філії ВВМАН України 

 

Актуальність теми визначається загальною спрямованістю лінгвістики на 

вивчення функціонування мови, її соціального характеру, комунікативної 

поведінки мовців. Мета дослідження – виявити комунікативно-прагматичні та 

лінгвокультурні особливості німецьких висловлень вибачення. Поставлена мета 

передбачає вирішення таких завдань: 1) визначити понятійну основу висловлень 

вибачення; 2) з’ясувати основні комунікативно-прагматичні характеристики 

висловлень вибачення; 3) проаналізувати конвенційні і суттєві висловлення 

вибачення; 4) дослідити чинники актуалізації висловлень вибачення; 5) розкрити 

особливості функціонування висловлень вибачення в німецькій лінгвокультурі. 

Вибачення – це мовленнєвий акт з трьома обов’язковими компонентами: 1) 

мовець – людина, яка вибачається, 2) адресат вибачення – той, кому була заподіяна 

шкода, 3) заподіяна шкода.  

Висловлення вибачення як мовленнєво-етикетний акт-експресив виявляє 

психологічний стан мовця, відновлює принижену гідність слухача і мінімізує ту 

образу, за яку мовець бере на себе відповідальність, забезпечуючи підтримання 

контакту у позитивній тональності. 

Німецька мова виробила свої спеціальні засоби вираження ввічливості, 

спеціальні етикетні мовні формули, складовою частиною якого є формули 

вибачення, які впливають на успішність комунікації і на міжособистісні взаємини 

комунікантів. 


