Програма Міжнародної науково-практичної конференції учнів-членів
Малої академії наук «Україна очима молодих»
27 травня 2020 рік
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Секція: «ХХ століття в історичній пам’яті: локальні історії»
Початок роботи секції: 10.00 год.
Керівник секції: Тарнавський Роман Богданович, к.і.н.,
доцент ЛНУ імені Івана Франка
Антирелігійна політика більшовицької влади у 1920-х -1930-х рр. на
прикладі юдейських громад Катеринослава/Дніпропетровська
Рябініна Дар’я, учениця 11 класу Комунального закладу освіти «Гімназія № 3»
Дніпровської міської ради
Науковий керівник: Штонда Тетяна Терентіївна, вчитель історії Комунального
закладу освіти «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради
Душпастирська діяльність військових капеланів-душпастирів серед
українських миротворців під час миротворчих операцій в останнє
десятиліття ХХ століття
Пациєнко Ольга, учениця 9 класу Комунального закладу «Маріупольська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст..№ 19 Маріупольської міської ради Донецької
області»
Науковий керівник: Рубленко Владислав Миколайович, вчитель історії
Комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 19
Маріупольської міської ради Донецької області»
Проєкт «НепрOSTі листи» на прикладі листів-спогадів мешканців
Чорнобильського району
Рамуль Анастасія, учениця 10 класу Славутицького ліцею Славутицької міської
ради Київської області
Науковий керівник: Нечай Тетяна Олександрівна, директор Славутицького
ліцею, учитель вищої категорії, учитель-методист
Локально-територіальна специфіка традиційних сегменті весільного
обряду в Кіровоградській області
Добрянський
Ярослав,
учень
10
класу
Комунального
закладу
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної
ради»
Науковий керівник: Казакова Олена Сергіївна, науковий керівник секції,
методист Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді
Розвиток педагогічної освіти Луганщини у 20-50-і роки ХХ століття

Баженова Ксенія, учениця 10 класу Опорного навчального закладу
"Половинкинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Старобільської
районної ради Луганської області"
Науковий керівник: Бублик Ольга Іванівна керівник секції «Історичне
краєзнавство» комунального закладу «Луганська обласна Мала академія наук
учнівської молоді», к.і.н., доцент кафедри політології та правознавства ДЗ
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
6. Польські інтерновані офіцери у Старобільську: питання совісті і честі
(1939-1940 рр.)
Денисенко Діана, учениця 10 класу Старобільської загальноосвітньої школи ІІІІІ ст.. № 2 Старобільської районної ради Луганської області
Науковий керівник: Бублик Ольга Іванівна керівник секції «Історичне
краєзнавство» комунального закладу «Луганська обласна мала академія наук
учнівської молоді», к.і.н., доцент кафедри політології та правознавства ДЗ
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
7. Мова
кримськотатарського
орнаменту
Орьнек
як
елемент
самоідентифікації корінного народу України – кримських татар
Аджієва Еміне, учениця 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст.№ 329 «Логос» імені Георгія Гонгадзе м.Києва
Науковий керівник: Кот Тетяна Юріївна, завідувач відділення філософії та
суспільствознавства Київської МАН
8. Історія села В'юнище на Переяславщині: трагедії ХХ сторіччя
Савчук Кіріл, учень 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
№ 329 «Логос» імені Георгія Гонгадзе м. Києва
Науковий керівник: Маньковська Руслана Вікторівна, доктор історичних наук,
провідний науковий співробітник Інституту історії України Національної
академії наук України
9. Діяльність «Союзу українок» у Рівному в міжвоєнний період (1921-1939
рр.)
Дикун Наталія, учениця 10 класу Рівненської української гімназії
Науковий керівник: Федорчук Сергій Валерійович, керівник гуртка Рівненської
Малої академії наук учнівської молоді
10. Діяльність Червоного Хреста у Волинському воєводстві у міжвоєнний
період (1921-1939 рр.)
Машлай Неоніла, учениця 10 класу Рівненської української гімназії
Науковий керівник: Федорчук Сергій Валерійович, керівник гуртка Рівненської
Малої академії наук учнівської молоді
11. Знакова подія Української революції на Роменщині

Мельник Дмитро, учень 9 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
№11 Сумської області
Науковий керівник: Шульга Юлія Генадіївна, керівник наукової секції історії
України Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді Сумської
області
12. Вечорниці та досвітки Катеринопільщини
Полташевська Анна, учениця 10 класу Єрківської ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Героя
України В. М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області
Науковий керівник: Янворська Лариса Анатоліївна, вчитель історії та
правознавства Єрківської ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Героя України В. М. Чорновола
Єрківської селищної ради Черкаської області
13. Відзначення свята Пресвятої Євхаристії у 40-х та 90-х роках ХХ ст.:
порівняльна характеристика (за спогадами мешканців Стрийщини)
Воловик Вероніка, учениця 11 класу Львівської академічної гімназії
Науковий керівник: Тарнавський Роман Богданович, к.і.н., доцент кафедри
етнології Львівського національного університету імені Івана Франка
14. Напрями діяльності Стрийської філії «Союзу Українок» у другій половині
ХХ ст.: декілька важливих аспектів
Балабанська Анастасія, учениця 10 класу НВК «Школа І ст. – гімназія імені
Андрея Шептицького м. Стрия» Львівської області
Науковий керівник: Суховерська Ірина Іванівна, к.і.н., керівник секції історії
Стрийського міського наукового товариства учнів Львівської бласті
15. Футбол у Чернівцях дорадянського періоду
Власюк Євген, учень 10 класу Чернівецької гімназії № 2 Чернівецької міської
ради
Науковий керівник: Гітельман Ігор Семенович, учитель історії та правознавства
Чернівецької гімназії № 2 Чернівецької міської ради
16. Трагедія спаленого села Іваньки крізь призму свідчень Степана Івасейка
Доскоч Софія, учениця 11 класу Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. № 4 Львівської області
Науковий керівник: Мусій Світлана Степанівна, вчитель історії Сокальської
Малої академії наук учнівської молоді Львівської області
17. Формування національної свідомості українців у першій половині ХХ
століття на Шумщині
Гродська Вікторія, учениця 10 класу Шумського ліцею Тернопільської області
Науковий керівник: Приймич Лариса Іванівна, вчитель історії та правознавства
Шумського ліцею Тернопільської області
18. Політики української діаспори – голова Проводу ОУН Олег Штуль (1917–
1977р.р.)

Лугвіщик Олександра, учениця 10 класу Комунального закладу “Луцький
навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області”
Науковий керівник: Зек Богдан Миколайович, керівник секції історії України та
історичного краєзнавства Комунальної установи “Волинська обласна Мала
академія наук”, завідувач науково-експозиційного відділу новітньої історії
Волині Волинського краєзнавчого музею
19. Доля костелу Всіх Святих у Годовиці ХХ ст. у рецепції журналістів
студентського телебачення «Franko TV»
Іванців Христина, учениця 11 класу ліцею № 81 ім. П. Сагайдачного Львівської
міської ради
Науковий керівник: Войтович Наталія Олегівна, асистент кафедри теорії і
практики журналістики ЛНУ імені Івана Франка
20. Роменська Мадонна: проблема збереження історичної пам’яті
Прокопець Анастасія, учениця 10 класу Роменська міська Мала академія наук
учнівської молоді Сумської області
Науковий керівник: Шульга Юлія Генадіївна, керівник наукової секції історії
України Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді Сумської
області

Секція:

Дослідження якості продуктів харчування та вплив раціону
харчування на організм людини
Початок роботи секції: 15.00 год.
Голова секції: Зелінська Оксана Ярославівна, кандидат хімічних наук,
заступник декана хімічного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка,

1.Медичне застосування малини звичайної
Боровик Анжеліка, учениця 10 класу Великокаратульської загальноосвітньої
школи І - ІІІ ст. Київської області
Науковий керівник: Федоренко Юрій Андрійович, вчитель економіки
Великокаратульської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. Київської області
2. Вивчення впливу вітамінного складу плодів лимона на зміцнення імунітету
дітей шкільного віку
Вельбовець Анна, учениця 9 класу Броварської спеціалізованої школи I-III ст..
№ 7 Броварської міської ради Київської області
Науковий керівник: Давидян Яна Аркадіївна, вчитель хімії вищої категорії,
старший вчитель Броварської спеціалізованої школи I-III ст. № 7 Київської
області
3. Ризики для здоров’я підлітків, пов’язані зі споживанням солодких
газованих і негазованих напоїв
Волинський Тимур, учень 10 класу Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. № 2 Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської
області
Науковий керівник: Волохатюк Тетяна Михайлівна, учитель-методист
Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Києво-Святошинської районної державної
адміністрації Київської області
4. Вплив господарської діяльності на якість питної води в селі Аркадіївка
Згурівського району
Євдокимов Олександр, учень 10 класу Аркадіївського НВК «Загально- освітня
школа I-III ступенів – дитячий садок» Київської області
Науковий керівник: Жовтоног Людмила Михайлівна, педагог-організатор
Аркадіївського НВК «Загально- освітня школа I-III ступенів – дитячий садок»
Київської області
5. Дослідження технологічних властивостей пшеничного борошна в
процесі зберігання
Зарадюк Марія, учениця 10 класу Комунального закладу “Луцький навчальновиховний комплекс “Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського” Луцької
міської ради Волинської області”

Науковий керівник: Гoлуб Cepгій Микoлaйoвич, керівник секції агрономії
комунальної установи “Волинська обласна Мала академія наук”, кандидат
сільсько-господарських наук дoцeнт Cхідноєвропейського національного
університету імeні Лecі Укpaїнки
6. Значення збалансованого харчування для здоров’я людини
Іржавська Вероніка, учениця 10 класу Роменської загальноосвітньоїя школи ІІІІ ст.. № 11 Роменської міської ради Сумської області
Науковий керівник: Литвин Оксана Іванівна, керівник наукової секції медицини
Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді Сумської області
7. Ідентифікація та кількісне визначення харчових барвників в напоях
Корчуганова Анастасія, учениця 10 класу Комунального закладу освіти
«Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат «Дніпро»
Наукові керівники: Сидорова Лариса Петрівна, кандидат хімічних наук, доцент
кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара; Роман Олена Василівна, вчитель хімії
комунального закладу освіти «Дніпропетровський обласний медичний ліцейінтернат «Дніпро»
8. Вплив агресивного середовища газованих напоїв на організм людини
Крюкова Лариса, учениця 11 класу Енергодарської багатопрофільної гімназії
«Гармонія», Енергодарська Мала академія наук учнівської молоді Запорізької
області
Науковий керівник: Шпигун Л.І., керівник гуртка Енергодарської малої
академії наук учнівської молоді Запорізької області
9. Відмінності стану здоров’я та загального аналізу крові у людей з різними
типами харчового раціону в Україні та світі
Кузьмак Олександр, учень 9 класу Рівненської української гімназії
Науковий керівник: Баб’як Олена Вікторівна, керівник гуртка Рівненської
Малої академії наук учнівської молоді
10. Вміст важких металів у картоплі, яка була вирощена в Зміївському
районі Харківської області
Кучугура Олександра, учениця 10 класу Харківського технічного ліцею № 173
Харківської міської ради Харківської області
Наукові керівники: Максименко Надія Василівна, доктор географічних наук,
професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
Одінець Тетяна Олександрівна, вчитель біології Харківського технічного ліцею
№173 Харківської міської ради Харківської області, спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист
11. Вплив температурної обробки на кількість аскорбінової кислоти у
рослинній сировині та харчовій продукції

Нестор Вікторія, учениця 8 класу Чернівецькго ліцею № 3 медичного профілю
Чернівецької міської ради
Науковий керівник: Худий Олексій Ігорович, доктор біологічних наук, доцент
кафедри біохімії та біотехнології Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
12. Традиційний карпатський кисломолочний напій гулянка як джерело
штамів з пробіотичними властивостями
Нестор Олександра, учениця 9 класу Чернівецькго ліцею № 3 медичного
профілю Чернівецької міської ради
Науковий керівник: Чебан Лариса Миколаївна, асистент кафедри біохімії та
біотехнології Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича, кандидат біологічних наук
13. Екологічна оцінка фруктів, що вирощені на території міста Харкова
Павленко Вікторія, учениця 9 класу Харківського ліцею № 107 Харківської
міської ради Харківської області
Наукові керівники: Носікова Оксана Петрівна, учитель біології Харківського
ліцею № 107 Харківської міської ради Харківської області; Кривицька Іветта
Анатоліївна, доцент кафедри екологічна безпеки та екологічної освіти
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
14. Визначення алкалоїду платифіліну в медпрепаратах
Сизоненко Софія, учениця 10 класу Львівського фізико-математичного ліцеюінтернату при ЛНУ Імені Івана Франка
Науковий керівник: Дубенська Лілія Осипівна, завідуюча кафедри аналітичної
хімії Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат
хімічних наук
15. Ефективність, розробка і впровадження раціонів харчування для учнів
загальноосвітніх закладів м. Черкаси
Собко Вікторія, учениця 11 класу Черкаської спеціалізованої школи I-III ст.
№18 ім. В’ячеслава Чорновола
Науковий керівник: Собко Анна Борисівна, вчитель Черкаської спеціалізованої
школи I-III ст. №18 ім. В’ячеслава Чорновола

Секція: Сучасні аспекти охорони природи в контексті сталого розвитку
(на прикладі вашого регіону)
Початок роботи секції: 15.00 год.
Керівник секції: Перетятко Тарас Богданович, к.б.н., доцент Львівського
національного університету імені Івана Франка,
1. Гідрогеологічний та геодинамічний аспекти екологічного стану
Закарпаття
Біров Рената, учениця 11 класу Вилоцької ЗОШ І-ІІІ ст. №2, вихованка гуртків
МАН Виноградівського районного центру позашкільної роботи з дітьми
Наукові керівники: Ігнатишин Василь Васильович, кандидат фізикоматематичних наук, старший науковий співробітник Інституту геофізики
ім. С.І. Субботіна НАН України, доцент кафедри географії та туризму
Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, керівник гуртків
МАН, методист Виноградівського районного центру позашкільної роботи з
дітьми, вчитель фізики та астрономії вищої категорії, методист Вилоцької ЗОШ
І-ІІІ ст. №2;
Ігнатишин Моніка Бейлівна, провідний інженер Відділу сейсмічності
Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
2. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля як природне право
людини
Букрєєва Марія, учениця 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи I-II
ступенів ліцею № 157 м. Києва, вихованка КПНЗ «Київська Мала академія наук
учнівської молоді»
Науковий керівник: Кот Тетяна Юріївна, завідувач відділення філософії та
суспільствознавства Київської МАН
3. Сучасний стан та особливості озеленення парків–пам’яток садово-паркового
мистецтва Чернігівської області й напрямки їх оптимізації
Дробишева Катерина, учениця 10 класу Ліцею № 15 м. Чернігова
Науковий керівник: Потоцька Світлана Олександрівна кандидат біологічних
наук, доцент кафедри екології та охорони природи Національного університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
4. Перспективи використання геологічного заказника «Гора «Золотуха»
Дудченко Анастасія, учениця 10 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. № 5 Сумської області, вихованка Роменської міської Малої академії наук
учнівської молоді
Науковий керівник: Бартош Євгеній Миколайович, керівник наукової секції
географії Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді Сумської
області

Флуктуюча асиметрія листків берези повислої як метод біоіндикації
атмосферного повітря
Клепак Олена, учениця 11 класу Белзького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Львівської
області, слухачка Сокальської Малої академії наук учнівської молоді
Наукові керівники: Гончаренко Віталій Іванович, к. б. н., доцент; завідувач
кафедри ботаніки ЛНУ імені Івана Франка
Цьома Ірина Петрівна, вчитель хімії і біології Белзького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів,
вчитель біології Сокальської МАН Львівської області
6. Геологічні умови просторового розподілу радонової радіації у приміщеннях
території Кіровоградської області
Кучук Павло, учень 9 класу Новоукраїнської ЗШ І-ІІІст. №6, слухач КМАНУМ,
слухач НТ «ІНСАЙТ» Новоукраїнського ЦДЮТ Новоукраїнської міської ради
Науковий керівник: Гальченко Л.В
7. Екологічні загрози збереження рідкісних видів рослин на території
проєктованого
ландшафтного
заказника
місцевого
значення
«Ковалівський»
Литовченко Валентина, учениця 10 класу КЗ «Полтавський обласний науковий
ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ст. імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради»
Науковий керівник: Пуденко Оксана Ростиславівна, учитель біології І
кваліфікаційної категорії КЗ «Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат
ІІ-ІІІ ст. імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради»
8. Зміни видового складу флори порожистого Дніпра як показник ступеню і
характеру довгострокових змін в екосистемах
Найдьон Кароліна, учениця 10 класу Комунального закладу освіти
«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням
іноземної мови» Дніпровської міської ради
9. Сукцесійні зміни дендрофлори занедбаних фруктових насаджень на
території Зимненської ОТГ
Наумчук Марія, учениця 10 класу освітнього опорного закладу навчальновиховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – ліцей» с. Зимне
Володимир-Волинського району Волинської області
Науковий керівник: Подзізей Борис Анатолійович, керівник секції охорони
довкілля та раціонального природокористування комунальної установи
«Волинська обласна Мала академія наук», учитель біології освітнього опорного
закладу навчально-виховного комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. –
ліцей» с. Зимне Володимир-Волинського району Волинської області
10. Варіації електромагнітної емісії та екологічний стан Закарпатського
внутрішнього прогину
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Савко Олександр, учень 9 класу Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, вихованець
гуртків МАН Виноградівського районного центру позашкільної роботи з дітьми
Закарпатської області
Наукові керівники: Ігнатишин Василь Васильович, кандидат фізикоматематичних наук, старший науковий співробітник Інституту геофізики імені
С. І. Субботіна НАН України, доцент кафедри географії та туризму
Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, керівник гуртків
МАН, методист Виноградівського районного центру позашкільної роботи з
дітьми; вчитель фізики та астрономії вищої категорії, методист Вилоцької ЗОШ
І-ІІІ ст. №2 Закарпатської області
Ігнатишин Адальберт Васильович, інженер Відділу сейсмічності Карпатського
регіону Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
11. Екологічне дослідження проблеми вторинної переробки ресурсів в Україні
та світі на прикладі Борівської громади та громади міста Пайала, Швеція
Щербань Аліна, учениця 9 класу Борівського академічного ліцею Фастівської
районної ради Київської області
Науковий керівник: Білодід Вікторія Віленівна, вчитель географії Борівського
академічного ліцею Фастівської районної ради Київської області
12. Моніторинг наслідків антропогенного впливу на річку Трубіж на
Переяславщині
Яричук Анжела, учениця 11 класу Великокаратульської ЗОШ І-ІІІ ст.
Переяслав-Хмельницького району Київської області
Науковий керівник Федоренко Юрій Андрійович, вчитель економіки
Великокаратульської ЗОШ І-ІІІ ст. Переяслав-Хмельницького району Київської
області
13. Система трекінгу відвідувачів природоохоронних територій «Woozle»
Торгалова Марія, Фатаєва Марія, Шевченко Дарія, Хомуха Вероніка – учениці
8 класу Криворізького Центрально-Міського ліцею
Наукові керівники: Мерзликін Павло Володимирович, к.ф.-м.н., доц. каф.
інформатики та ПМ Криворізького державного педагогічного університету;
Шапоріна Ольга Олександрівна, вчитель інформатики Криворізького
Центрально-Міського ліцею
14. Розробка та аналіз біогазового комплексу, що використовує біомасу рослин,
вирощених на земельних площах відпрацьованих буровугільних кар’єрів
Пухтієнко Вікторія, учениця 9 класу навчально-виховного комплексу
«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» Кіровоградської області
Наукові керівники: Сіріков Олександр Іванович, кандидат технічних наук;
доцент кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту
Центральноукраїнського національного технічного університету, Амосов

Володимир Васильович, кандидат технічних наук; доцент кафедри машини і
засоби механізації сільськогосподарського виробництва Центральноукраїнського національного технічного університету, Піскова Світлана
Вікторівна, керівник гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності»
Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської ради
Кіровоградської області
15. Сучасні регіональні екологічні програми в контексті концепції сталого
розвитку в Дніпропетровської області
Струс Мірослава, учениця 10 класу КПНЗ «МАНУМ» Дніпропетровської
обласної ради
Науковий керівник: Гармаш Сітлана Миколаївна, доцент кафедри охорони
праці та БЖД ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний
університет»

Секція: Екологізація економіки України (на прикладі вашого регіону)
Початок роботи секції: 13.00 год.
Керівник секції: Ваврін Максим Ростиславович, к.е.н., доцент
Львівського національного університету імені Івана Франка
1. Екологізація економічного розвитку Рівненської області
Ковальчук Ірина, учениця 10 класу Рівненської української гімназії
Науковий керівник: Шокало Юлія Миколаївна, кандидат історичних наук,
завідуюча відділом Рівненської Малої академії наук учнівської молоді
2. Екологічна ситуація регіону як один з основних чинників впливу на
захворюваність населення (на прикладі Дніпропетровської області)
Черкашіна Катерина, учениця 9 класу Комунального закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської Дніпропетровської
області
Науковий керівник: Башлик Ганна Миколаївна, спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист, вчитель географії комунального закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради Дніпропетровської області
3. Аналіз фізико- та економіко географічного потенціалу розвитку сонячної
енергетики на Дніпропетровщині
Козель Валерія, учениця 10 класу Комунального закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради Дніпропетровської області
Науковий керівник: Башлик Ганна Миколаївна, спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист, вчитель географії Комунального закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради Дніпропетровської області
4. Індустрія гостинності як інструмент підвищення фінансової
спроможності Бучанської міської об’єднаної територіальної громади
Струтинська Софія, учениця 10 класу Бучанської Української гімназії Київської
області
Науковий керівник: Поліщук Олена Іванівна, вчитель географії Бучанської
Української гімназії Київської області
5. Доцільність державного стимулювання виробництва електромобілів в
Україні
Собко Ярослав, учень 11 класу Тернопільського технічного ліцею
Науковий керівник: Заклекта Ольга Іванівна, кандидат економічних наук,
доцент Тернопільського національного економічного університету
6. Розвиток електрокарів як екологічна інновація ХХІ століття
Колб Яна, учениця 10 класу Комунального закладу “Луцький навчальновиховний комплекс № 9 Луцької міської ради”
Науковий керівник: Єлісєєва Людмила Володимирівна, керівник секції
економіки комунальної установи “Волинська обласна Мала академія наук”,

кандидат економічних наук, доцент кафедри аналітичної економіки та
природокористування Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки
7. Екологізація економіки України ( на прикладі м. Конотоп)
Митяй Анна, учениця 10 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 м. Конотоп
Сумської області
Науковий керівник: Олех Анатолій Петрович, учитель –методист економіки
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 м. Конотоп Сумської області
8. Еколо-економічна безпека регіону: напрями регулювання (Луганська
область)
Покровський Олексій, учень 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ст. м. Рубіжне
Луганської області
Науковий керівник: Будрик Оксана Ігорівна, керівник секції «Фінанси,
грошовий обіг і кредит» КЗ «Луганська Мала академія наук учнівської молоді»
9. Розвиток гастрономічного туризму Полтавської області як напрямок
екологізації та інвестиційної привабливості економіки регіону
Диченко Вікторія, учениця 10 класу Полтавського обласного наукового ліцеюінтернату ІІ- ІІІ ст. ім. А. С. Макаренка Полтавської обласної ради
Науковий керівник: Кітченко Валентина Андріївна, учитель географії
Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ст. ім. А.С. Макаренка
Полтавської обласної ради

Секція: Сучасне місто: проблеми та шляхи їх вирішеня ( на прикладі
вашого регіону)
Початок роботи секції: 12.00 год.
Керівники секції:
Котик Любов Іванівна, асистент кафедри економічної і соціальної географії
ЛНУ імені Івана Франка, керівник гуртка «Економічна географія» КЗ ЛОР
«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»;
Блажко Наталія Іванівна, доцент кафедри раціонального використання
природних ресурсів і охорони природи ЛНУ імені Івана Франка;
Шевчук Любомира Григорівна, методист КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала
академія наук учнівської молоді»
1. Соціопросторові перспективи м. Рівного
Бородинський Марко, учень 11класу Рівненського академічного ліцею
«Престиж» ім. Л. Котовської
Науковий керівник: Шокало Юлія Миколаївна, кандидат історичних наук,
завідуюча відділом Рівненської Малої академії наук учнівської молоді
2.Екологічні проблеми забруднення атмосферного повітря м. Дніпро
автомобільним транспортом
Бондзюк Дмитро, учень 9 класу Комунального навчального у «Хімікоекологічний ліцей» Дніпровської міської ради
Науковий керівник: Павличенко Артем Володимирович, доктор технічних наук,
кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та технологій
захисту навколишнього середовища Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»
3. До проблеми геопросторової організації Шевченківського району м.
Львова
Гадомська Анастасія , учениця 8 класу СЗШ № 30 м. Львова
Науковий керівник: Котик Любов Іванівна, асистент кафедри економічної і
соціальної географії ЛНУ імені Івана Франка, керівник гуртка «Економічна
географія» КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»
4.Вплив господарської діяльності на якість питної води в селі Аркадіївка
Згурівського району
Євдокимов Олександр, учень 10 класу Аркадіївського навчально- виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І ІІІ ступенів – дитячий садок» Київської
області

Науковий керівник: Жовтоног Людмила Михайлівна, педагог-організатор
Аркадіївського навчально- виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ІІІ
ступенів – дитячий садок» Київської області
5.Флуктуюча асиметрія листків берези повислої як метод біоіндикації
атмосферного повітря у містах Белзі та Червонограді
Клепак Олена, учениця 11 класу Белзького ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Сокальського
району Львівської області
Науковий керівник: Гончаренко Віталій Іванович, завідувач кафедри ботаніки
ЛНУ імені Івана Франка, к. б. н., доцент
Цьома Ірина Петрівна, вчитель хімії і біології Белзького ОЗЗСО І-ІІІ
ст.Сокальського району Львівської області, вчитель біології Сокальської МАН
6. Дослідження впровадження енергетичного переходу в Україні (на
прикладі досвіду Новоукраїнської ОТГ в Кіровоградській області
Коваленко Юлія, учениця 9 класу Новоукраїнської ЗШ І-ІІІст. № 6
Кіровоградської області
Науковий керівник: Гальченко Лариса Володимирівна, вчитель географії
Новоукраїнської ЗШ І-ІІІст. № 6 Кіровоградської області, керівник гуртка
географії та ландшафтознавства Кіровоградської Малої академії наук
учнівської молоді
7.Оцінка рівня забруднення автотранспортом повітря карбон (ІІ) оксидом
вулиць міста Червонограда
Михнич Адріан , учень 10 класу Белзького ОЗЗСО І-ІІІ ст. Сокальського району
Львівської області
Науковий керівник: Цьома Ірина Петрівна, вчитель хімії і біології Белзького
ОЗЗСО І-ІІІ ст.. Сокальського району Львівської області, вчитель біології
Сокальської МАН
8.Сучасне українське місто як приклад розбудови нового суспільства
Ноздратенко Андрій, учень 9 класу Новоукраїнської ЗШ І-ІІІст. № 6
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області
Гальченко Лариса Володимирівна, вчитель географії Новоукраїнської ЗШ ІІІІст. № 6, керівник гуртка географії та ландшафтознавства Кіровоградської
Малої академії наук учнівської молоді
9. Дослідження проявів метеочутливості у жителів великих міст (на
прикладі Луцька)
Роїк Іоанна, учениця 9 класу Княгининівського ліцею Волинської обласної ради
Науковий керівник: Федонюк Віталіна Володимирівна, керівник секції
кліматології та метеорології комунальної установи “Волинська обласна Мала
академія наук”, кандидат географічних наук, доцент кафедри екології та
агрономії Луцького Національного технічного університету

10. Місто Кропивницький: актуальні проблеми розширення меж території
та шляхи їх вирішення
Сергієнко
Катерина,
учениця
11
класу
Комунального
закладу
«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат» Кіровоградської обласної
ради
Науковий керівник: Якимчук Олександр Наумович, вчитель історії
Комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат
Кіровоградської обласної ради»
11. Шумове забруднення та його вплив на організм людини
Соколовська Дар’яна, учениця 10 класу Роменської спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 ім. П.І. Калнишевського Сумської області
Науковий керівник: Шевченко Станіслав В’ячеславович, керівник наукової
секції біології Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді
12. Стан розвитку соціального підприємництва у містах Сумської області
Супрун Катерина, учениця 10 класу Конотопської спеціалізованої школи I-III
ступенів № 3 Конотопської міської ради Сумської області
Науковий керівник: Олекс Анатолій Петрович, вчитель економіки
Конотопської спеціалізованої школи I-III ст.. № 3 Конотопської міської ради
Сумської області
13.Визначення рівня забруднення атмосферного повітря м.Ромни
Усов Володимир, учень 10 класу Роменської спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. № 1 ім. П.І. Калнишевського Сумської області
Науковий керівник: Шевченко Станіслав В’ячеславович, керівник наукової
секції біології Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді
14. Екологічні проблеми малих міст на прикладі міста Березані
Шерстюк Юлія, учениця 11 класу Березанського навчально-виховного
комплексу Березанської міської ради Київської області
Науковий керівник: Мартенко Олена Анатоліївна, вчитель біології
Березанського НВК Київської області

