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Біологія
КОМПЛЕКСНА БІОІНДИКАЦІЯ РІЧКИ ДЕСЕНКА НА ТЕРИТОРІЇ
НПП „ДЕСНЯНСЬКО-СТАРОГУТСЬКИЙ“
БІ001
Налчаджі Анастасія Андріївна
учениця 8 класу Опорного закладу Пирятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6
Пирятинської міської ради, Полтавська область
Наукові керівники: Рогова Наталія Миколаївна, спеціаліст вищої категорії,
вчитель біології і хімії Опорного закладу Пирятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№6 Пирятинської міської ради Полтавської області, Полтавська область;
Коцержинська Інна Михайлівна, молодший науковий співробітник
лабораторії популяційної екології Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена
НАН України
Оцінка якості середовища дає важливі дані при плануванні та
здійсненні конкретних заходів з природокористування, охорони природи,
забезпечення екологічної безпеки й прийняття екологічно виважених
рішень. Внутрішня структура водойми включає в себе різні групи організмів,
які проживають у різних шарах (частинах) водойми (товща води, дно, мул,
прибережна зона тощо). Тому накопичення забруднюючих речовин в одній
із частин може впливати не на всі групи, а на одну-дві. Тому важливо
досліджувати різні групи організмів, які мешкають у різних частинах
водойми. Застосування різних методів дозволяє провести комплексну
біоіндикацію біотопу, з’ясувати реальний стан живих організмів у
середовищі, а також провести дослідження у польових умовах і без
застосування складного обладнання чи реактивів.
Мета роботи – оцінити якість води річки Десенка шляхом оцінювання
стану рослин, хребетних та безхребетних тварин водної екосистеми.
Робота була зроблена в екологічному таборі „Деснянські зорі“ на базі
Національного природного парку „Деснянсько-Старогутський“ в липнісерпні 2017-2018рр. Це частина систематичних досліджень стану екосистем,
що проводяться на території НПП „Деснянсько-Старогутський“. Але у даній
роботі вперше поєднано різні методики біоіндикації для визначення
екологічного стану річки Десенка.
В ході дослідження нами було проаналізовано різні групи організмів
– хребетні тварини (риби та жаби), безхребетні тварини, а також рослини,
використано такі методи біоіндикації: макрофітний індекс, індекс Майєра,
індекс Вудівісса, різноманіття донних безхребетних Менхініка та БергераПаркера, частоти асиметричного прояву меристичних ознак риб, показник
асиметрії розвитку амфібій.
Результати: 1. Макрофітний індекс. На дослідній ділянці виявлено 12
видів. Макрофітний індекс дорівнює 8 – це чиста водойма (ІІ клас).
2. Індекс Майєра. Нами знайдено загалом 16 груп: 4 – індикатори
чистих водойм, 5 – середньої забрудненості, 5 – забруднених. Індекс Майєра
дорівнює 27, це чиста водойма (І клас якості).
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3. Індекс Вудівісса. Нами знайдено загалом 14 груп. Індекс Вудівісса
дорівнює 8 балів (ІІ клас якості).
4. Індекс видового багатства Менхініка та індекс домінування донних
безхребетних Бергера-Паркера. Нами знайдено в пробі представників 8
видів. Індекс Менхініка = 0,8, це показник відносного різноманіття, а Індекс
Бергера-Паркера = 0,46, що свідчить про помірне домінування видів (в
даному випадку живородок). Ці показники загалом вказують на добрий стан
донних ґрунтів.
5. Частота асиметричного прояву меристичних ознак риб (ЧАП)
проведено за 8 показниками по 30 особин краснопірки Scardinius
erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) і плітки Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) в
2018 р. (у 9 особин краснопірки та 13 особин плітки в 2017 р.). Для плітки
ЧАП = 0,17, для краснопірки ЧАП = 0,18, що є умовною нормою (І клас
якості).
6. Показник асиметрії амфібій. Загалом було проаналізовано 42
особини жаби гібридної (Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758). Для кожної
особини враховувались 9 показників. В нашому випадку показник асиметрії
для вибірки становить 0,36 – це умовна норма (перший бал).
Висновки:
1. Біоіндикація за станом хребетних організмів річки Десенка,
зокрема за частотою асиметричного прояву меристичних ознак риб і за
індексом асиметрії розвитку жаб, а також за станом безхребетних організмів
за встановленим індексом Майєра виявляє перший клас якості водного
середовища.
2. Біоіндикація за видовим складом рослин-макрофітів за
макрофітним індексом, за станом безхребетних організмів за індексом
Вудівісса вказує на чисту водойму другого класу якості середовища.
3. Індекс видового багатства Менхініка свідчить про відносне
різноманіття донних безхребетних, а індекс Бергера-Паркера про помірне
домінування окремих видів, що дає підстави говорити про добрий стан
донних ґрунтів.
4. У зоні дослідження водні організми мають достатню кількість
харчових ресурсів, перебувають у задовільному стані та не відчувають
значних негативних екологічних впливів.
5. Усі перелічені методики є зручними в роботі, достатньо
показовими, хоча мають розбіжності у межах одного класу, що вказує на
необхідність проведення комплексної біоіндикації, а оволодіння ними
дозволить нам у подальшому здійснювати оцінку якості водного середовища
інших водойм.
Практичне значення: Отримані дані будуть внесені до літопису
природи НПП „Деснянсько-Старогутський“ як результати моніторингу
стану водойм. Розбіжності в результатах у межах одного класу вказують на
необхідність проведення комплексної біоіндикації, а оволодіння різними
методиками біоіндикації дозволить нам у подальшому здійснювати оцінку
якості водного середовища інших водойм.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОСИСТЕМИ ЗАКАЗНИКІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БІ002
Сіміоненко Ольга Андріївна
учениця 11 класу КЗО НВК №33 "Маріїнська багатопрофільна гімназія –
ЗНЗ І ступеня" Дніпровської міської ради
Науковий керівник: Ходакова Алла Анатоліївна, спеціаліст вищої категорії,
вчитель КЗО НВК №33 "Маріїнська багатопрофільна гімназія – ЗНЗ
І ступеня" Дніпровської міської ради Шевченківського району
Дніпропетровської області
Метою роботи є вивчення та оцінка екологічного станурезерванту
заказника балка Павлівська, та самих заповідних ділянок: балка Бубликова,
Павлівська, що розташовані на території Олександрівської селищної ради
Дніпропетровського району за показниками видового різноманіття та
біоіндикації (фітоіндикації).
Завдання:

Дати загальну характеристику фізико-географічних умов
дослідних територій;

Провести
порівняльний
аналіз
складу
видового
різноманіття флори та антропогенною трансформацією степів на дослідних
ділянках;

Дати фітоіндикаційну оцінку екологічного стану степів;

Складання банку даних екологічного стану степових
екосистем;

Розробити заходи щодо охорони та інформування
населення про стан заповідних територій.
Наукова новизна роботи: дана робота вперше представляє оновлене
дослідження екологічного стану заповідних територій та резервантуу
зв’язку з потужним антропогенним втручанням за останні два роки; опис
біорізноманіття (фітоіндикації).
Практичне значення роботи: отриманні матеріали можуть бути
використані при заходах щодо поліпшення екологічного стану заказників
балок: Павлівська, Бубликова та території резерванту, щоб уникнути загрози
існування екосистеми степу.
Строки проведення: 2015-2018 рік
Висновки
1.
Під час роботи були визначені межі дослідної території;
2.
Зроблена фізико-географічна характеристика умов;
3.
Розроблені морфомітричні параметри дослідних ділянок за
супутниковим зображенням;
4.
Проведені польові дослідження і на їх основі зроблений
геоботанічний опис рослинних угруповань та червонокнижних
раньоквітучих та літньоквітучих рослин;
5.
Підрахували проективне покриття і виявила причини
нерівномірного розподілу рослин;
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видів;

6.

Встановлений аутекологічний та синекологічний ареал

7.
Вивчення індикаційних ознак рослин індикаторів в межах
ареалу;
8.
Зроблена порівняльна характеристика за чотири року
досліджень і зроблена оцінка екологічного стану дослідних територій;
9.
Виділили антропогенні фактори впливу на території;
10.
Розроблені заходи щодо:
• інформування населення м. Дніпра Дніпропетровської області через
СМІ;
• залучення поліції щодо вирішення проблеми антропогенного
впливу на заповідних територіях області;
• залучення співробітників ДНУ кафедри біології, екології та
медицини, а також геолого-географічної для розробки дієвих заходів щодо
поліпшення екологічного стану заповідних територій.
ВИРОЩУВАННЯ СТЕВІЇ НА ЗАКАРПАТТІ
БІ003
Уйбарі Марієтта Михайлівна
вихованка Хустської філії ЗакМАН, Хустського районного центру
науково-технічної творчості, Закарпатська область
Науковий керівник: Поган Марія Петрівна, спеціаліст вищої категорії,
старший учитель, керівник гуртків Хустської філії ЗакМАН, Закарпатська
область
Вирощування стевії в умовах Закарпаття як цукрозамінника з метою
широкого застосування
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ КУЛЬТУР LACTOBACILLUS
PLANTARUM ТА CANDIDA ALBICANS ПІД ЧАС УТВОРЕННЯ
ПОЛІВИДОВОЇ БІОПЛІВКИ
БІ004
Радченко Христина Павлівна
учениця 9 класу Чорноморської гімназії №1 Чорноморської міської ради,
Одеська область
Наукові керівники: Русакова Марина Юріївна, к.б.н., доцент кафедри
мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного
університету імені І.І. Мечнікова, Одеська область; Возняк Надія
Стефанівна, учитель-методист, спеціаліст вищої категорії, вчитель
біології Чорноморської гімназії №1 Чорноморської міської ради Одеської
області, Одеська область
Метою даної роботи було визначення особливості процесу утворення
полівидової біоплівки Lactobacillus plantarum P17630 та Candida albicans
АТСС 18804 та форми взаємодії їх клітин при цьому.
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Матеріалом для дослідження слугували мікроорганізми, які було
отримано з колекції культур мікроорганізмів кафедри мікробіології,
вірусології та біотехнології Одеського національного університету (albicans
АТСС 18804), а також Lactobacillus plantarum P17630, що є основою
лікарського засобу «Гінолакт».
В ході експериментів було визначено, що культури мікроорганізмів
під час колонізації штучної поверхні активно взаємодіють один з одним. При
цьому відбуваються зміни, як швидкості утворення угрупувань, так й їхньої
морфології.
Представник нормальної мікробіоти людини (L. plantarum)
характеризувався досить швидким дозріванням біоплівки, яке відбувалось
впродовж 24 годин. Проте, поділ клітин C. albicans виявився більш
повільним, що визначило термін формування зрілої асоціації у 48 годин.
Також на відміну від бактеріального угрупування дріждіподібна біоплівка
була більш поліморфною, тобто складалась з клітин C. albicans різними за
формою – сферичних, подовжених та гіфоподібних.
При сумісному культивуванні мікроорганізми також утворювали
біоплівку, але впродовж цього процесу відбувався суттєвий взаємний вплив,
який проявився, перш за все, на морфологічному рівні. Так, не відбувалось
утворення суцільного шару клітин, а також були зафіксовані зміни у
морфології дріждіподібних грибів.
ВИСНОВКИ
1. Найбільш інтенсивне утворення біоплівки окремими штамами
Lactobacillus plantarum Р17630 та Саndidа аlbiсапs АТСС 18804 відбувалось
впродовж перших двох діб культивування у рідкому поживному середовищі
Сабуро.
2. У процесі формування біоплівки досліджуваними культурами
лактобацил та дріжджоподібних грибів було визначено три основних етапи:
адгезія клітин до щільної поверхні (перші 24 години), утворення окремих
мікроколоній (впродовж наступних 24 годин) та формування зрілого
суцільного клітинного шару (за 96 годин інкубації).
3. При сумісному розвитку Lactobacillus plantarum та Саndidа аlbiсапs
на щільній поверхні під впливом речовин, що продукуються лактобацилами,
відбувалось порушення структурних компонентів біоплівки, зокрема
уповільнювався розвиток дріжджоподібних грибів та утворення ними
суцільного міцелію.
4. Під час утворення полівидової біоплівки між Lactobacillus plantarum
та Саndidа аlbiсапs розвивались антагоністична взаємодія: відбувалось
перевищення
кількості
клітин
молочнокислих
бактерій
над
дріжджоподібними грибами, яке було більш вираженим при утворенні нею
гіфів, ніж окремих дріжджоподібних клітин.
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ПОРІВНЯННЯ ПРОБІОТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СОКУ РІЗНИХ
ЧАСТИН КАЛІЗІЇ ЗАПАШНОЇ З ВЛАСТИВОСТЯМИ ІНШИХ
ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
БІ005
Наумова Вікторія Юріївна
учениця 11 класу Красноармійського міського ліцею "Надія"
міста Покровська, Донецька область
Науковий керівник: Федоренко Валентина Федорівна, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель біології та хімії Красноармійського
міського ліцею "Надія" міста Покровська, Донецька область
Все більше людей звертаються до народної медицини. Саме тому,
актуальним буде вивчення пробіотичних властивостей Калізії запашної для
профілактики та лікування захворювань у домашніх умовах. Золотий, або
китайський вус, калізія запашна, венерин, або живе волосся, домашній
женьшень, кукурузка – це все народні назви однієї й тієї ж чудодійної
рослини, яку розводять як кімнатну.
На основі відгуків респондентів в інтернеті, автором була
запропонована гіпотеза, що найбільші пробіотичні властивості виявляють
вуса рослини, та чим більший їх термін вегетації, тим властивості будуть
яскравіше виражені.
Метою даної роботи є: порівняти пробіотичні властивості різних
частин Калізії запашної з пробіотичними властивостями інших лікарських
рослин, а саме: з Алое вера та з Чистотілом звичайним.
Для досягнення мети автором були поставлені наступні задачі:
- порівняти пробіотичні властивості соків різних частин Калізії
запашної по відношенню до патогенних бактерій Staphylococcus aureus і
умовно-патогенних бактерій E. Coli та Еnterobacteriales;
- порівняти пробіотичні властивості сока вусів різних термінів
вегетації;
- обрати частину рослини, яка має найбільш виражені пробіотичні
властивості з метою використання у якості сировини або як лікувальнопрофілактичний засіб;
Об’єктом дослідження стали рослини: Калізія запашна, Алое вера та
Чистотіл звичайний.
Предметом дослідження - пробіотичні властивості соку різних частин
цих рослин.
Новизна роботи полягає у експериментальному досліджуванні
пробіотичних властивостей соку Калізії запашної по відношенню до умовнопатогенної та патогенної мікрофлори.
Практичне значення полягає в тому, що дана робота допоможе обрати
необхідну лікарську рослину та, якщо це буде Калізія запашна, її частину,
яка має більш виражені пробіотичні властивості.
У роботі були використані такі методи дослідження: аналітичний,
експериментальний, статистичний, біохімічний та бактеріологічний.
Дослідження проводилися на базі Покровської міжрайонної
СанЕпідемСтанції, з музею якої були взяті культури E. Сoli, St. Aureus і
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Enterobacteriales. Для експерименту були взяті: різні частини однорічної
Калізії запашної, вуса рослини різних термінів вегетації, а саме: першого,
другого та третього, однорічне Алое вера та однорічний Чистотіл звичайний.
Посів культур
E. Сoli, і Enterobacteriales проводилися на харчове середовище агар
Ендо стерильною металевою петлею, а посів культури St. Aureus проводився
на поживну сольову середу. Після нетривалого підсушування вмісту чашки
Петрі на поверхню харчового середовища проводилося серійне додавання
соку різних частин Калізії запашної, сік Алое вера та сік Чистотілу
звичайного.
Відразу після посіву петлею соку, чашки Петрі були поставлені в
термостат вниз дном для інкубації при температурі 380С протягом 24 годин.
Після інкубації чашки помістили догори дном на темну матову поверхню
так, щоб світло падало на них під кутом 45°. Діаметр зон затримки росту
вимірювали з точністю до 1 мм.
У ході експерименту були виведені такі висновки: гіпотеза автора
підтвердилася частково. Серед досліджуваних лікарських рослин сік саме
вусів Калізії запашної виявив найяскравіші лікувальні властивості. Вони
залежать від терміну вегетації рослини, проте пробіотичні властивості
другого та третього терміну вегетації однакові. Тому для лікування
інфекційних захворювань, викликаних патогенною та умовно-патогенною
мікрофлорою, треба використовувати саме сік вуса другого чи третього року
вегетації.

ВПЛИВ СПОСОБІВ УТРИМАННЯ НА РОЗВИТОК НУТРІЙ ТА
ЯКІСТЬ ЇХ ВОЛОСЯНОГО ПОКРИВУ
БІ006
Лиша Ігор Анатолійович
вихованець КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді" Дніпровської районної ради Дніпропетровської
області", Дніпропетровська область
Наукові керівники: Антоненко Петро Павлович, д.с.-г.н., професор
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету,
Дніпропетровська область; Синичич Людмила Іванівна, спеціаліст вищої
категорії, співробітник КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді" Дніпровської районної ради Дніпропетровської області",
Дніпропетровська область
Чисельний літературний матеріал з питань систем утримання нутрій,
обладнання приміщень, конструкцій кліток, вигулів, басейнів не визначає
чіткого перспективного напряму в нутріївництві. Як і раніше, лишається
відкритим питання - як найкраще утримувати тварин: з басейном чи без
нього?
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Виходячи із всього цього актуальним являється дослідження різних
способів утримання нутрій і вплив на їх розвиток та якість волосяного
покриву.
Об'єкт досліджень - молодняк нутрій 2-8-місячного віку, чорної
породи при різних способах утримання.
Предмет досліджень: показники росту та розвитку, екстер'єру,
бонітування, утримання нутрій.
Мета роботи – оцінити вплив способів утримання нутрій на розвиток
та якість волосяного покриву нутрій.
Завдання роботи:
1. Проаналізувати способи утримання нутрій за літературними
джерелами.
2.Дати порівняльну оцінку росту та розвитку молодняку нутрій при
різних способах утримання (в клітках без басейну та з басейном).
3.Провести оцінку міцності тілобудови, стану волосяного покриву та
якості хутра;
4. На основі отриманих результатів досліджень провести аналіз та
зробити відповідні висновки і рекомендації тваринникам.
Дослід поставлений по методу груп. Групи формувалися по принципу
аналогів (по віку, статі, вгодованості). Розмір кожної групи – 8 нутрій. .
Досліди проводились з квітня по листопад місяць і включали періоди обліку
живої маси, довжини тіла молодняку нутрій у 2-, 3-, 4-, 5-, 6-,7-,8 віці
Спосіб утримання першої групи (контрольної) – без басейна (тварини
протягом більшої частини року перебували у клітках, виготовлених з
металевої сітки, на відкритому повітрі).Друга група (дослідна)
вирощувалася у звичайних вигулах з будиночками (гніздами) і з басейном.
Дві групи тварин знаходилися в різних умовах утримання, але з однаковим
типом годівлі.
Рівномірність забарвлення хутра враховували візуально, густоту
хутра – перевіркою на дотик. Міцність тілобудови та класність нутрій
визначали за даними бонітування у відповідності до прийнятої у звірівництві
методики.
Жива маса визначалася індивідуальним щомісячним зважуванням
перед годівлею.
Якість опушення у звірів оцінювали на спині, боках та череві.
Опушення оцінювали за показниками густоти, шовковистості,
пружності, довжини остьового і пухового волосу, наявності дефектів
волосяного покриву та їх співвідношенням на різних ділянках тіла.
Рівномірність забарвлення хутра враховували візуально, густоту
хутра – перевіркою на дотик.
На основі проведених досліджень та аналізу отриманих даних можна
зробити наступні висновки :
1.Утримання нутрій з басейном достовірно вплинуло на динаміку
зміни їх живої маси та інтенсивність росту, стан волосяного покриву та
якість хутра. Показники живої маси нутрій в другій (дослідній) групі вищі,
ніж у першій (контрольній) групі. Оцінка розміру та тіло будови їх
відповідає : перша 3 бали, друга група – 8 балів.
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2.Виявлено, що найкраща характеристика волосяного покриву та
якість хутра у нутрій досягається при утриманні їх в загонах з басейном для
плавання - 5 балів.
4.Забарвлення опушення у другої групи нутрій характеризувалося
однаковим забарвленням підпушку за всією довжиною волосся. Покривне
волосся нутрій було без відтінків. А це відповідало найвищій оцінці – 5
балів, що не можна сказати за першу групу (2 бали), в якої підпушок мав
різний відтінок.
Отже, режим утримання нутрій з басейном покращив динаміку зміни
їх живої маси та інтенсивність росту, фізіологічний стан, стан волосяного
покриву та якість хутра.
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ШТАМИ ГЕТЕРОТРОФНИХ БАКТЕРІЙ ФЕРОСФЕРИ ҐРУНТУ –
ПЕРСПЕКТИВНІ КОРОЗІЙНО АКТИВНІ ТЕСТ-КУЛЬТУРИ
БІ007
Вітун Данило Володимирович
студент I курсу Чернігівського обласного педагогічного ліцею для
обдарованої сільської молоді
Луговий Олександр Сергійович
учень 10 класу Чернігівського ліцею №32
Науковий керівник: Ткачук Наталія Василівна, к.б.н., доцент кафедри
біології
Національного
університету
"Чернігівський
колегіум" імені Т.Г. Шевченка
У феросфері ґрунту (зоні ґрунту, що безпосередньо прилягає до
поверхні металу) мешкають бактерії еколого-трофічних груп, здатних
викликати мікробно індуковану корозію (МІК): тіонові, денітрифікувальні,
амоніфікувальні (АМБ), вуглеводнеокиснювальні, залізовідновлювальні
(ЗВБ), сульфатвідновлювальні (СВБ). Ідентифікація та біохімічна
характеристика властивостей мікробів, виділених з місць біопошкодження,
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мають високий пріоритет, оскільки знання про види мікроорганізмів та
механізми їх впливу слугуватимуть основою для контролю, виявлення або
моніторингу біопошкоджень При дослідженнях процесів МІК значну увагу
приділяють СВБ, проте умови для їх розвитку створюють гетеротрофи,
зокрема АМБ та ЗВБ. Проте участь АМБ та ЗВБ у процесах мікробної корозії
неоднозначна, питання їх різноманіття у феросфері залишаються
недостатньо вивченими. Крім того, дослідження окремих представників
феросфери набуває важливого значення через потребу у використанні
чистих тест-культур у дослідженнях процесів мікробної корозії. Тому метою
даної роботи було виділення гетеротрофних бактерії з феросфери ґрунту,
дослідження їх здатності утворювати деякі корозійно небезпечні метаболіти
та ідентифікація за допомогою мікробіологічних, фізіолого-біохімічних і
молекулярно-генетичних методів.
Експериментальний матеріал одержано в результаті досліджень,
проведених протягом 2015-2018 років на базі кафедри біології
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка.
Молекулярно-генетичне дослідження було здійснено в Інституті
мікробіології та вірусології ім.Д.К.Заболотного НАН України за участі
старшого наукового співробітника відділу фізіології промислових
мікроорганізмів, к.б.н. Зеленої Л.Б.
Наукове значення роботи. З феросфери ґрунту виділено штами
гетеротрофних
бактерій,
встановлено
їх
амоніфікувальну
та
залізовідновлювальну здатність, вивчено культурально-морфологічні та
фізіолого-біохімічні властивості, що розвиває та розширює уявлення про
склад корозійно-активного мікробного угруповання ґрунту та набір тесткультур бактерій для дослідження процесів МІК.
Практичне значення отриманих результатів. Штами гетеротрофних
бактерій, виділені з феросфери ґрунту, можуть бути використані як тесткультури у дослідженнях процесів мікробної корозії.
У ході дослідження використано загальноприйняті методи:
загальнобіологічні, мікробіологічні, молекулярно-генетичні.
У ході виконання проекту з феросфери ґрунту виділено 3 штами
гетеротрофних бактерій: ChNPU F1 та ChNPU F3 на м’ясо-пептонному агарі
(МПА) та ChNPU ZVB1 на середовищі FWA-Fe(III)цитрат.
За комплексом мікробіологічних ознак, фізіолого-біохімічних
властивостей, та на основі сиквенсу фрагмента гена 16S рРНК (за
результатами філогенетичного аналізу) бактерії виділених штамів віднесено
до видів Bacillus simplex, Streptomyces gardneri та роду Fictibacillus sp.
відповідно. Нуклеотидні послідовності гена 16S рРНК зареєстровані у базі
даних GenBank. Встановлено, що штами ChNPU F1 та ChNPU F3 мають
амоніфікувальні властивості, а штам ChNPU ZVB1 проявляє одночасно
амоніфікувальні та залізовідновлювальні властивості, утворює сірководень.
Отже, бактерії виділених штамів відносяться до потенційно корозійно
активних і можуть бути рекомендовані як тест-культури у дослідженнях
процесів мікробно індукованої корозії, зокрема при пошуку нових сполукбактерицидів, що є перспективою подальшого дослідження.
22

МЕХАНІЧНІ СПОСОБИ БОРОТЬБИ ІЗ ШКІДНИКАМИ
ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН: ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ПАСТОК З РІЗНИМ ЗАБАРВЛЕННЯМ ДЛЯ БОРОТЬБИ З
БІЛОКРИЛКОЮ ТЕПЛИЧНОЮ
БІ008
Рижко Марія Ярославівна
вихованка Ковельської станції юних натуралістів, Волинська область
Науковий керівник: Майсак Наталія Сергіївна, спеціаліст І категорії,
методист, керівник гуртка-методист Ковельської станції юних
натуралістів, Волинська область
Одним із аспектів повсякденної роботи агрономів та садівниківаматорів є боротьба із шкідниками сільськогосподарських та декоративних
культур. Одним із злісних шкідників є білокрилка теплична(оранжерейна),
боротьба з якою є дуже ресурсозатратною. А боротьба з цим шкідником в
умовах шкільної теплиці унеможливлює застосування основної групи
засобів боротьби (хімічних та де-яких біохімічних препаратів). Боротьба із
шкідниками на рослинах у захищеному ґрунті навчальних закладів має
здійснюватися лише стовідсотково екологічно безпечними методами. Як
показав попередній аналіз механічних способів боротьби з білокрилкою,
найпридатнішим для застосування є використання клейких пасток. У ході
досліджень, котрі проводились у вересні-жовтні 2018 року у теплиці станції
юних натуралістів, були апробовані пастки з різним забарвленням: жовте,
голубе, зелене, червоне, біле. Найкращий результат виявся при використанні
пасток жовтого кольору. Дані, отримані у процесі досліджень, можуть мати
широке застосування для виробників клейких пасток, а також для
садівників-аматорів, котрі, зазвичай, виготовляють такі пастки власноруч. А
саме застосування конкретно пасток жовтого кольору дозволить зменшувати
популяції білокрилки тепличної(оранжерейної) і при цьому не наносити
шкоди навколишньому середовищу.
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ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СТІЙКІСТЬ ПЛОДОВОЇ
МУШКИ ДО ЕТАНОЛУ
БІ009
Тацюк Петро Богданович
учень 10 класу Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького,
Івано-Франківська область
Гордієнко Анатолій Анатолійович
учень 11 класу Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького,
Івано-Франківська область
Науковий керівник: Господарьов Дмитро Валерійович, к.б.н., доцент
кафедри біохімії та біотехнології факультету природничих наук ДВНЗ
"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника",
Івано-Франківська область
Плодова мушка Drosophila melanogaster залишається одним з
найзручніших модельних організмів у біології. Вплив етанолу на плодову
мушку вивчається з другої половини ХХ століття в багатьох аспектах. Ми
поставили такі завдання:
1.Оцінити смертність особин плодової мушки, які експресують не
чутливу до ротенону НАДН-дегідрогеназу, і контрольних особин за дії
етанолу.
2.Оцінити активність залежних від кисню систем метаболізму
етанолу у контрольних особин та особин плодової мушки, які експресують
не чутливу до ротенону НАДН-дегідрогеназу.
Були використані три лінії плодової мушки y1w* (контрольна) з
мутаціями в генах, які визначають пігментацію очей (white) та тіла (yellow),
2а2G (контрольнa) з генетичними конструктами UAS-attB та da-GAL4,
міченими нормальними генами white та yellow, та 2N2G (дослідна), яка
відрізняється від 2a2G тільки геном NDX, який кодує не чутливу до ротенону
НАДН-дегідрогеназу покривника Ciona intestinalis.
При дослідженні дії парів етанолу на мушку, виявилось, що як самці ,
так і самки лінії 2N2G були достовірно стійкіші до етанолу за самців і самок
контрольної лінії 2a2G та лінії y1w*. Зокрема самці 2N2G були на 31%
стійкіші до етанолу за самців 2a2G і на 17% – за самців y1w*. Самки 2N2G
були на 29% стійкіші до дії етанолу за самок 2а2G і на 19% - за самок y1w*.
Крім того (за винятком лінії 2N2G) спостерігалась достовірна різниця у
стійкості між самцями і самками. Досліди з поглинання кисню гомогенатами
з особин досліджуваних ліній підтвердили інтенсивніше окислення етанолу
особинами дослідної лінії 2N2G.
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ОРНІТОФАУНА ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ БАСЕЙНУ СЕРЕДНЬОЇ
ТЕЧІЇ ДНІСТРА В СЕЗОННІЙ ДИНАМІЦІ
БІ010
Гавриш Юліан Васильович
учень 11 класу Городенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, вихованець ІваноФранківського обласного відділення Малої академії наук України, ІваноФранківська область
Науковий керівник: Бундзяк Петро Васильович, спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист, вчитель біології Городенківської гімназії імені Антона
Крушельницького Городенківської районної ради, керівник гуртка зоології,
ботаніки Івано-Франківського обласного відділення МАН, ІваноФранківська область
Дослідження проводилися на протязі 2016-2018 років на території
Городенківського і Тлумацього районів Івано-Франківської області.
Використовувались методики маршрутного обліку А.П. Кузякіна (1962).
Птахи визначились по «Фауні птахів України» (2004) А. Бокотея і Є.
Фесенка. Видовий склад орнітофауни у різні періоди оцінювався згідно
методики Жаккара (1907). Для фауністичного аналізу використовувалася
систематика по Степаняну (1988).
Одержали такі результати:
Згідно наших даний у грабово-дубових широколистих лісах
районудосліджень виділено 4 вікові групи: незімкнуті культури,
жердняки,середньостиглі, стиглі ліси і окрема ландшафтна група
призалізничних лісосмуг.B гніздовий період в порівнянні з періодом 19962000 рр., коли тут виявлено 80 видів (13 рядів і 32 родин), нами було
відмічено 72 види (13 рядів і 34 родин), що пов’язано з трансформаційними
процесами, які пов’язані з діяльністю людини. В осінньо-міграційний період
у 1996-2000 рр., восени було відмічено 95 видів птахів (11 рядів і 30 родин),
а на даний момент 87 видів (11 рядів і 30 родин). В зимовий період є теж
зменшення біорізноманіття, так як на 2009-2012 рр. виявлено 53 видів (6
рядів і 19 родин), тоді як раніше було 57 видів (6 рядів і 19 родин), що
пояснюється антропогенними чинниками. У гніздовий період видовий склад
орнітофауни коливається від 28 видів у незімкнутих лісових угрупуваннях
до 53 видів у стиглих лісах, восени 41 вид в незімкнутих лісових
угрупуваннях до 48 видів у пристигаючих і стиглих лісах, а в зимовий – від
21 виду в незімкнутих лісах до 35 в стиглих. По інших вікових групах
показники по кількості видів займають проміжне значення. Ця динаміка
свідчить, що внаслідок вирубування лісу явно редукуються рослинні
угрупування, які в молодих групах лісу є нестабільним і слабо організовані
структурно, що зменшує кількість місцеперебувань для птахів. Із зростанням
віку лісу структура деревостану ускладнюється, що дає можливість
заселятись більшій кількості суто лісових видів птахів. В гніздовий, осінньоміграційний і зимовий періоди густота населення сформованих
орнітокомплексів має середні показники, що не заперечує офіційні дані
науковців. Виняток становлять призалізничні лісосмуги, де щільність
населення птахів висока, що пов'язано з великою кількістю місцеперебувань,
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сформованих в складноорганізованих лісостанах. Тут показник коливається
від 1016,7 ос/км2 (зима) до 2246,47 ос/км2 (гніздовий) трансформаційні
процеси суттєво впливають на структуру орнітокомплексів, що призводить
до зниження видового біорізноманіття і кількісних показників
орнітоценозів.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ КРОЛІВ ШЛЯХОМ
СЕЛЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ
БІ011
Кошлата Яніна Іванівна
вихованка Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості,
Волинська область
Науковий керівник: Зіркевич Ольга Миколаївна, керівник гуртків екологонатуралістичного відділу Нововолинського центру дитячої та юнацької
творчості, Волинська область
Актуальність досліджуваної теми:
- Підбір найбільш оптимальних для індивідуального господарства
методів селекції кролів.
Мета роботи полягає у визначенні найдоцільніших методів
селекційної роботи з кролями в умовах присадибного господарства.
Гіпотеза для покращення продуктивності тварин, підвищення
плодючості та скороспілості, а також підвищення стійкості до інфекційних
хвороб, краще проводити міжродинне схрещування.
Об’єкт роботи – дослідження родинного та міжродинного
схрещування кролів.
Предмет роботи – особливості підвищення маси, довжини корпусу та
обхвату грудей при різних методах схрещування.
Новизною нашої роботи є:

Підбір порід кролів з найкращими характеристиками для
селекційної роботи;

Дослідження проводилися в умовах присадибного
господарства, з порівняно невеликою кількістю тварин;

Поставлено завдання підібрати найоптимальніші методи
селекції.
Значення роботи. Проводити селекційну роботу з кролями можуть
любителі кролівники, які мають відповідні умови для утримання як
плідників, так і потомства, які зацікавлені у покращенні продуктивності
тварин, підвищенні плодючості і скороспілості, а також підвищені стійкості
до інфекційних хвороб.
Об'єктами дослідження були кролі породи сірий велетень.
Методами нашої роботи було розведення за лініями і чистопородне
схрещування.
При чистопородному розведенні парували самців і самок породи
сірий велетень. Перевага цього розведення в тому, що чистопородні тварини
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значно краще передають спадкові якості потомству порівняно з помісним.
Стійкість успадкування ознак чистопородними тваринами збільшувала
вірогідність приплоду потрібної якості, що в свою чергу вимагало дуже
вибагливого підходу до індивідуального підбору тварин.
При чистопородному розведенні ми намагалися не тільки зберегти
чистоту породи, а й поліпшити її продуктивність, а саме живу масу.
Ми проводили роботу з генеалогічною лінією, - лінією, якій належить
все потомство родоначальника через його синів, внуків, правнуків.
Одночасно слідкували за показниками продовжувачів ліній. У випадку
погіршення або незміни показників у кращу сторону, таку лінію витісняли.
Використовували метод гібридизації інбредних ліній, які одержували
шляхом дуже тісних інбридингів (брат х сестра, батьки х діти ) протягом
трьох поколінь.
Селекційну роботу з кролями розпочали із підбору чистопородних
кролів породи сірий велетень. Самка і самець відзначалися високими
показниками індексу компактності. Після народження кроленят проводився
індивідуальний добір та формування лінії. Кролів однієї лінії утримували в
крільчатнику в клітках, які розміщенні в один ряд. Влітку корм був
соковитий, з високим вмістом білку (конюшина, люцерна). Взимку кролів
годували напівконцентрованими кормами: сухе сіно, зерно буряки, морква.
В клітках у поїлках завжди була чиста вода.
При вимірюванні кролів користувалися сантиметровою стрічкою,
зважували за допомогою терезів.
З результатів вимірювання окружності грудної клітки кролів
відзначили значне підвищення показника у другому поколінні та його спад
у наступному при родинному схрещуванні та регулярний приріст при
міжродинному схрещуванні.
При порівнянні показників маси був стрибок у другому поколінні у
тридцяти денний термін та зниження маси в усі терміни у третьому
поколінні родинного схрещування. Нащадки міжродинного схрещування
показують приріст маси в усі періоди кожного наступного покоління.
Показники довжини корпусу в нащадків міжродинного схрещування
підвищуються в усі періоди трьох поколінь. При родинному схрещуванні
довжина корпуса у другому поколінні зростає, а в третьому різко падає.
Значення абсолютного приросту на 0,53 більше у міжродинному
схрещуванні а відносний середньодобовий приріст на 0,1 більший у
родинному схрещуванні.
Індекс компактності стабільний (62-63%) у міжродинному
схрещуванні а в родинному коливається в межах 59-63%, з найнижчим
значенням у другому поколінні.
З отриманих результатів зробили такі висновки:
При родинному схрещуванні найбільше підвищення показників маси,
довжини корпусу та обхвату грудної клітки спостерігається у другому
поколінні, а вже у третьому і наступних ці показники подають.
Для міжродинного схрещування характерне підвищення усіх
показників із кожними наступним поколінням.
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Можемо рекомендувати аматорам-селекціонерам, які зацікавлені у
покращенні продуктивності тварин, підвищенні плодючості та
скороспілості, а також підвищенні стійкості до інфекційних хвороб, краще
проводити міжродинне схрещування

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБІОТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СОКУ СТЕВІЇ
(STEVIA REBAUDIANA BERTONI)
БІ012
Коротков Володимир Юрійович
учень 11 класу Красноармійського міського ліцею "Надія" міста
Покровська, Донецька область
Науковий керівник: Федоренко Валентина Федорівна, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель біології та хімії Красноармійського
міського ліцею "Надія" міста Покровська, Донецька область
Одна з важливих проблем харчування людей – це раціональне
вживання вуглеводів, особливо сахарози, тому що сахароза спричиняє
багато хвороб, наприклад цукровій діабет. Stevia Rebaudiana Bertoni містить
комплекс біологічно активних речовин, які нормалізують вуглеводний
обмін. Stevia Rebaudiana Bertoni багата речовинами з вираженою антиоксидантовою активністю, яка знижує ризик коронарної хвороби серця,
розвитку гипертонії багатьох інших захворювань серцево-судинної системи.
Stevia Rebaudiana Bertoni використовується для приготування масок і
бальзамів. Завдяки своїм антисептичним і протизапальним властивостям, ця
рослина рятує від вугрового висипу, омолоджуює і тонізуе шкіру. Для
хворих на цукровий діабет трава Stevia Rebaudiana Bertoni – це унікальна
рослина, тому що є солодким продуктом, який не провокує підвищення
цукру в крові й володіє мінімумом калорій.
Stevia Rebaudiana Bertoni має протимікробні властивості – сприяє
уповільненню росту бактерій, а мінерали і вітаміни, що містяться в листі,
допомагають імунній системі працювати в правильному режимі.
Актуальність роботи полягає в тому, що завдяки унікальним
властивостям Stevia Rebaudiana Bertoni вона може бути сировиною
лікарських і профілактичних засобів.
Мета роботи: дослідити пробіотичні властивості соку Stevia
Rebaudiana Bertoni різних термінів вегетації.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні
завдання:
- вивчити літературу з обраної теми і проаналізувати унікальні
властивості даної рослини;
- дослідити пробіотичні властивості соку Stevia Rebaudiana Bertoni
різних термінів вегетації у відношенні до умовно патогенних бактерій Е. Coli
та Еnterobacteriales та до патогенних бактерій Str. Aureus;
- створити інформаційний буклет за унікальними властивостями
Stevia Rebaudiana Bertoni
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У роботі було використано наступні методи дослідження:
- аналітичний;
- експериментальний;
- статистичний;
- біохімічний;
- бактеріологічний.
Об'єкт дослідження: рослина Stevia Rebaudiana Bertoni .
Предмет дослідження: пробіотичні властивості соку рослини різних
термінів вегетації по відношенню до патогенних та умовно патогенних
бактерій.
Новизна роботи: експериментально досліджувалися пробіотичні
властивості соку Stevia Rebaudiana Bertoni по відношенню до умовнопатогенної та патогенної мікрофлори.
Практичне значення: дана робота допоможе більш доцільно
використовувати сік рослини в лікувально¬-профілактичних цілях.
У практичній частині автором було проведено дослідження з
порівнянням пробіотичних властивостей соку стевії по відношенню до
патогенної та умовно-патогенної мікрофлори. Для дослідження
використовувався сік листків та стебла рослин першого року вегетації.
Дослідження проводилися на базі Покровської міжрайонної СЕС, з
музею якої були взяті культури E. сoli, Enterobacteriales та St. аureus. За
стандартом Мак Фарланда було виготовлено бактеріальні суспензії
вищеназваних культур, розведення в яких становило 1,5*108 КУО/см3
бактеріальних клітин. Готові бактеріальні суспензії було посіяно на харчове
середовище Ендо та Солевий агар.
Після нетривалого підсушування вмісту чашки Петрі на поверхню
харчового середовища проводилося серійне додавання соку листків та
стеблини рослини. Відразу після посіву соку рослини, чашки Петрі було
поставлено в термостат вниз дном для інкубації при температурі 38оС
протягом 24 годин .
Після інкубації чашки помістили догори дном на темну матову
поверхню так, щоб освітлення потрапляло на них під кутом 45°. Діаметр зон
затримки росту вимірювали з точністю до 1мм.
При вимірах зон затримки росту орієнтувалися на зону повного
пригнічення видимого росту.
На основі даних була створена діаграмма
Досліджуючи дані діаграмми можна прийти до висновку, що
найбільші зони затримки росту показали зразок № 1 сік листків рослини.
Основні результати роботи полягають у наступному:
• встановлено,
що
найяскравіші
пробіотичні
властивості
проявляються по відношенню до культури E. coli та St. aureus;
• встановлено, що соком листків стевії (Stevia Rebaudiana Bertoni)
можна користуватися у лікувальних цілях, а нажаль стебло рослини не несе
в собі пробіотичних властивостей.
• встановлено, що пробіотичні властивості соку листків Stevia
Rebaudiana Bertoni різних термінів вегетації добре виконують
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противомікробну дію по відношенню до умовно-патогенних бактерій Е. Coli
та не виконують зовсім для умовно-патогенних бактерій Еnterobacteriales;
• встановлено, що пробіотичні властивості соку листків Stevia
Rebaudiana Bertoni різних термінів вегетації добре виконують
противомікробну дію по відношенню до патогенних бактерій Str. Aureus;
• створен інформаційний буклет по унікальним властивостям Stevia
Rebaudiana Bertoni.
Враховуючи важливість проведених досліджень, результати були
надруковані в матеріалах науково-практичної учнівської конференції
«Ковиловий степ» у 2018 році Донецьким обласним екологонатуралістичним центром. Робота брала участь у фіналі конкурсу, де посіла
3 місце.

ВПЛИВ СПЕКТРАЛЬНОГО СКЛАДУ СВІТЛА НА
МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ РОСЛИН НА ПРИКЛАДІ КРЕССАЛАТУ (LEPIDIUM SATIVUM L.)
БІ013
Васькін Артур Олегович
учень 8 класу Глухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Глухівської міської ради,
Сумська область
Науковий керівник: Габенко Людмила Іванівна, спеціаліст І категорії,
вчитель біології Глухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Глухівської міської ради
Сумської області, Сумська область
Світло є важливим компонентом процесу фотосинтезу, без
проходження якого не може підтримуватись на належному рівні життя
жодного автотрофного організму. Життєдіяльність всіх рослинних
організмів пов’язана з процесом фотосинтезу, який є головним джерелом
енергії. Фотосинтез це основна ланка процесу метаболізму, що забезпечує в
підсумку ріст і розвиток рослин.
Для нормального росту і розвитку рослин необхідне світло
визначеного спектрального складу та достатньої інтенсивності. Від цих
показників залежить живлення рослин, їх ріст, розвиток та урожайність.
Виявлення залежності зміни морфометричних показників рослин від
спектрального складу світла дасть можливість застосувати освітлення
рослин закритого ґрунту визначеною довжиною хвилі, що збільшить
продуктивність процесу фотосинтезу та зменшить фінансові та
енерговитрати.
Результати біофізичних досліджень зміни морфометричних
показників рослин, як наслідку процесу фотосинтезу, під дією визначеного
спектрального складу світла є актуальним методом фотобіотехнологій. А
наша наукова робота дає можливість з’ясувати альтернативні фактори
впливу на приріст біомаси сільськогосподарських рослин.
Мета роботи: визначити залежність морфометричних параметрів
Lepidium sativum L. від довжини хвилі видимого спектра світла.
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Об’єкт: вплив абіотичних факторів середовища на інтенсивність
фізіологічних процесів рослин.
Предмет: дія спектрального складу світла на зміну морфометричних
параметрів тест-рослин.
Завдання дослідження:
• проаналізувати наукові підходи до виявлення впливу основних
властивостей світла на перебіг фізіологічних процесів у рослин;
• визначити взаємозв’язок залежності інтенсивності процесу
фотосинтезу від довжини світлової хвилі;
• дослідити вплив різної довжини світлової хвилі на зміну
морфометричних параметрів тест-рослин;
• порівняти ефективність використання світла різної довжини спектра
як стимулятора росту рослин, на прикладі Крес-салату.
Гіпотеза дослідження: використання довжини світлової хвилі
червогого, фіолетового та зеленого кольору спектра монохромного світла
призведедо різної динаміки зміни морфометричних показників тест-рослин.
Методи дослідження: теоретичні, емпіричні:статистичні методи.
Новизна дослідження полягає в тому, що обґрунтовано умови
ефективного вирощування рослин на прикладі Крес-салату (Lepidium
sativum L.) з використанням різної довжини світла як природного
стимулятора росту рослин.
Теоретичне значення: уточнено сутність та технологію здійснення
впливу різних довжин хвиль видимого спектру світла на вирощування
рослин Lepidium sativum L.
Практичне значення: реалізація результатів дослідження у
вирощування сільськогосподарських рослин в умовах закритого ґрунту:
• створено рекомендації для ефективного вирощування рослин в
зимовий період «Город на підвіконні»;
• проведено конкурс для учнів 4 – х класів «Креативно вирощуємо
вітаміни вирощуємо вітаміни»;
• написання статті в місцевій пресі «Джерело вітамінів взимку»
Дослідивши вплив спектрального складу світла на морфометричні
параметри рослин на прикладі Крес-салату (Lepidium sativum L.), ми
з’ясували, що використання досвітлення рослин закритого ґрунту світлом
довжиною світлової хвилі червоного кольору спектра монохромного світла,
є ефективного стимулятора росту тест-рослин.
Результати проведеного теоретичного та експериментального
дослідження впливу спектрального складу світла на морфометричні
параметри рослин на прикладі Крес-салату (Lepidium sativum L.) дали
підстави для наступних висновків:
1)
теоретично узагальнено та обґрунтовано технологію
здійснення впливу різних довжин видимого спектру на вирощування рослин
Крес-салату;
2)
доведено взаємозв’язок залежності інтенсивності процесу
фотосинтезу від довжини світлової хвилі;
3)
виявлено вплив різної довжини світлової хвилі на зміну
морфометричних параметрів тест-рослин
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4)
підтверджено ефективність застосування досвітлення
рослин довжиною світлової хвилі червоного кольору спектра монохромного
світла, як ефективного стимулятора росту тест-рослин;
5)
уточнено технологію вирощування Крес-салату в умовах
досвітлення світлом визначеного спектрального складу.
Напрями нашої подальшої роботи за обраною тематикою будуть
спрямовані на:
• дослідження ефективності потужності джерела світла на приріст
біомаси рослин;
• підбір ефективних умов вирощування рослин для власного
споживання;
• поширення даних знань серед місцевого населення для створення
умов насичення раціону вітамінами,отриманими з власне вирощених
рослин.

МЕТОДИ ВИРОЩУВАННЯ ШАВЛІЇ ЛІКАРСЬКОЇ В ЗАКРИТОМУ
ҐРУНТІ ТА ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ
БІ014
Антіпіна Надія Сергіївна
учениця 10 класу Одеського ліцею "Приморський"
Наукові керівники: Задерей Олександр Вікторович, спеціаліст вищої
категорії, керівник гуртка - методист, керівник гуртка Одеського
обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;
Русанова Олена Миколаївна, учитель-методист, спеціаліст І категорії,
вчитель біології Одеського ліцею "Приморський"
Дослідницька робота присвячена актуальній темі: вивченню
ефективних методів вирощування шавлії лікарської. Цілющі властивості
шавлії відомі вже на протязі тисячі років, різні народи використовували її в
своїй медицині. Відомо, що компоненти шавлії мають протизапальні,
протигрибкові та антисептичні властивості. Батьківщина шавлії лікарської –
Середземномор’я, але умови Одеської області є дуже сприятливими для
зростання рослини. У дикому вигляді ця культура не зустрічається в Україні,
може бути тільки в агроценозах як декоративна та лікарська рослина. В 30
роках минулого століття були закладені перші ділянки для вирощування
шавлії, які існували протягом декількох десятиліть для власних потреб та
експорту. Зараз в Україні припинили культивувати шавлію лікарську, тому
з’явилася проблема отримання її в достатній кількості. Шавлія є
перспективною
фармакопейною
лікарською
рослиною,
широко
застосовується при запаленнях та деяких хворобах ротової порожнини,
дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту без побічних дій. Тому мета
моєї роботи полягає у досліджені зростання насіння шавлії лікарської за
різних умов.
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Завдання дослідження полягало в:
1.
Зборі насіння шавлії лікарської.
2.
Аналізі різних варіантів передпосівної обробки насіння.
3.
Висіванні насіння в універсальний грунт та інші варіанти
досліду.
4.
Аналізи показників проростання насіння за різних
температур.
5.
Визначенні найкращих факторів вирощування рослин.
6.
Складанні рекомендацій щодо вирощування шавлії
лікарської.
Під час спостереження за вирощуванням насіння шавлії лікарської
було встановлено, що в обох дослідах найбільшу швидкість проростання
показали зразки в універсальному грунті (22%); при збільшенні температури
прискорене зростання мало насіння в лабораторних умовах (14%); зразки з
додаванням добрив показали найнижчу швидкість проростання за будь-яких
температур. За результатами досліду, можна рекомендувати висаджувати
насіння в універсальний грунт, як найпродуктивніший метод вирощування
шавлії лікарської. Вирощені молоді рослини до висадження у відкритий
грунт потрібно витримувати у температурі від 0 до 5˚С. На постійне місце
висадити навесні.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ОБСЯГУ УРАЖЕННЯ
МІНУЮЧОЮ МІЛЛЮ МІСЬКИХ НАСАДЖЕНЬ ГІРКОКАШТАНА
ВІД СТУПЕНЯ ОБРІЗКИ ДЕРЕВ
БІ015
Переяслова Катерина Сергіївна
учениця 11 класу Красноармійського міського ліцею "Надія" міста
Покровська, Донецька область
Науковий керівник: Федоренко Валентина Федорівна, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель біології та хімії Красноармійського
міського ліцею "Надія" міста Покровська, Донецька область
Гіркокаштан – найпоширеніша рослина в місті Покровськ сімейства
сапіндових. Це листопадне дерево, що досягає 25 м висоти.
Внаслідок ураження каштаномінуючою міллю гіркокаштана, дерево
може зникнути як вид з планети, так як дерева через ураження листових
пластин, з року в рік, не отримують життєво необхідних речовин через
порушення фотосинтезу.
Актуальність даної роботи полягає в тому, що вона дає
експериментальні відомості про оптимальний ступінь обрізки міських
насаджень гіркокаштана.
Мета роботи:
• проведення моніторингового
гіркокаштану в місті Покровськ;

дослідження

обрізаних

насаджень
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• встановлення залежності обсягів ураження від ступеня обрізки дерев;
• дослідження необхідності вивезення ураженого листя за межу міста;
Для досягнення даної мети автором були поставлені такі завдання:
• вивчити літературу з даної теми;
• вивчити активність каштанової мінуючої молі;
• порівняти обсяги ураження гіркокаштану на деревах, обрізаних в
минулому і попередніх роках;
• створити інформаційний буклет;
• узагальнити і систематизувати результати експерименту;
У роботі були використані наступні методи дослідження:
• аналітичний;
• моніторинговий;
• статистичний;
Об'єкт дослідження: міські насадження гіркокаштану, які зазнали
омолоджуючої обрізки.
Предметом дослідження є каштанова мінуюча міль
Новизною роботи є експериментальне встановлення оптимальної
користі омолоджуючої обрізки гіркокаштана .
Практичне значення: запропонована робота допоможе при боротьбі з
каштановою мінуючою міллю, результати експерименту дають інформацію
про оптимальний ступінь обрізки міських насаджень гіркокаштана.
Методика проведення дослідження: для визначення обсягів ураження
листової пластинки була використана методика автора.
1) Щомісяця відбиралися по 100 листових пластин з одного дерева на
одному об'єкті досліджень, протягом травня, червня, липня, серпня;
2) Підрахунок ураження листової пластини проводився за допомогою
формули площі листа:
Sлиста = Σц.кв + Σп. кв. × 2, де S-площа листової пластини, Σц.кв. сума цілих квадратів листа, Σп.кв. - сума половинок квадратів листа
3) Порівняння обсягів ураження на деревах, обрізаних в минулому
році, в попередній рік і необрізаних взагалі.
За виведеної формулою підрахунку обсягів ураження листової
пластини протягом вегетаційного періоду 2018 року ми отримали такі
результати:
Найбільш ураженими були дерева, які не підлягалися обізанню в 2017
році. Це каштани парку Ювілейного, ступінь ураження яких становив 311 см
квадратних. Обрізані два роки тому дерева на проспекті Шахтобудівників
становлять на даний момент ступінь ураження 135 см квадратних.
Також обрізані дерева два роки тому на вулиці Лихачова, становлять
найбільший ступінь ураження у 2018 році 28 см квадратних. Найменшої
шкоди зазнали дерева, обрізані в минулому році на Вулиці Європейській,
їхній ступінь ураження на 2018 рік становить 9 см квадратних.
Ураження гіркокаштану мінуючою міллю безпосередньо залежить від
стану крони дерева (обрізалася або ж не обрізалася); обрізані в цьому році
дерева значно менше були уражені шкідником. Обрізані в минулому році
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дерева, в порівнянні з 2018 роком в незначній мірі, але більше піддалися
ураженню, що викликає необхідність продовжити дослідження в
наступному році. Дерева в парку «Ювілейному», які взагалі не піддавалися
обрізанню в 2017-2018 роках, в порівнянні з минулими роками показали
найбільший обсяг ураження досліджуваним шкідником. Таким чином,
тільки обрізка каштанів не дає гарантій врятувати міські насадження
каштана від мінуючої молі.
На основі проведеного дослідження було зроблено висновок, що для
збереження міських насаджень каштана необхідно використовувати
комбіновані методи щодо захисту дерев від мінуючої молі, а саме:
1.
Виробляти щадну, своєчасну обрізку крони, до початку
сокоруху, а саме в місяці лютому. Проводити окопування каштанів в осінній
і весняний періоди, а так само у весняний період проводити побілку
стовбурів дерев.
2.
Своєчасно і якісно проводити прибирання опалого листя
каштанів подальшим вивезенням її за межі міста.
3.
Для
збереження
міських
насаджень
каштана
використовувати по можливості і інші, зокрема, біологічні методи боротьби
з каштановою міллю.

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ІОНІВ К+ ТА 133СS+ З ВОДНИХ
РОЗЧИНІВ ПРИРОДНИМ СОРБЕНТОМ НА ОСНОВІ СФАГНОВИХ
МОХІВ
БІ016
Іщук Анастасія Ігорівна
учениця 10 класу Житомирської ЗОШ №5 I-III ступенів
Наукові керівники: Кононенко Жанна Василівна, спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист, вчитель хімії та біології Житомирської ЗОШ №5;
Орлов Олександр Олександрович , к.б.н., завідувач лабораторії Поліського
філіалу УкрНДІЛГА
Розробка природного сорбенту іонів К+ та 133Cs+ є актуальною,
оскільки дозволяє сподіватися також і на сорбцію катіонів радіоактивних
ізотопів цезію, зокрема 137Cs+ та 134Cs+.
Об’єктом дослідження є основні види сфагнових мохів, які зростають
на мезотрофних, мезооліготрофних та оліготрофних болотах у
Житомирському Поліссі.
Предметом дослідження є сорбція-десорбція іонів К+ та 133Cs+
природними сорбентами, якими виступають сфагнові мохи.
Мета досліджень: оцінити сорбційну здатність сфагнових мохів по
відношенню до іонів К+ та 133Cs+ з метою отримання природного сорбенту
катіонів елементів І групи; виявити міцність фіксації сфагнами сорбованих
катіонів К+ та 133Cs+ при промиванні їх фітомаси дистильованою водою.
Завдання досліджень: проаналізувати літературні джерела стосовно
обраної проблеми; провести польові дослідження та відібрати необхідну
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кількість сфагнових мохів; поставити спеціальні досліди відносно повної
вологоємності різних видів сфагнових мохів, величини сорбції іонів К+ та
133Cs+ сфагном сумнівним, сфагном магелланським, сфагном
волосолистим, сфагном болотним; дослідити міцність фіксації іонів К+ та
133Cs+ сфагновим сорбентом, отриманим зі сфагнів різних видів, при
промиванні дистильованою водою; статистично опрацювати отримані
експериментальні дані, на основі чого зробити відповідні висновки.
Висновки.
1. За повною вологоємністю види сфагнів можна розмістити таким
чином: Sphagnum palustre – 4,68±0,109 разів; Sphagnum capillifolium –
4,70±0,227 разів; Sphagnum fallax – 4,78±0,020 разів; Sphagnum magellanicum
– 5,10±0,111 разів.
2. Середні значення водоутримуючої здатності Sphagnum palustre,
Sphagnum capillifolium та Sphagnum fallax не відрізнялися істотно на 95%
довірчому рівні у всіх дисперсійних парах. Однак від кожного з них
статистично достовірно відрізняється Sphagnum magellanicum.
3. Для сфагнового сорбенту властивою є досить значна швидкість
сорбції розчинів як KCl, так і 133CsNО3.
4. Сфагновим сорбентом було затримано від 60,8±4,14% початкової
кількості КCl (сорбент зі Sphagnum palustre) до 71,40±2,94% (сорбент зі
Sphagnum magellanicum).
5. Концентрація К+ у розчині, який пройшов природний сорбент,
виготовлений з різних видів сфагнових мохів, у всіх досліджених видів
сфагнів не відрізнялася суттєво на 95% довірчому рівні. Для отримання
сорбенту можна використовувати будь-який з досліджених видів сфагнів або
їх суміш.
6. Виявлено, що у всіх видів сфагнів після промивання дистильованою
водою сорбція 133CsNО3 була більш міцною у порівнянні з KCl. Для К+
вона у різних видів сфагнів знаходилася у діапазоні 70,42-78,02%, а для
133Cs+ – у діапазоні 76,32-85,21%.
7. Найбільш придатними для подальшої розробки природних
сорбентів є два звичайні види сфагнів, запаси яких значні у болотних
екосистемах – Sphagnum magellanicum та Sphagnum palustre, які до того ж
характеризуються максимальними значеннями сорбції як К+, так і 133Cs+.
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ПІДБІР ОПТИМАЛЬНИХ ПРИЙОМІВ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ
САДЖАНЦІВ ТРОЯНД В УМОВАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ
БІ017
Білоусова Вікторія Павлівна
учениця 9 класу Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Нетішинської
міської ради Хмельницької області, Хмельницька область
Науковий керівник: Ярмолюк Наталія Григорівна, спеціаліст вищої
категорії,
старший
учитель,
вчитель
біології
Нетішинської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Хмельницька область
Троянда посідає провідне місце серед озеленюючих рослин.
Вирощування саджанців троянди зосереджено переважно на Сході
України.
В зоні малого Полісся Правобережної України троянди вирощують
аматори на своїх присадибних ділянках в ролі озеленення. З промислової
точки зору троянди вирощують в теплицях, основна роль яких – вигонка
квітів на зріз.
В цій зоні наукові дослідження з трояндою не проводилися і виходячи
з цього, постала необхідність розгляду основних питань технології
вирощування саджанців троянд у відкритому грунті.
Актуальним є підбір оптимальних прийомів технології вирощування
саджанців троянди у відкритому грунті. Дане дослідження не є абсолютно
новим, але є малодослідженим.
Мета дослідження: вивчити та дослідити вплив окулірування та
живцювання для отримання саджанців троянди.
В зв’язку з цим в поставлені завдання входило:
- вивчити вплив окуліровки та живцювання, як способу отримання
саджанців троянди;
- виявити найбільш ефективні прийоми отримання якісних саджанців;
- провести економічну та біоенергетичну оцінку ефективності
вегетативного розмноження троянд в умовах Малого Полісся Хмельницької
області.
Об’єкт дослідження – фізіологічні процеси, які відбуваються в
рослинах під час окулірування та живцювання, що пов’язані з елементами
отримання якісних саджанців.
Наукова новизна полягає в тому, що для умов зони Малого Полісся
Хмельницької області дане дослідження було проведено вперше.
Обгрунтовано ефективність окулірування, встановлено найбільш ефективні
параметри даного прийому технології вирощування троянд.
Предмет дослідження – види: чайно-гібридні, плетисті, паркові,
фенологічні зміни, біометричні та продуктивні показники саджанців
троянди при різних елементах технології вирощування, встановлення
кореляційних зв’язків між розвитком та продуктивністю рослин.
Методи дослідження – польові досліди, лабораторні дослідження,
статистичні методи обробки результатів, порівняльна характеристика
результатів за різних методів вирощування.
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що для умов
зони Малого Полісся Хмельницької області вперше було проведено
дослідження і обґрунтовано ефективність окулірування; встановлено
найбільш ефективні параметри даного прийому технології вирощування для
зони Півночі Хмельницької області.
Практичне значення одержаних результатів: експериментально
доведено доцільність обґрунтованого нами окулірування, як елементу
технології вирощування саджанців троянди в умовах зони Малого Полісся,
що сприяло отриманню високоякісного садівного матеріалу саджанців
троянди.
Аналізуючи дані отримані в результаті досліджень виявили:
1. Окулірування сортів:«Блек Баккара», «Розаріум Ютерзейн»,
«Вільям Моріс» виявилось ефективним агротехнічним прийомом для
отримання садівного матеріалу і виходу якісних саджанців переважно
першого та другого ґатунку порівняно з живцюванням в умовах Малого
Полісся Славутського району Хмельницької області.
2. Літню окуліровку слід проводити в період з 10 липня по 20 серпня.
3. Біоенергетичну оцінку ефективності окуліровки важко
переоцінити. Як показала практика, що найефективнішою є літня окуліровка
сплячими вічками у період нисхідного сокоруху.
4. Економічна ефективність даного прийому становить 92,8-98%.
5.Щеплення одним вічком потребує найменшої кількості живців
маточного матеріалу, травмування підщепи незначне.
6. Дослідження проводились з 2014 по 2018 рік.(від висівання насіння
з 2014р. до окулірування з 2016 до 2018 р.).
7. Зрізуючи вічко, спеціально залишають під корою незначний шар
деревини.
8. За результатами дослідження виявили, що розмноження живцями
ґрунтується на здатності вегетативних частин рослин у певних умовах
утворювати корені та стебла.
Переваги окулірування:
- окуліровка проста по техніці виконання вимагає мінімум часу і
зусиль;
- незначне травмування підщепи;
- можна зробити повторне щеплення на одній підщепі;
- висока ступінь приживлюваності (в деяких випадках до 98%);
- швидке розмноження нових сортів, виробництво посадкового
матеріалу, незараженого вірусними хворобами;
- троянди, заокуліровані на дикій підщепі, виявляють потужне
зростання, більшу пристосованість до місцевих умов, високу морозо- та
посухостійкість;
- висока продуктивность, мала затратність матеріалів;
- окулірування є найбільш дешевим способом облагороджування
рослин.
Недоліки:
- стандартні саджанці виходять, як правило, лише на третій рік;
- необхідно додатково вирощувати підщепу;
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- в окулірованих троянд утворюється дика парость, яку слід вирізати.
З огляду на сказане найпростіший, найпродуктивніший спосіб
вегетативного розмноження троянд в умовах Малого Полісся Славутського
району Хмельницької області є окулірування.
Недоліки живцювання:
- слабка коренева система (звідси кореневласні рослини слабші, ніж
прищеплені);
- коренева система дикого виду підщепи зимостійкіша, ніж живцевої
рослини.
МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ ТА ПАРАМЕТРИ УВАГИ ПІДЛІТКІВ
З РІЗНИМИ НЕЙРОДИНАМІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
БІ018
Середюк Дарина Ігорівна
учениця 9 класу Луцького навчально-виховного комплексу №9
Наукові керівники: Поручинська Тетяна Федорівна, к.б.н., доцент кафедри
фізіології людини та тварин Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки; Багно Олена Миколаївна, учительметодист, спеціаліст вищої категорії, вчитель біології КЗ "Луцький НВК
№9 Луцької міської ради"
У сучасному світі все більше уваги приділяється розвитку потенціалу
дітей та молоді, оскільки швидкі темпи соціально-економічного розвитку
вимагають підготовки нових висококваліфікованих фахівців з
неординарним мисленням. Ефективна підготовка потребує високої
мотивації до навчання (Gagné F., 2010; Matthews D. J., 2009), яка повинна
супроводжуватись високою стійкість та продуктивністю уваги. Увага сприяє
протіканню психічних процесів: відчуттів, сприйняття, запам'ятовування та
ін., а тому є важливою умовою оволодіння знаннями, уміннями та навичками
під час навчання (Максименко С., 2003).
Значний вплив на протікання всієї навчальної діяльності спричиняють
такі вроджені властивості нервової системи, як лабільність (рухливість) та
розумова продуктивність. Водночас це властивості, що формують
індивідуальний стиль діяльності, який може бути як продуктивним, так і
непродуктивним. Ці особливості нервової системи потрібно враховувати у
процесі навчання, обираючи для кожного учня більш прийнятні форми
засвоєння знань, умінь і навичок (Кондратенко Л., 2004).
З огляду на це, дослідження нейродинамічних властивостей школярів
з різними параметрами уваги та мотивації до навчання є актуальним.
У дослідженні приймали участь учні 8–9 класів навчально-виховного
комплексу № 9 міста Луцька.
Нейродинамічні властивості школярів, а саме просту зорово-моторну
реакцію (ПЗМР), реакції вибору одного подразника з трьох (РВ 1-3) та двох
подразників з трьох (РВ 2-3), функціональну рухливість (ФРНП) та силу
нервових процесів (СНП) досліджували за методикою М. В. Макаренка на
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приладі «Діагност-1» у режимі зворотного зв’язку з використанням
предметних подразників.
Рівень мотивації до навчання досліджували за методикою
«Запам’ятай і відтвори малюнок» (Немов Р. С., 2016). Досліджувані
протягом 2 хвилин розглядали картинки (по 1 хвилині кожну) та
відтворювали їх на спеціальних бланках. Малюнки, зроблені
досліджуваними, аналізували і оцінювали в балах за допомогою процедури
змістовного аналізу. Результатом цього аналізу був числовий показник
ступеня розвиненості у дитини потреби в досягненні успіхів (сума балів,
набраних учнем за виконані два малюнки).
Стійкість та продуктивність уваги досліджували за допомогою кілець
Ландольта (методика «Вивчення обсягу уваги»). При цьому досліджувані на
спеціальних бланках виконували завдання протягом 5 хвилин. Оцінювали
кількість переглянутих знаків та кількість допущених помилок за кожну
хвилину та загалом за весь тест. За відповідною формулою визначали
продуктивність і стійкість уваги (Немов Р. С., 2001).
Отримані результати опрацьовували за допомогою кореляційного
аналізу. Значимими вважали коефіцієнти кореляції при р≤0,05.
У результаті проведеного аналізу встановили, що із ускладненням
завдання тривалість реакції-відповіді підвищується. Так тривалість простої
зорово-моторної реакції в середньому становила 272,9±21,77 мс, реакція
вибору одного подразника з трьох – 410,15±25,52 мс, реакція вибору двох
подразників з трьох – 482,68±22,98 мс. Встановлено, що досліджувані
опрацьовували 120 предметних подразників у режимі зворотного зв’язку за
73,0±1,47 с (цей показник характеризує функціональну рухливість нервових
процесів). Сила нервових процесів у підлітків дорівнювала 565,44±12,73
подразників за 5 хв. Кореляційний аналіз показав значимі кореляційні
зв’язки ПЗМР та РВ 1-3 з мотивацією до навчання (r=-0,61 та r=-0,65
відповідно): менший час реакцій супроводжувався вищими показниками
мотивації. Також виявлено значимі кореляційні зв’язки функціональної
рухливості та сили нервових процесів з показниками стійкості та
продуктивності уваги (r=-0,7 та r=0,71). При цьому менший час виконання
завдання під час дослідження ФРНП та більша кількість опрацьованих
подразників під час дослідження СНП супроводжувались вищою стійкістю
та продуктивністю уваги.
У дослідженні встановлено взаємозв’язки параметрів уваги та
мотивації до навчання з простими та складними нейродинамічними
реакціями школярів. Зокрема, в осіб із швидшими простими зоровомоторними реакціями виявлена вища мотивація до навчання. Також в учнів
з вищою функціональною рухливістю та силою нервових процесів виявлена
вища стійкість та продуктивність уваги.
Отримані результати можуть мати практичне значення під час
застосування індивідуального підходу в навчальному процесі.
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BIRDWATCHING ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
УРБОЕКОСИСТЕМ
БІ019
Гедзюк Владислав Олегович
вихованець Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та
молоді
Науковий керівник: Рискова Варвара Георгіївна, спеціаліст І категорії,
керівник гуртка - методист, керівник гуртка Рівненського міського Палацу
дітей та молоді, керівник Ресурсного центру з екологічної освіти
Важливим завданням сьогодення є формування стійких екосистем на
урбанізованих територіях, які зазнають значного тиску антропогенних
факторів. Невід’ємною частиною таких систем виступають птахи, які
відіграють важливу роль у забезпеченні їх стійкості. Для організації заходів
із управління орнітофауною міст необхідно забезпечити обізнаність
населення про видовий склад птахів загалом, їх екологічні особливості, стан
популяцій окремих видів. Однією із дієвих та активних форм вивчення
птахів є birdwatching. Заняття birdwatching дає не лише знання про птахів та
різноманітність екосистем, а й формує у людей поведінки, «дружньої до
довкілля», яка спрамована на його захист та збереження.
Впродовж 2017-2018 років реалізується довгостроковий проект
«Birdwatching для збереження біорізноманіття урбоекосистем».
Мета проекту: створити умови для розвитку birdwatching для
збереження біорізноманіття урбоекосистеми м. Рівного.
Завдання:
- з’ясувати видовий склад птахів у різних біотопах міста;
- розробити маршрути для birdwatching;
- привернути увагу мешканців міста до птахів;
- організувати birdwatching для мешканців міста.
Результати проекту:
Для з’ясування видового складу птахів м. Рівного були здійснені
обліки за маршрутним методом лінійних трансект (Jarvinen, Vaisanen, 1977),
які проводилися протягом року. У межах міста було виділено 9 основних
біотопів: багатоповерхова забудова (8,28 км2), віллова забудова (11,34 км2),
промислова забудова (9,55 км2), зелені рекреаційні зони (3,04 км2), відкриті
ландшафти (7,08 км2), сади та сільськогосподарські угіддя (2,49 км2),
чагарникові зарості (1,16 км2), вологі луки (0,28 км2) та водойми (0,87 км2).
Для визначення статусу перебування птахів на досліджуваній
території було обрано 7 основних категорій перебування (гніздуючий,
осілий, літуючий, перелітний, пролітний, залітний, зимуючий). Визначення
птахів проводилося на основі морфологічних ознак за Польовим атласомвизначником (А. А. Бокотей, Г. В. Фесенко).
Фауна птахів м. Рівного його околиць представлена 160 видами, які
відносяться до 108 родів, 38 родини, 17 рядів. Найбільшою кількістю видів
птахів у межах міста представлені родини Кропив’янкові (15 видів) та
Мухоловкові (11 видів). До категорії статусу Гніздуючий належить 90 видів,
перелітними є 54 види, а осілими 26. У складі орнітофауни виявлено 5
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рідкісних видів (Червона книга України). Розподіл птахів за біотопами
нерівномірний: відкриті ландшафти (63 види), рекреаційні зони (53 види),
віллова та промислова забудова (по 52 види), багатоповерхова забудова (45
видів), сади та городні ділянки (43 види), чагарникові зарості ( 39 видів),
водойми (14 видів) та вологи луки (13 видів).
Такі види, як Дятел сирійський, Вивільга, Зозуля, Припутень, Шпак
звичайний, Сойка, Сорока, Галка, Грак, Очеретянка чагарникова, Берестянка
звичайна, Кропив’янка чорноголова, Кропив’янка прудка, Вівчарикковалик, Мухоловка сіра, Кам’янка звичайна, Горихвістка чорна, Соловейко
східний, Чикотень, Дрізд чорний, Ремез, Синиця блакитна, Синиця велика,
Горобець хатній, Горобець польовий, Зяблик, Щедрик, Зеленяк, Щиглик
зустрічалися у більшості біотопів міста. Окремі види мають дуже обмежене
поширення і зустрічаються у межах одного біотопу.
Серед гніздових птахів більшість розташовують свої гнізда на деревах
(22 види), 19 видів можуть заселяти штучні гніздівлі, 18 видів – будівлі, 17
видів роблять гнізда на землі, 15 видів гніздиться у заростях очерету, 14
видів –у дуплах, 13 видів – у чагарниках.
Для проведення birdwatching були розроблені наступні маршрути у
межах міста:
маршрут №1 – парк ім. Т. Шевченка – вул. Драгоманова – парк
«Лебединка» - набережна р. Устя та оз. Басів кут - мікрорайон «Щасливе» східна околиця м. Рівного; маршрут №2 – вул. Боярка – житловий масив
«Макарова» - район ЗОШ №23 – парк «Хімік», маршрут №3 – східна околиця
м. Рівного – вул. Енергетиків – вул. Курчатова – вул. Д. Галицького – сквер
радіозаводу – житлова забудова поблизу обласної лікарні – парк «Слави» північно-східна околиця м. Рівного; маршрут №4 – вул. Будівельників –
волога лука на заплаві р. Устя – канал біля очисних споруд підприємства
«Рівнеоблводоканал»; маршрут №5 - посадка вздовж залізничної колії в
районі оз. Басів кут – сади та городи на узбережжі оз. Басів кут – район
Новий двір – мікрорайон «Щасливе» - східна околиця м. Рівного. Для
кожного з маршрутів зазначено сприятливі терміни відвідування – гніздовий
період, періоди весняної та осінньої міграцій, період зимової стабілізації.
Для привертання уваги мешканців до біорізноманіття птахів у місті,
значення їх для міського середовища та необхідності охорони були
проведені заходи:
- друк та презентація науково-популярного видання «Атлас гніздових
птахів Рівного»;
- показ тематичних передач на місцевому телебаченні;
- конкурси-змагання «Пташиний ярмарок» та «Весняний переліт»,
конкурс малюнку «Вільний політ»,
- створено експозицію фотографій «Птахи Рівного»;
- організація циклу інтернет-лекцій із визначення птахів за
морфологічними ознаками та голосом.
Під час проекту було проведено чотири birdwatching за різними
маршрутами для учнів та мешканців (53 учасники) у різні фенологічні
періоди.
Отже, проект сприяв:
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- збільшенню кількості людей, які цікавляться птахами, вміють їх
визначати та розуміють важливість збереження орнітологічного
різноманіття;
- отриманню мешканцями міста нових можливостей для
вмотивованого навчання в контексті «навчання протягом життя», активного
та змістовного дозвілля;
- збільшення рівня обізнаності населення щодо особливостей
діяльності людини (будівництво, рекреація, рибне господарство, лісове
господарство, які є «дружніми» по відношенню до птахів та сприяють їх
збереженню);
- створення підвалин для того, щоб мешканці міста свідомо діяли в
напрямку збереження птахів;
- об’єднання громади міста навколо ідеї збереження та використання
екосистем суші, яка є однією із цілей ООН для досягнення сталого розвитку.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРИРОДНОЇ ВОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ
РОСЛИННОГО БІОТЕСТУ ALLIUM CEPA -ЦИБУЛЯ ЗВИЧАЙНА
БІ020
Дауд Мілана Аліївна
учениця 10 класу Одеського ліцею "Приморський" Одеської міської ради
Одеської області
Омельченко Вiра Володимирiвна
учениця 10 класу Одеського ліцею "Приморський" Одеської міської ради
Одеської області
Сивак Таїсія Віталіївна
учениця 10 класу Одеського ліцею "Приморський" Одеської міської ради
Одеської області
Науковий керівник: Ожован Олена Олександрівна, к.б.н., асистент Одеської
державної аграрної академії
Мета роботи: характеристика якості питної води бюветів м.Одеси по
результатам рослинного біотестування.
Завдання роботи: відбір проб води у місцевих бюветах: 1)Бювет,
Приморський район, пр. Гагаріна; 2)Бювет, Приморський район,
вул.Говорова; 3) Бювет, Київський район, пр. Небесної Сотні, 14ю
Шкільний;), проведення біотестування за допомогою Allium сepa, оцінка
якості води по довжині та інтенсивності проростання корінців.
Актуальність дослідження: неякісна вода - причина багатьох
захворювань(онкозахворювання , виразки, хвороби нирок), в 80 відсотках
випадків небезпечні епідемії та ін. (кишкові інфекції, гепатит А) обумовлені
саме низькою якістю води.
Об’єкт дослідження: бюветна питна вода м. Одеси.
Предмет дослідження: оцінка якості води за допомогою біотесту
Allium Cepa L. (цибуля звичайна).
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Результати досліджень: більш якісною водою характеризується бювет
на проспекті Гагаріна. Кількість корінців та їх довжина протягом 72 годин
показали інтенсивний ріст та розвиток - 60% від контролю. Проби 2 та 3 (вул.
М.Говорова та пр. Небесної Сотні відповідно) показали менший результат
30-37% від контрольного вимірювання, що свідчить про меншу якість питної
води.
Висновки: якість питної води бювету на проспекті Гагаріна є
найкращою серед інших проб(2 і 3), про що свідчить активний ріст і розвиток
корінців проби 1.
Маючи такі висновки хочемо дати деякі рекомендації :
1.Провести лабораторні дослідження питної води бюветів на
вул.Говорова та пр.Небесної Сотні та встановити причини інгібування росту
та розвитку кореневих волосків рослинного біотесту.
2. Біотест Allium cepa є надійним та практичним у використанні з
метою встановлення якості питної води. Методика та техніка дослідження є
доступною, їх можна застосовувати і в домашній лабораторії.
3.Використовувати цей надійний біотест у подальших дослідженнях
води різного походження.
АНАТОМО-ГІСТОХІМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ КОРЕНЯ ЛОПУХА
ВЕЛИКОГО ЯК ПЕРСПЕКТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЛІКАРСЬКОЇ
СИРОВИНИ
БІ021
Сакіна Аліна В'ячеславівна
учениця 8 класу КЗ "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№92 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського
Союзу П.П. Набойченка", вихованка КЗ "Станція юних техніків №1
Харківської міської ради"
Наукові керівники: Опрошанська Тетяна Віталіївна, к.фарм.н., асистент
кафедри ботаніки Харківського національного фармацевтичного
університету; Бєлкіна Олена Віталіївна, старший учитель, спеціаліст
вищої категорії, вчитель КЗ "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №2 Харківської міської ради Харківської області імені Героя
Радянського Союзу П.П. Набойченка", співробітник КЗ "Станція юних
техніків №1 Харківської міської ради"
Флора Земної кулі включає 11 видів лопуха, 8 з яких зустрічаються на
території країн Європи, Азії та Північної Америки. На території України
широко розповсюджені представники рослин роду лопух та найбільш
поширеним є вид лопух великий, менш розповсюджені лопух павутинистий
і лопух малий, рідко зустрічається лопух дібровний. Ці рослини ростуть як
бур’ян на узліссях, біля доріг та річок.
З літературних джерел також відомо, що рослини роду Лопух
застосовуються у науковій медицині
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У науковій медицині корінь л. великого не є офіцінальною рослиною,
оскільки він не входить у фармакопею (входить у британську та німецьку
фармакопеї та входив у російську за часи царської Росії)
У корені міститься полісахарид інулін, який стимулює відкладання у
печінці великої кількості глікогену та покращує інсулінутворюючу функцію
підшлункової залози. Також встановлено, що фруктозани кореня л. великого
стимулюють розвиток колоній біфідобактерій, що може бути перспективно
для використання їх в якості добавок в дитячому харчуванні.
За даними літератури відомо про хімічний склад кореня лопуха
великого, але відомостей щодо місця локалізації біологічно активних
речовин безпосередньо в тканинах сировини ми не виявили. Тому
гістохімічне вивчення кореня лопуха великого було актуальним.
Мета роботи – анатомо-гістохімічне вивчення кореня лопуха
великого та встановлення місця локалізації біологічно активних речовин на
гістологічному рівні.
Для досягнення мети необхідно було:

зробити поперечні, поздовжньо-радіальні та поздовжньотангентальні зрізи свіжого кореня лопуха великого;

вивчити анатомічну будову кореня лопуха великого;

провести якісні реакції на наявність та локалізацію різних
груп біологічно активних речовин.
Об’єкт дослідження – свіжий корінь лопуха великого, заготовлений в
кінці першого року вегетації.
При обробці поперечного зрізу кореня 96% спиртом етиловим в
клітинах корової паренхіми утворилися кристали інуліну, а при обробці 20%
розчином α-нафтолу спиртовим з кислотою сірчаною концентрованою
клітини корової паренхіми, паренхіми серцевинних променів та оболонки
судин набули фіолетового кольору, що також свідчило про наявність
інуліну. Про накопичення вільних цукрів в оболонках судин свідчила
позитивна реакція з розчином анілінфталату при нагріванні. Оболонки судин
забарвились в жовтий колір.
За даними літератури відомо, що в корені лопуха великого містяться
сполуки фенольної природи, місце локалізації яких ми встановили за
результатами якісних реакцій. Так при взаємодії поперечних зрізів кореня з
1% розчином феруму(ІІІ) хлориду водним та 10% розчином калію
гідроксиду водним клітини корової паренхіми, паренхіми серцевинних
променів та оболонки судин забарвились відповідно в темно-синій та
жовтий колір.
В клітинах корової паренхіми знаходилися схизогенні канали з
вмістом. В результаті проведення якісної реакції з розчином Судану ІІІ,
вміст схизогенних каналів, що знаходились в клітинах корової паренхіми,
забарвився в оранжевий колір, що свідчило про його ліпофільну природу.
В порах клітин деревинної паренхіми та в зоні камбію присутні
амінокислоти, про це свідчив позитивний результат реакції з 0,25%
розчином нінгідрину водним при нагріванні.
Отже, в результаті проведених досліджень в корені лопуха великого
встановлено місце локалізації деяких груп біологічно активних речовин.
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1.
В коровій паренхімі локалізуються інулін, сполуки
фенольної природи та сполуки ліпофільної природи, що містилися в
схизогенних каналах.
2.
В паренхімі серцевинних променів містяться інулін та
сполуки фенольної природи.
3.
В оболонках судин – інулін, вільні цукри та сполуки
фенольної природи.
4.
В порах клітин деревинної паренхіми та в зоні камбію –
амінокислоти.

ВПЛИВ КОМПОЗИТНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ СОРБЕНУ ТА
ФІТОСИРОВИНИ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН
ПЕЧІНКИ ПРИ СТАНДАРТНОМУ РАЦІОНІ ХАРЧУВАННЯ ТА
МОДЕЛЬОВАНОМУ ОЖИРІННІ
БІ022
Дідух Денис Михайлович
учень 11 класу гімназії "Міленіум" №318 м. Києва
Наукові керівники: Козицька Тетяна Володимирівна, к.б.н., асистент
кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця; Пазюк Любов Михайлівна, к.б.н., доцент кафедри
цитології, гістології та репродуктивної медицини ННЦ "Інститут біології
та медицини" Київського національного університету
Ожиріння в сучасному світі визнано однією з найпоширеніших
медико-соціальних проблем, що відіграє значну роль у формуванні патології
людини, знижує репродуктивний потенціал, негативно впливає на загальний
стан, працездатність та якість життя хворих.
Метою даної роботи було вивчити вплив композитної системи на
основі кремнезему та диспергованого фітопрепарату з високим вмістом
поліфенолів, флавоноїдів, терпенів і полісахаридів на гістологічну структуру
та функцію печінки щурів при стандартному раціоні харчування та
модельованому аліментарному ожирінні.
Експерименти проведені на лабораторних білих щурах-самцях Rattus
norvegicus лінії Wistar 3-місячного віку.
Робота виконана на кафедрі цитології, гістології та репродуктивної
медицини
ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ імені Шевченка.
Показано, що при утриманні щурів на стандартному раціоні
харчування і при введенні сорбенту, фітопрепарату чи композитної системи
гістоструктура печінки не змінюється у порівнянні з контролем.
На тлі аліментарного ожиріння, виявлено суттєве зниження
синтетичної активності ядер гепатоцитів та виражені дистрофічні зміни в
паренхімі печінки, які відповідають паренхіматозній жировій дистрофії
гепатоцитів. При цьому вірогідно збільшується ширина синусоїдних
гемокапілярів в центральних і периферичних зонах печінкової часточки,
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набряк і просякання паренхіми печінки еритроцитами , що свідчить про
розлад мікроциркуляції печінки. При введенні щурам на фоні аліментарного
ожиріння композитної системи та фітопрепарату виявлено достовірне
покращення показників гістоструктури та мікроциркуляції печінки, що є
результатом посилення компенсаторно-пристосувальної реакції печінки.
РАДІОПРОТЕКТОРНА ДІЯ МЕЛАНІНОВИХ ПІГМЕНТІВ
БАЗИДІОМІЦЕТОВИХ ГРИБІВ В УМОВАХ КУЛЬТИВУВАННЯ IN
VITRO
БІ023
Гудзенко Єлизавета Дмитрівна
учениця 10 класу Українського гуманітарного ліцею Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Наукові керівники: Білько Надія Михайлівна, д.мед.н., завідувач центру
молекулярних і клітинних досліджень Національного університету "КиєвоМогилянська Академія"; Шеремет Тетяна Григорівна, старший учитель,
спеціаліст вищої категорії, завідувач кафедри природничих дисциплін,
вчитель біології Українського гуманітарного ліцею Київського нацонального
університету імені Тараса Шевченка
Іонізуюча радіація в разі аварій і катастроф потрапляє у навколишнє
природнє середовище і здійснює негативний вплив на біорізноманіття.
Молекулярно-клітинні механізми захисту усіх живих організмів
забезпечуються наявністю якісних радіопротекторів різної природи, з яких
природні мають суттєві переваги. У останні роки було з'ясовано, що
меланінові пігменти вищих базидіоміцетових грибів здатні знешкоджувати
велику кількість вільніих радикалів, що напрацьовуються в клітинах
організму під впливом іонізуючого випромінювання. Проте й досі відсутні
дані про вплив меланінів на гемопоез. Тому, нашою метою було дослідити
радіопротекторну дію меланіну на гемопоетичні клітини кісткового мозку
мишей у разі дії сублетальної дози іонізуючого випромінювання. Задачі
дослідження: підібрати умови культивування гемопоетичних стовбурових
клітин мишей лінії Balb/С in vitro; оцінити динаміку колонієутворюючої
активності клітин кісткового мозку мишей за умов опромінення
сублетальною дозою; дослідити вплив меланіну на колонієутворюючу
здатність клітин кісткового мозку опромінених мишей.
Для досягнення мети проводилося культивування кісткового мозку
мишей Balb/С in vitro. Тварин-донорів кісткового мозку поділено було на три
групи: миші, що не підлягали будь-якому впливові (контрольна група);
миші, що опромінювалися іонізуючим випромінюванням; миші, котрим
перед опроміненням вводили розчин меланінових пігментів.
Результати культивування дозволили зробити наступні висновки:
оптимальним строком культивування гемопоетичних стовбурових клітин
мишей лінії Balb/С в умовах in vitro є 11 діб, так як найбільше колоній
компактного типу утворювалося саме на цю добу культивування;
колонієуторююча активність неопроміненого кісткового мозку становила
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36,8±5,2 колоній на 100 000 культивованих клітин; під впливом іонізуючого
випромінювання знижувалася колонієутворююча активність кісткового
мозку мишей. Кількість колоній у камері на 1-шу добу становила 24,2±6,3,
на 7-му 2,3±0,5 та 4±0,3 на 30-ту добу після опромінення; розчин меланіну
здатен підвищувати функціональну активність кісткового мозку
опромінених тварин. Кількість колоній на 1-шу добу дорівнювала 51,6±6,8,
на 7-му 82,5±4,1 та 113,8±10,2 на 30-ту добу після опромінення твариндонорів.
ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ:
АНТИОКСИДАТНА СИСТЕМА У РОСЛИН ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ
БІОРЕМЕДІАЦІЇ
БІ024
Волкова Анна Романівна
учениця 11 класу Чернівецької гімназії №2
Науковий керівник: Панчук Ірина Ігорівна, д.б.н., професор кафедри
молекулярної генетики та біотехнології Чернівецького національного
університету ім. Ю.Федьковича
Постановка завдання. Зростання промисловості призводить до
забруднення навколишнього середовища, особливо ґрунтів. Одним із
найбільш шкідливих забруднювачів, які загрожують довкіллю та здоров'ю
людини є важкі метали, зокрема купрум та кадмій. У рослинній клітині важкі
метали викликають підвищений вміст активних форм кисню (АФК), що
призводить до оксидативного стресу (Benavides, 2005, Yruela, 2009 ). Для
боротьби з оксидативним стресом у рослин існує антиоксидантна система
захисту (Pandey, 2017). Дослідження захисної відповіді рослинної клітини за
дії підвищених концентрацій важких металів є важливим та актуальним.
Розуміння цих механізмів дасть можливість створювати генетично
модифіковані рослини, які могли б рости на забруднених важкими металами
ґрунтах, сприяючи біоремідіації грунтів. Для оцінки впливу забруднених
важкими металами грунтів на рослини важливо розробити маркери
(індикатори), які могли би характеризувати стан здоров’я рослини.
Можливим кандидатом є антиоксидантна система рослинної клітини. Тому
підбір різних параметрів, що характеризують окисно відновний потенціал
клітини є актуальним.
Метою мого проекту є оцінка стану антиоксидантної системи за дії
стресу, викликаного підвищеними концентраціями важких металів. В роботі
оцінювали ступінь оксидативного пошкодження рослинної клітини, вміст
низькомолекулярного антиоксиданту вітаміну С, визначали активність
антиксидантного ферменту аскорбат пероксидази (АРХ) та експресію
окремих генів Арх у ранній відповіді модельної рослини Arabidopsis thaliana
за дії підвищених концентрацій іонів міді та кадмію.
Методи. Дослiдження проводили на рослинах Arabidopsis thaliana.
Рослини вирощували в ґрунті за сталої температури +20°С і освітленні 2,5
кЛк в умовах 16-годинного світлового дня та відносній вологості повітря 6048

70%. Враховуючи, що коренева система виконує бар’єрну роль і затримує
надходження іонів ВМ у пагін, стресову обробку проводили на рослинах з
відокремленою кореневою системою. Для досягнення швидкого
накопичення іонів ВМ у тканинах при обробці рослин використовували
порівняно високі – 0,1; 0,5 та 5 мМ – концентрації хлоридів міді та кадмію.
Стресову обробку проводили у темряві за температури 20° С протягом
2-х (короткотривалий стрес) та 12-ти (довготривалий стрес) годин.
Контролем слугували рослини, що інкубувались протягом зазначеного часу
у 0,5х MS без додавання іонів ВМ.
Визначення вмісту окисленої та відновленої форми вітаміну С, а
також активність АРХ здійснювали спектрофотометрично за методами,
описаними в літературі (Luwe et al., 1993; Amako et al. 1994).Загальну
активність АРХ та вміст відновленої та окисленої форм вітаміну С визначали
спектрофотометрично. Рівень мРНК генів Арх визначали шляхом
проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у режимі реального часу
та оцінка рівня мРНК.
Результати. За дії хлориду міді відбувається зниження вмісту
відновленої форми та зростання окисленої форми вітаміну С - як за 2, так і
за 12 годинного стресу. Одночасно з цим відбувалась інактивація ферменту
антиоксидантного захисту АРХ. Іони кадмію не призводять до жодних змін.
Обробка в присутності 0,5 та 5 мМ хлориду міді викликала зростання рівня
мРНК для Арх5, відповідно, у 5 та 3,4 рази, для Арх6 – у 4,1 та 2,7. Для цих
генів нижча концентрація хлориду міді (0,5 мМ) викликала більшу індукцію
мРНК, ніж вища (5 мМ). Цей ефект можна пояснити тим, що хлорид міді у
концентрації 5 мМ є високо токсичним і має викликати неспецифічне
інгібування транскрипції. За дії іонів кадмію вміст Asc та активність АРХ не
змінювались. При обробці листків арабідопсису протягом 2 годин 5 мМ
розчином хлориду кадмію ефект спостерігався у лише випадку Арх4 у 6
разів. Доведено, що окремі члени мультигенної родини Арх по різному
експресуються у відповідь на оксидативний стрес, викликаний підвищеними
концентраціями іонів купруму та кадмію. Це вказує на їх специфічну роль у
захисній реакції рослин.
В цілому дія хлориду міді, особливо у високих концентраціях,
призводила до більш суттєвих змін у досліджуваних параметрах, порівняно
з хлоридом кадмію.
При виконанні роботи автором тезів було вирощено рослини,
поставлено стресову обробку під наглядом керівника. Робота на
спектрофотометрі та проведення ПЛР проводилось разом із науковим
керівником.
Висновок та перспективи Стан антиоксидантної системи рослинної
клітини може слугувати маркером здоров’я рослин та стійкості до
забруднення грунтів важкими металами. На підставі наших даних ми
пропонуємо проведення селекції рослин спрямованої на відбір форм з
підвищеним вмістом вітаміну С та/або активністю АРХ. Можливо також
створення генетично модифікованих рослин родини хрестоцвітих з
надекспресією окремих генів Арх. Такі рослини зможуть рости на грунтах,
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забруднених іонами купруму та кадмію. Накопичення цих іонів у рослинах
сприятиме біоремедіації грунтів.

СУБСТРАТНА ПРИУРОЧЕНІСТЬ ТА КУЛЬТУРАЛЬНОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОПРОФІЛЬНИХ
АСКОМІЦЕТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
"ДЕСНЯНСЬКО-СТАРОГУТСЬКІЙ" ТА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ
БІ025
Міронець Артем Євгенійович
учень 11 класу КЗ "Сумська обласна гімназія - інтернат для
талановитих та творчо обдарованих дітей"
Наукові керівники: Литвиненко Юлія Іванівна, к.б.н., доцент кафедри
загальної біології та екології Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка; Яловенко Валентина Василівна,
учитель-методист, вчитель біології КЗ "Сумська обласна гімназія інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей"
Унікальність біологічних і біосинтетичних властивостей вищих
грибів зумовлює їх широке використання у сучасній біотехнології,
фармакології, біомедицині. З метою отримання цінних харчових продуктів,
різноманітних лікувально-профілактичних засобів і окремих природних
біологічно-активних речовин, проводять дослідження їх хімічного складу,
розробляють нові методи культивування.
Дослідження копрофільних аскоміцетів сьогодні представляє значний
теоретичний та практичний інтерес. Ці організми є зручними об’єктами, які
допомагають дослідити організацію та функціонування природних грибних
спільнот. Багато видів копрофільних грибів сьогодні є модельними
об’єктами для молекулярних, генетичних, біохімічних та цитологічних
досліджень (Podospora anserine, Sordaria fimicola, S. macrospora),
продуцентами ряду целлюлозолітичних ферментів (Chaetomium globosum,
Coniochaeta ligniaria, Poronia oedipus, Saccobolus saccoboloides, Trichoderma
aureoviride) та речовин з вираженою бактерицидною (Coniochaeta ellipsoidea,
Hypocopra rostrata, Neurospora intermedia, N. pannonica, Sordaria alcina,
Sporormiella australis, Thielavia hyrcaniae, Trichoderma pseudokoningii,) та
мікоінгібуючою (Coniochaeta saccardoi, C. ellipsoidea, Sporormiella australis,
S. minimoides, Stilbella fimetaria) активностями.
В Україні дослідження морфо-фізіологічних характеристик грибів
переважно стосуються вищих базидіоміцетів (відділ Basidiomycota).
Дослідження ж аскоміцетів (відділ Ascomycota) у цьому напрямку
практично не проводяться. Серед сумчастих грибів особливий інтерес
становлять копрофільні аскоміцети. Специфіка субстрату та конкуренція за
обмежені ресурси копроми, обумовлюють високу синтетичну активність
даних грибів та широкий спектр продукованих ними речовин. В багатьох
країнах світи виділені, описані та рекомендовані для впровадження в
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біотехнологічне виробництво високо- продуктивні штами багатьох видів
копрофільних аскоміцетів.
Одним з перших та важливих етапів досліджень такого роду є
підтримка культур на агаризованих середовищах, вивчення їх фізіологічних
особливостей, швидкості росту та морфології.
Мета роботи – дослідити еколого-субстратну приуроченість та
культурально - морфологічні особливості копрофільних аскоміцетів НПП
«Деснянсько-Старогутський». Для досягнення мети були поставленні такі
завдання: визначити видовий склад та проаналізувати таксономічну
структуру копрофільних аскоміцетів НПП «Деснянсько-Старогутський»;
охарактеризувати субстратну приуроченість копрофільних аскоміцетів; в
умовах лабораторного експерименту дослідити сукцесійні зміни видового
складу копрофільних аскоміцетів; охарактеризувати
особливості
морфології
телеоморф Podospora setosa та Sordaria fimicola у культурі;
створити фототеку мікроструктур виявлених видів грибів.
Об’єктом дослідження є копрофільні аскоміцети ДеснянськоСтарогутського національного природного парку та прилеглих територій.
Предметом дослідження є є видовий склад, закономірності розподілу за
субстратами копрофільних аскоміцетів парку та особливості морфології
штамів P. setosa та S. fimicola у чистій культурі.
Матеріалами для даної роботи стали власноруч пророщені та
визначені зразки плодових тіл копрофільних аскоміцетів. Матеріалами для
вивчення культурально-морфологічних особливостей стали 12 штамів двох
видів копрофільних аскоміцетів: Podospora setosa (G. Winter) Niessl (6
штамів) та Sordaria fimicola (Roberge ex desm.) Ces. et De Not. (6 штамів),
власноруч виділених із плодових тіл.
Камеральна обробка зібраного матеріалу проводилась на кафедрі
загальної біології та екології Сумського державного педагогічного
університету ім. А.С. Макаренка. При складанні конспекту копрофільних
аскоміцетів латинські назви грибів та автори видів узгоджувались із
Міжнародною базою даних «Index Fungorum». Для аналізу систематичної
структури аскоміцетів застосовано систему, наведену у 10-му виданні
«Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi».
У результаті проведених досліджень зареєстровано 43 види
копрофільних аскоміцетів, які належать до 17 родів, 12 родин, 6 порядків та
4 класів. За період досліджень відмічено 5 нових для України видів грибів:
Cercophora cf. silvatica N. Lundq., Coniochaeta leucoplaca (Sacc.) Cain.,
Hypocopra parvula Griffiths, Sporormiella octomera (Auersw.) S.I. Ahmed et
Cain in Kobayasi, Trichodelitschia munkii N. Lundq. Проаналізовано
субстратну приуроченість копрофільних аскоміцетів парку, виявлено, що
найбільше їх видів трапляється на копромах диких тварин: козулі та зайця.
Досліджено сукцесійні зміни видового складу грибів на екскрементах
козулі. Виділено види грибів з коротким та довгим періодом плодоношення.
Вперше в Україні виділено у чисту культуру штами двох видів копрофільних
грибів P. setosa та S. fimicola. Вперше описано морфологію міцеліальних
колоній вказаних видів у культурі, визначено особливості їх росту на
твердих агаризованих середовищах.
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Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в Україні
виділено у чисту культуру штами двох видів копрофільних грибів P. setosa
та S. fimicola. Вперше описано морфологію міцеліальних колоній вказаних
видів у культурі, визначено особливості їх росту на твердих агаризованих
середовищах.
Практична значимість. Встановлено специфічні особливості штамів
досліджених культур за такими показниками як морфологічні
характеристики колоній, радіальна швидкість росту вегетативного міцелію,
найсприятливіші для росту джерела Нітрогену, що буде використано для
поповнення банку даних про культури P. setosa та S. fimicola. У результаті
проведених досліджень відібрані найперспективніші для культивування
штами з метою подальшого їх вивчення як можливих біосинтетиків
біологічно активних речовин. Одержані штами у майбутньому можуть бути
передані до Колекції культур Інституту харчової біотехнології та геномики
НАН України.
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Екологічна інженерія
ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТА ПЕЛЬТЬЄ.
АВТОМОБІЛЬНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК
ЕІ001
Сєранова Вікторія Володимирівна
учениця 9 класу НВК "Балтська загальноосвітня школа І-ІІІступенів
№3-колегіум", Одеська область
Наукові керівники: Лабуда Алла Володимирівна, спеціаліст вищої категорії,
вчитель фізики НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІступенів №3 - колегіум", Одеська
область; Сєранова Наталія Сергіївна, учитель-методист, спеціаліст вищої
категорії, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель
економіки НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3-колегіум", Одеська
область
В даній роботі розглянуто історію відкриття елемента Пельтьє,
принцип його роботи та його практичне застосування. Зазначена екологічна
цінність данної розробки.
Мета роботи: Ознайомлення з елементом Пельтьє, вивчення його
будови та принципу роботи, виготовлення автомобільного холодильника з
використанням елемента Пельтьє.
Об’єкт дослідження: елемент Пельтьє та його практичне
застосування.
Актуальність роботи: Вивчення основних властивостей, якостей,
параметрів елемента Пельтьє дозволять нам виготовити автомобільний
холодильник, який стане незамінним супутником будь-якого водія та
пасажира.
В роботі детально вивчено , досліджено та описано принцип роботи
елемента Пельтьє, його практичне застосування, покроково описано
виготовлення автомобільного холодильника, який стане в нагоді будь –
якому автолюбителю. В якості охолоджуючого елемента в холодильнику
використано елемент Пельтьє. Досліджено екологічність даного виробу.
Користуючись даними з дослідницької роботи, за прийнятну ціну
можна виготовити холодильник, який відповідає всім вимогам користувача:
-доступна вартість;
-простота конструкції;
-відсутність рухомих елементів( за виключенням кулерів);
-невеликі габарити;
-низький рівень шуму;
-можливість роботи в любому положені;
-необмежений термін користування;
- не велике споживання енергії;
- достатня температура для зберігання та охолодження продуктів
харчування та напоїв.
Маючи дані з даної роботи можна отримати надійного помічника для
подорожі та відпочинку.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ДВОХСТОРОННІХ СОНЯЧНИХ
ЕЛЕКТРОТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ
ЕІ002
Веденьєва Дар'я Артемівна
вихованка Долинської районної Станції юних техніків Долинської
районної ради, Івано-Франківська область
Науковий керівник: Кепша Ярослав Семенович, д.пед.н., директор
Долинської районної Станції юних техніків, Івано-Франківська область
Актуальність.
Проблема альтернативних джерел енергії нині є надзвичайно
актуальною не тільки для України, а й для провідних держав світу. Окрім
сонячної, яка може перетворювати електромагнітне випромінювання сонця
в електричну енергію на основі активних елементів, є величезна кількість
невикористаної теплової енергії, можна сказати, дармової, яку виділяють у
простір різні агрегати, які працюють і так чи інакше нагріваються та
охолоджуються. Це надзвичайно важлива і за¬хоплююча ідея, яка має
фізичні принципи розв’язання. Умовно кажучи, маємо навчитися брати
дармову енергію з повітря. Тут мова йде про пошук, реалізацію і використання екологічно й економічно виправданих джерел енергії, бо ноосфера
Землі давно вже страждає в судомах від нашого споживацького
використання природних ресурсів. Альтернативні джерела енергії — єдиний
вихід. Одним із важливих напрямів вирішення цієї проблеми є розробка
таких економічних важелів і механізмів,які б активізували цю діяльність.
Методологічною основою для вибору активізації цієї діяльності на
нашу думку повинна стати оцінка його потенціалу. Світова практика
засвідчує, що існує активна та реконструктивна форма розвитку регіонів по
даному питанні. Активна форма передбачає державну підтримку, а
реконструктивна - залучення інших джерел фінансування. Виходячи з цього
можна вважати, що для України може бути прийнятним поєднання цих
форм. Державна інноваційна політика повинна бути однією з
найважливіших передумов розвитку нетрадиційних та поновлювальних
джерел енергії. Створення і використання нових технологій, техніки,
забезпечення правових організаційних умов для ефективного використання
науково-технічних можливостей усіх суб’єктів в України, можливе за умов
визначення стратегічної орієнтації розвитку .
Мета дослідження - практично довести економічну доцільність
використання двосторонніх сонячних електротеплогенераторів в умовах
промислового використання. забезпечення в перспективі переходу на
модель сталого розвитку.
Відповідно до мети дослідження було поставлено такі завдання:
1. Визначити зміну оптичних характеристик сонячного
випромінювання і зрушення сонячного максимуму в довгохвильову частину
спектру, а також фільтрацію фотоелектричну не активної частини в ІК і УФ
частин в сонячному спектрі.
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2. Дослідити різні варіанти охолодження модульних конструкцій
селективним теплоносієм, на ефективність виробництва фотоелектричної і
теплової енергії.
Об’єкт дослідження
Вивчити поглинання випромінювання сонячних променів на
двосторонніх сонячних електротеплогенераторах в спектральних діапазонах
(УФ) до (0,35 мкм) і тепловому (ІК) від (1,20 мкм) в фототрансформуючого
покриття.
Предмет дослідження
Дослідити вплив теплоносія спільно з покриттям на оптичний ККД
електроперетворювача.
Наукова новизна
Випробування ДСЕТГ показали високу ефективність і працездатність
сонячних систем даного класу, високу рентабельність $ / Вт, невисокі
витрати на створення їх виробництва і можливість швидкого повернення
вкладених інвестицій.
1. Вперше знайдено практичне рішення лицьового рідинного
охолодження однобічного фотоелектричного модуля на базі Sunpreme-200
Вт і двостороннього фотоелектричного модуля на прикладі BiSoN - 265 Вт.
2. Вперше виготовлений транспарентний теплообмінник з нульовим і
позитивним пропусканням світлового потоку, який ефективніше і істотно
дешевше традиційних теплообмінників з міді.
3. Вперше встановлено істотний позитивний вплив на потужність
сонячної електроенергії лицьового охолодження модульної конструкції в
порівнянні з тильним, що досягає 6% при інсоляції близько 1000 Вт.
Причому ця величина в разі подальшої концентрації світлового потоку і
збільшеній температурі повітря має тенденцію до збільшення.
4. Крім того, очевидно значне збільшення терміну служби модуля
ДСЕТГ в результаті виключення основної причини його деградації, а саме:
фотохімічно шкідливого УФ випромінювання за допомогою ПТЕ, зниження
температури ФЕПів за рахунок фільтрації гріючого ІК випромінювання
селективним теплоносієм і їх конвективного охолодження.
5. Вперше в результаті рішення управління оптичними і
теплофізичними параметрами ДСЕТГ з'явилася можливість ефективної його
роботи в будь-яких широтах за умови концентрації випромінювання в 3-5
одиниць. Оскільки вартість концентраторів істотно нижче, ніж
фотоелектричних модулів, ціна сонячної теплової та електричної енергії
знижується пропорційно його кратності.
6. Знайдена ефективний захист теплоносія ламінуючої плівки і
фотоелектри-чної схеми за допомогою ПТЕ, що виконує спільно з ними
функцію теплового коллектора, трансформує УФ випромінювання у видиме
спектральний діапазон.
Практичне значення роботи полягає в оптимізації конструкції
модулів, тестування матеріалів і способів їх виготовлення, можливостей
автоматизації даного процесу, оцінки собівартості і ціноутворення.
Список використаної літератури
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ІННОВАЦІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ВТОРИННО ПЕРЕРОБЛЕНОГО
ПЛАСТИКУ
ЕІ003
Курінной Іван Сергійович
учень 11 класу спеціалізованої школи №304 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій м. Києва
Наукові керівники: Соколов Віктор Анатолійович, спеціаліст вищої
категорії, старший учитель, вчитель інформатики СШ №304 м. Києва;
Лучковський Андрій Ігорович, спеціаліст І категорії, вчитель фізики СШ
№304 м. Києва
Мета роботи.
Розробити та виготовити з полімерної вторсировини робочий макет
установки гасіння припливних хвиль та незначних цунамі для захисту
населення та берегової лінії з одночасним розв’язанням проблеми утилізації
великої кількості відходів, одержаних методом плавлення сировини.
Актуальність задачі і можливість її практичного застосування.
Вироби з полімерів сьогодні є невід'ємною частиною нашого
повсякденного життя, проте, одночасно з ростом обсягів виробництва таких
виробів, цілком природно, що і кількість твердих відходів також
збільшується.
Сьогодні полімерні відходи складають приблизно дванадцять
відсотків від усього побутового сміття, і їх кількість постійно зростає. І
природньо, що вторинна переробка полімерів сьогодні є однією з найбільш
гостро стоять проблем, адже без неї людство може буквально потонути в
горах сміття.
Утилізація полімерів сьогодні є не тільки проблемою, але і вельми
перспективним напрямком бізнесу, оскільки з здавалося б непридатної
сировини – побутового сміття, можна отримати безліч корисних речовин.
В свою чергу важливим є питання утилізації надлишкової частини
вторинно перероблених полімерних речовин, одержаних у результаті
примітивних процесів переробки, таких як плавлення. Це потребує великих
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площ для зберігання. З іншої сторони можна застосувати одержаний
матеріал для виготовлення елементів що не потерпають від значних
навантажень і при цьому взагалі не займають корисних площ. Особливо
доцільним така технологія буде у невеликих острівних країнах, на кшталт
Японії, з високим обсягом продукування сміття, розвиненою культурою
його сортування та розташованих у сейсмоактивних зонах, що призводить
до підвищеного ризику цунамі.
Коротка постанова задачі
• Дослідити методи утилізації полімерного сміття, енергозатрати на
його переробку, вплив на довкілля та економічний зиск.
• Дослідити
методи
зберігання
переробленої
полімерної
вторсировини.
• Дослідити способи захисту берегової лінії від руйнування та
способи «гасіння» кінетичної енергії хвилі.
• Виготовити з полімерної вторсировини діючий макет установки
гасіння припливних хвиль та незначних цунамі.
Одержані результати
• Розроблено робочий макет установки гасіння припливних хвиль та
незначних цунамі для захисту населення та берегової лінії з одночасним
розв’язанням проблеми утилізації великої кількості відходів, одержаних
методом плавлення сировини.
• Одержано наближені значення коефіціенту затухання припливної
хвилі для різних параметрів геометрії елементів моделі.
Висновки
Було досліджено методи та умови переробки полімерних матеріалів
та визначено один з можливих методів застосування одержаних речовин,
виготовлено та досліджено макет установки гасіння припливних хвиль та
незначних цунамі.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНИХ СХОВИЩ ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ ОВОЧІВ
ЕІ004
Сичевській Богдан Миколайович
учень 10 класу спеціалізованої школи №304 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій м. Києва
Чайка Максим Васильович
учень 10 класу спеціалізованої школи №304 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій м. Києва
Наукові керівники: Лучковський Андрій Ігорович, спеціаліст І категорії,
вчитель фізики СШ №304 м. Києва; Соколов Віктор Анатолійович,
старший учитель, спеціаліст вищої категорії, вчитель інформатики
СШ №304 м. Києва
Мета роботи
Дослідити фактори що впливають на кінцеву собівартість
сільськогос-подарських товарів, зокрема овочів, та можливості коригування
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їх впливу. На основі одержаних результатів виготовити та дослідити зразок
енергоне-залежного сховища для зберігання овочів. Спробувати оцінити
його у порів-нянні з традиційним способом організації зберігання.
Актуальність задачі і можливість її практичного застосування
Зараз типовою схемою зберігання продуктів рослинництва є спільне
або роздільне для зберігання більш вибагливих до умов плодів. Складські
приміщення можуть бути як опалюваними, так і не опалюваними. При цьому
більшість продукції вимагає дотримання різних температурних умов зберігання, інакше його тривалість може значно скорочуватись. Таким прикладом
у 2018 році стала цвітна капуста, яка крім складних погодних умов масово
зазнала неправильного спільного зберігання. Даний проект може допомогти
вирішити проблему спільного довготривалого зберігання овочів як у окремому фермерському господарстві, так і у приміських овочебазах.
Коротка постанова задачі
1.
Дослідити фактори що впливають на кінцеву собівартість
продуктів тваринництва та виділити серед них найбільш суттєві.
2.
Оцінити вибрані фактори та виразити їх у вигляді числових
коефіцієн-тів.
3.
Запропонувати спосіб зменшення деяких з найбільш
значних коефіціє-нтів.
4.
Запропонувати схему енергонезалежного сховища для
зберігання ово-чів та оцінити вплив її використання на кінцеву собівартість
сільського-сподарської продукції.
5.
Провести
імітаційне
моделювання
впровадження
запропонованої схеми зберігання овочів.
6.
Оцінити можливості використання та вдосконалення ідеї
проекту.
Методи дослідження
• Вивчення інформаційних джерел;
• Синтез одержаних даних;
• Проведення імітаційного моделювання об’єкту;
• Прогнозування.
Аналіз отриманих результатів
В результаті дослідження виявлено орієнтовний розподіл більшості
овочів та фруктів за умовами зберігання на три великі групи (з деякими
відмінностями у вимогах до вологості повітря). За одержаними даними
аналізу оцінених факторів та умов запропоновано оптимальну ярусну
конструкцію сховища та схему його заповнення і використання, за якої
більшу частину часу будуть зберігатися сприятливі для довготривалого
зберігання умови. Крім того запропонована схема може бути вдосконалена
за рахунок установки автономного гідротер-мального теплового насосу що
може живитися від акумульованої сонячної енергії.
Науково-практичне застосування
За даними інформаційного агентства «Інфоіндустрія» Україна
щороку втрачає 65% плодоовочевої продукції через неправильне зберігання.
В ін-ших країнах, де використовуються сучасні технології, втрати складають
35%. Звести їх до нуля в принципі неможливо, так як ми маємо справу з біо58

логічними об’єктами. Одна з причин – це брак холодильного обладнання,
тільки в останні 10 років в Україні будують сучасні холодильні камери. Біологічні особливості овочів і фруктів часто залишаються поза увагою виробників і трейдерів, можливо через те, що ця продукція не дуже дорога. На
втрати при зберіганні впливають буквально всі агротехнологічні прийоми
ще при вирощуванні продукції. Неправильне зберігання відбивається і на
смаку овочів і фруктів.
Висновки
Використання запропонованої схеми зберігання овочів потенційно
мо-же вплинути на кінцеву собівартість ряду не сезонних овочів та фруктів
до 15% при одночасному продовженні тривалості їх зберігання без
залучення використання додаткових енергозатрат.

КОНСТРУКЦІЇ БІОГАЗОВИХ РЕАКТОРІВ РІЗНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ, РОЗРАХУНОК ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ,
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ
ЕІ005
Дяченко Артем Сергійович
учень 10 класу Київського природничо-наукового ліцею №145
Наукові керівники: Прокопець Артем Сергійович, займається стартапами
в різних напрямках; Харитонова Людмила Миколаївна, учитель-методист,
спеціаліст вищої категорії, вчитель Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер"
Мета: З`ясувати ефективність біогазових реакторів, та визначити
можливі сфери їх застосуання. Зробити необхідні економічні розрахунки,
визначити методи оптимізації, запропонувати конструкції біореакторів в
залежності від місця застосування (приватний будинок, фермерське
господарство, сміттєпереробні заводи).
Зміст роботи: Запропоновано 4 конструкцї біореакторів (для
приватного будинку, для фермерського господарства, житлового кварталу,
сміттєпереробного заводу), які можуть забезпечити: газопостачання
будинку, гаряче водопостачання, опалення, генерацію електроенергії.
Опрацьовано та запропоновано методи оптимізації вироблення біогазу.
Проведені енергетичні та економічні розрахунки.
Біореактор - це установка, яка за допомогою мікроорганізмів генерує
біогаз з органічних відходів.
1. Ідея проекту виникла завдяки майстрам-аматорам, які
розповсюджують інформацію про саморобні біореактори, та стверждують,
що за їх допомогою забезпечують свої господарства газом і теплом. Була
поставлена задача експрериментально перевірити це, з`ясувати їх
ефективність, та визначити проблеми, що можна вирішити за їх допомогою.
2. Були проведені експерименти щодо з`ясування кількості біогазу,
яку можна отримати з одиниці маси відходів за різних умов. Паралельно
було з`ясованно, що тема біореакторів не нова, серйозно опрацьована, та
активно використовується у розвинутих країнах (США, Німеччина, Японія),
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тому було вирішено використовувати ці данні, перевіряючи їх на практиці
(наприклад, залежність ефективності виділення біогазу від температури).
3. Було зроблено теоретичні розрахунки використовуючи науковий
підхід (створена теоретична модель виділення біогазу).
4. Стало зрозуміло, що конструкція біореактора, що доцільна у
конкретній ситуації залежить від кількості біоматеріалу, що
використовується. Наприклад, приватний будинок дає одну кількість
відходів, а ферма - іншу. Тому пропонується чотири конструкції
біореакторів: для приватного будинку, для фермерського господарства, для
житлового кварталу та промисловий варіант. Всі вони вирішують певні
задачі в залежності від кількості біогазу, що виробляють. Тобто конструкція
біореактора залежить від кількості відходів, що він має переробити, від
кількості відходів залежить кількість біогазу, що виробить реактор, від
кількості біогазу залежать задачі, які вірішуються (опалення, газопостачання
та інше).
5. Біогаз, що виробляє біореактор не менш як на 60% складається з
метану, а біоматеріал, що використовується (харчові відходи, відходи
тваринництва, та інша органіка) переробляється в органічне добриво. Тобто
біореактор не створює шкідливих відходів, а навпаки замість метану в
атмосферу після його згоряння буде викинуто воду та вуглекислий газ.
Зауважимо, що метан набагато небезпечніший парніковий газ, ніж
вуглекислий газ.
6. Біореактор для житлового кварталу також дозволяє частково
вирішити проблему вивозу сміття та утилізації сміття, адже 20-25%
побутового сміття це харчові відходи та біовідходи. Ці дві проблеми разом з
децентралізацією опалення наразі є дуже актуальними.
7. Біореактор промислової конструкції крім органічних відходів з
усього міста може використовуватися для очистки стічних вод, а енергія, що
він виробляє може використовуватися для утилізації іншого сміття, або йти
на інші потреби.
САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЄЮ І ВОДОЮ БУДІВЕЛЬ
ПІДВИЩЕНОЇ ПОВЕРХОВОСТІ
ЕІ006
Голубаш Іван Іванович
вихованець гуртка "Енергія і будівництво" Міжрегіонального вищого
професійного будівельного училища м. Краматорська, Донецька область
Науковий керівник: Шубчинський Василь Дмитрович, спеціаліст І категорії,
старший викладач, викладач Міжрегіонального вищого професійного
будівельного училища м. Краматорська, Донецька область
Урбанізація - наслідок інтенсивної індустріалізації в період технічних
перетворень з кінця 19-го століття і по теперішній час. Зростання міст
завжди
супроводжувався
розвитком
енергетичного
комплексу.
Електростанції, як правило, мали на околицях міст поблизу промислових
підприємств - основних споживачів електроенергії. Такі промислові зони
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відокремлені від житлових районів санітарними розривами з зеленими
насадженнями. У міру розростання меж міст об'єкти енергетики виявлялися
в густонаселених районах. Розташовані поблизу житлових кварталів
електростанції піддавалися модернізації і переводилися на більш чисті види
палива, як і лінії електропередач. Однак зросле споживання електрики в
центральних районах міст сильно ускладнює їх функціональність через їх
високий ступінь небезпеки при проходженні на невеликих відстанях від
міських комунікацій, житлових будинків і будівель з великою перебуванням
людей. Сама енергетична система мегаполісів, в цілому, не є достатньо
надійною і вразлива від безлічі факторів.
В умовах ситуації, що склалася одним з варіантів із самозабезпечення
електроенергією можна розглядати проектне рішення висотних будівель - як
генераторів відновлюваної, відносно чистою, електроенергії. Як правило,
такі будівлі згруповані в ділових центрах міст - мегаполісів. Вони є
багатоповерховими і мають велику висоту (наприклад, в Сінгапурі, Токіо,
Чикаго і багатьох інших - висота будівель досягає 200 - 300м і більше). У
будівлях такого типу зосереджена велика кількість офісів і квартир.
Відповідно, в них щодня перебуває дуже велика кількість людей, а значить
витрата споживаної електроенергії в цих будівлях досить великий.
З огляду на конструктивні особливості будівель - хмарочосів, є
технічна можливість їх перетворити в «енергетичні колектори», які можуть
виробляти власну електроенергію від декількох скомбіновані генераторів і
пристроїв. Основним генератором є вітроустановка, розташована у верхній
поворотній частині будівлі і працює на енергії вітру. Ще одне джерело
електроенергії є сонячні електричні панелі по всій площі фасадів будівлі.
Третім джерелом електроенергії є гідрогенератори, що працюють від
вільного падіння води. Четвертим джерелом електроенергії є біметалічні
пластини, покривають каркас і зовнішні стіни будівлі які виробляють
електроенергію через різницю потенціалів при деформаціях, що виникають
під впливом зовнішніх вітрових навантажень.

ЕНЕРГІЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ ПРИ ВІДКРИТТІ ДВЕРЕЙ У ШКОЛІ
ЕІ007
Бабич Владислав Романович
учень 8 класу Пальчиківського НВК Полтавської районної ради,
Полтавська область
Науковий керівник: Білокінь Максим Васильович, спеціаліст вищої
категорії, вчитель фізики Пальчиківського НВК Полтавської районної ради,
Полтавська область
Під час чергування по школі я звернув увагу на те, як часто протягом
дня відчиняються вхідні двері школи. А якщо цю енергію направити на
забезпечення школи електроенергією? Зрозуміло, що для роботи
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комп’ютерного класу чи електроплит у їдальні цієї енергії не вистачить, але
для живлення світлодіодних світильників, що освітлюють поріг школи у
вечірній час, буде цілком достатньо.
Мета роботи: Побудувати діючу модель, що демонструватиме процес
виробництва електроенергії для світлодіодного освітлення та заряджання
гаджетів при відкриванні дверей.
Завдання:
• проаналізувати потреби школи в електроенергії для фасадного
освітлення;
• вивчити можливість виробництва електроенергії генератором при
відкриванні дверей у школі;
• побудувати модель, що демонструватиме процес виробництва
електроенергії для світлодіодного освітлення та заряджання гаджетів при
відкриванні дверей, та резервного джерела енергії на сонячній батареї.
Мною була виготовлена модель дверей із генератором, що
демонструє перетворення механічної енергії при відкритті дверей у
електричну для заряджання акумуляторів. Ми пропонуємо замінити
«доводчик» дверей у будівлях з інтенсивним переміщенням людей на
розглянутий нами пристрій.
Даний пристрій ми пропонуємо встановлювати в школах для
використання у освітленні фасаду школи, а також для заряджання
учнівських гаджетів під час перерви.
Основними результатами нашого дослідження є:
• проаналізовано потреби школи в електроенергії для освітлення
фасаду школи;
• вивчено можливість виробництва електроенергії генератором при
відкриванні дверей;
• побудовано діючу модель, що моделює процес виробництва
електроенергії для світлодіодного освітлення та заряджання гаджетів при
відкриванні дверей, та резервного джерела енергії на сонячній батареї.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЙНИХ
ПЛАСТИКІВ , ОТРИМАНИХ З ДОДАВАННЯМ
ВІДПРАЦЬОВАНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ
ЕІ008
Світцов Дмитро Сергійович
вихованець КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді" Дніпровської районної ради Дніпропетровської
області" , Дніпропетровська область
Деркач Поліна Олексіївна
вихованка КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді" Дніпровської районної ради Дніпропетровської області",
Дніпропетровська область
Наукові керівники: Макаренко Дмитро Олександрович, к.т.н., доцент
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету,
Дніпропетровська область; Синичич Людмила Іванівна, спеціаліст вищої
категорії, методист КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді" Дніпровської районної ради Дніпропетровської області",
Дніпропетровська область
Важливим резервом підвищення ефективності використання
сільськогосподарської техніки, економії матеріальних і трудових ресурсів є
виготовлення деталей і вузлів з матеріалів з запрограмованими фізикомеханічними характеристиками, а також можливості їхнього відновлення.
Передумовами роботи є відсутність власного виробництва
конструкційних пластиків в Україні та висока вартість експортної сировини.
Крім того в Україні загрозливою екологічною проблемою є утилізація
побутових та промислових пластиків. Робота направлена на дослідження
можливості утилізації відходів побутових пластиків шляхом їх
використання при модифікації пластиків конструкційного призначення.
Мета проекту - встановити вплив вторинного поліетилену, в якості
наповнювача, на фізико-механічні характеристики конструкційних
пластиків.
Гіпотеза. Використання відходів побутових пластиків, в технології
переробки конструкційних пластиків в готові вироби (деталі) дозволить
зменшити їх собівартість та зменшити екологічне навантаження в країні.
Об’єкт дослідження - процеси зміни властивостей полімернокомпозитного матеріалу при додаванні відпрацьованого поліетилену.
Предмет дослідження: закономірності зміни фізико-механічних
характеристик полімерно-композитного матеріалу, виготовленого з
застосуванням відпрацьованого поліетилену.
Методи дослідження. Фізико-механічні характеристики визначали на
випробувальній машині FP-100, згідно ГОСТ 4651-82. Ударну в’язкість
визначали на маятниковому копрі КМ-0,4 за методом Шарпі згідно ГОСТ
4647-80 за температури 23 ± 2 °С і відносній вологості повітря 50 ± 5%.
Повторюваність. Трикратна
Хід роботи:
- підготовка первинної та вторинної сировини до переробки;
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- виготовлення зразків для дослідження фізико-механічних
характеристик матеріалу;
- оптичні дослідження розподілення наповнювачу в матриці
матеріалу;
- дослідження фізико-механічних характеристик отриманого
полімерно-композитного матеріалу;
- обробка результатів та формування висновків.
Висновки. Оптичними дослідження підтверджено задовільна якість
розподілення вторинної сировини в матриці основного матеріалу, що
дозволяє зробити висновок про однорідну структуру отриманого полімернокомпозитного матеріалу. Результатами дослідження встановлено, що
досліджуваний матеріал має ознаки еластомерів з високими міцнісними
характеристиками.
Встановлено,
що
додавання
відпрацьованого
поліетилену, в якості наповнювачу, до ПА-66 в кількості 10 % мас.
призводить до зменшення границі текучості матеріалу на 17 % (з 60 МПа до
49,7 МПа). З’ясовано, що ударна в’язкість матеріалу з додавання вторинного
поліетилену зменшується на 46 % у порівнянні еталонним матеріалом.
Використання вторинної сировини дозволить не тільки зменшити
екологічне навантаження на довкілля в країні а й скоротити витрати дорогої
імпортної сировини.
Практичне застосування. Проведені дослідження дозволили зробити
обґрунтований висновок доцільності впровадження відходів вторинного
поліетилену в полімерно-композитний матеріал конструкційного
призначення.
В
подальшому
аналогічні
всебічні
дослідження
конструкційних пластиків будуть забезпечувати необхідні властивості для
застосування в конкретних машинах і механізмах: посівних комплексах,
ходових систем авто- і електротранспорту, електрокарах, а також в
обладнанні хімічної промисловості та металургії. Крім технічного
результату забезпечується і вирішення екологічних проблем, так як
накопичення і забруднення довкілля побутовими пластиками набуло
загрозливого характеру.
Список використаної літератури
1.Андрейцев Д.Ф.Технічні та економічні проблеми вторинної
переробки та використання полімерних матеріалів. /Д.Ф.Андрейцев, С.А
Вільніц.-М.:2002.-85 с.
2..Овчіннікова Г.П. Рециклінг вторинних полімерів. [навч. посібн.]
/Г.П. Овчиннікова, С.Є.Артеменко. – Саратов. – 2000. – 21 с 14 .7.
3.Підвищення ефективності заготівлі, обробки, переробки та
використання вторинних полімерних матеріалів./ Д.Ф.Андрейцев,
С.А.Вільніц-М:2002.-83 с.
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ЗАРЯДКА З ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ
ЕІ009
Іваницький Олексій Сергійович
учень 9 класу Житомирського міського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді
Наукові керівники: Шубін Анатолій Григорович, спеціаліст вищої категорії,
старший учитель, вчитель фізики Житомирської ЗОШ №30, керівник
Житомирського міського центру науково технічної творчості учнівської
молоді; Іваницький Сергій Григорович, майстер виробничого навчання
І категорії, спеціаліст вищої категорії, інженер-механік
Мета: зробити зарядку з термоелементів з підручних засобів своїми
руками, та отримувати електроенергію від різниці температур.
На сьогоднішній день люди ведуть здоровий спосіб життя,
відпочивають на природі. Під час відпочинку вони готують їжу на вогнищі,
при цьому втрачається багато енергії. Тому я вирішив створити пристрій
який разом з приготуванням їжі вироблятиме електроенергію, яку в
подальшому можна використовувати для потреб. Наприклад: для освітлення
намету або для зарядки телефону. В основі приладу я використав
термоелемент.
Це пристрій який перетворює теплову енергію на електричну енергії.
Я пропоную виготовити з двох видів проволки. А саме з проволки зі сталі та
провалки константан, товщиною 1 мм.
Ціна варіюється від 95 до 220 гривень. В залежності від розмірів.
Для роботи нам знадобиться: сталева проволка, проволка константан,
мультиметр для перевірки роботи термоелемента, пласкогубці, інвекторна
сварка.
Етапи створення:
1.
Спочатку я взяв сталеву та константову проволку
довжиною 18 см, товщиною 1мм, їхні кінці скрутив разом у вигляді літери
V та спаяв за допомогою інвекторної сварки.
Щоб превірити цей пристрій потрібно місце з'єднання тримати на
вогнем, в моєму випадку це вогонь туристичної газової плити, а кінці
приєднати до мультиметра щоб впевнитися що пристрій працює, та
подивитися яку напугу він виробляє.
2.
Потім потрібно створити декілька таких частин та з’єднати
за схемою, кінці сталі до кінців константана, і навпаки. Так щоб укінці один
провід зі сталі, і один зі константана.
3.
З’єднавши всі елементи, потрібно до кінців приєднати
мультиметр, скручені кінці розмістити над вогнем, така конструкція буде
виробляти більше електроенергії. Чим більша різниця температур кінців тим
ефективніший буде термоелемент.
Для виготовлення термоелементу я витратив:
1.
Стальна проволка – 2грн.
2.
Константант проволка – 60грн.
Всьго: 62грн.
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Я провів експермент: взяв каркас із термоелементів, надав її форми
кола, розмістив над вогнем туристичної плити, вільні кінці приєднав до
мультиметра. Мультиметр показав такі значення 0,7В. Якщо використати 5
таких каркаси, можна отримати 3,5В. Дану напругу можна збільшити через
перетворювач енергії, і використовувати для роботи світлодіодних ламп, або
зарядки телефону.
Висновок: мені вдалося зробити термоелемент своїми руками з
підручних засобів, який можна використовувати для роботи світлодіодних
ламп або для зарядки телефону, під час приготування їжі на природі.

ПРОПОЗИЦІЯ ЗРОБИТИ ДІЮЧИЙ ФОНТАН В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
ЕІ010
Хом'як Віталій Юрійович
учень 11 класу Галицького ліцею ім. Я. Осмомисла Галицької районної
ради, Івано-Франківська область
Кашуба Наталя Василівна
учениця 10 класу Галицького ліцею ім.Я. Осмомисла, Івано-Франківська
область
Науковий керівник: Мельник Орест Миколайович, спеціаліст ІІ категорії,
керівник
гуртка
методист,
керівник
гуртка
Галицького
ліцею ім. Я. Осмомисла Галицької районної ради, Івано-Франківська область
Нетрадиційній енергетиці останнім часом приділяється пильна увага
в усьому світі . Зацікавленість у використанні відновлюваних джерел енергії
- вітру, сонця, морського припливу й річкової води, - легко з'ясовна: немає
потреби закуповувати дороге паливо, є можливість використовувати
невеликі станції для забезпечення електроенергією важкодоступних районів.
Малі й мікро ЕС - об'єкти малої гідроенергетики. Ця частина
енерговиробництва займається використанням енергії водних ресурсів і
гідравлічних систем за допомогою гідроенергетичних установок малої
потужності (від 1 до 3000 кВт). Мала енергетика одержала розвиток у світі в
останні десятиліття, в основному через прагнення уникнути екологічного
збитку, який наноситься водоймищами великих ЕС, через можливість
забезпечити енергопостачання у важкодоступних і ізольованих районах, а
також, через невеликі капітальні витрати при будівництві станцій і швидкого
повернення вкладених коштів (у межах 5 років).
У зв'язку з різким ростом попиту на електричну енергію у світі
наприкінці минулого сторіччя й коливанням цін на первинну енергію
енергетичний бізнес був перетворений у величезну "природну монополію".
У світі помітно почалися зміни на користь впровадження малої
енергетики (розподіленої генерації), темпи росту якої (тільки за рахунок
поновлюваних джерел енергії) уже в 2000 році були вражаючими (табл. 1.1).
Останні дані дозволяють стверджувати, що зменшення одиничної
потужності генеруючих установок тільки почалося. Останні 5 років
засвідчили появу нового покоління "портативного" енергогенеруючого
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устаткування незмірно меншого розміру, ніж великі генератори, які зараз
становлять основу централізованої енергетики.
Розроблений проект спорудження малої гідростанції на вже діючому
фонтані у місті Галич є перспективним відповідає сучасним вимогам по
захисту навколишнього середовища та має економічну привабливість.
Завдяки пропонованій розробці Галицька міська рада може частково не
залежати від центральних мереж електропостачання, самостійно
забезпечувати себе електроенергією, для забезпечення освітлення прилеглої
території до фонтану та світломузики в нічний час , а надлишки продавати
до центральної мережі. Отриману енергію в зимовий період можна
використовувати для підігріву води в системі фонтану за допомогою
електричних нагрівачів , які будуть працювати від виробленої генератором
електроенергії , тому він може працювати в зимовий період.

ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ ВІД РУХУ АВТОМОБІЛЯ
ЕІ011
Кіпчук Анна Миколаївна
вихованка Житомирського міського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді
Закревський Олександр Сергійович
вихованець Житомирського міського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді
Науковий керівник: Шубін Анатолій Григорович, спеціаліст вищої категорії,
старший учитель, вчитель фізики Житомирської ЗОШ №30, керівник
Житомирського міського центру науково технічної творчості учнівської
молоді
Кількість автомобілів в наш час стрімко збільшується. Як наслідок,
виникає потреба побудови шляхів для їхнього пересування. Разом з
автомобілями зростає вантажоперевезення, що не припиняється і в нічній
час доби. За таких умов зростає ризик потрапити у ДТП, особливо коли
складні погодні умови та погана видимість.
Мета нашої роботи – покращити видимість меж автомобільної
дороги. Під час переходу дороги з великою кількістю смуг зупиняєшся на
«острівець безпеки», бо не встигаєш подолати всю відстань на зелене світло,
і в цей момент відчуваєш потік повітря, що надходить від автомобілів, які
рухаються по різні сторони від тебе. Використовуючи цей ефект Магнуса. В
1852 році німецький фізик Г.Магнус встановив,що при обертанні сфери чи
циліндра в потоці повітряних мас, виникає сила, що зміщує частинки тіла
перпендикулярно до руху повітряних мас.
В даній роботі пропонуємо зробити вітряк, який дану енергію буде
перетворювати в електричну на основі даного ефекту..
Для цього нам потрібно генератор електричної енергії і сам вітряк,
вісь якого розташовано перпендикулярно до дороги. Вітряк, який
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складається з 4 лопатей, які також розміщені перпендикулярно до поверхні і
мають увігнуту форму за годинниковою стрілкою. Дані конструкції
пропонуємо розміщувати на межі поділу смуг автомагістралей, де швидкість
автомобілів значно більша і потік повітря буде кращий для оберту нашої
системи.
Електричну енергію пропонуємо накопичувати в акумуляторах, яку в
подальшому пропонуємо використовувати для освітлення відбійників, місць
підвищеної небезпеки та пішохідних переходів. Світлодіоди пропонуємо
встановлювати оранжевим кольором (придає життєвих сил).
Ми провели дослідження по ефективності використання даного
вітряка. В основі було використано електричний двигун з жорсткого диску,
що є генератором. До нього під’єднали осердя з легкого пластику до якого
прикріплено чотири лопоті . Розмістили дану систему на межі поділу
автомобільних потоків.Під час дослідження наша система показала 45-60
обертів за хвилину.
Дану систему під'єднували до трансформатора, і це давало змогу
світитися світлодіодній лампі.
Такий вітряк також можна використовувати в місцях зі змінним
тиском в переході між будинками, де завжди спостерігається переміщення
повітряних мас, або ще можна використовувати на станціях метро. Звичайно
енергію направляти для освітлення у вечірній та нічний час.
Переваги даної установки: екологічно – чиста, безшумна, довговічна.
Вартість: 1 – Вітряк 40 грн
2-Трнансформатор 25 грн
3300 грн
4- Світлодіоди 6о грн.
5- Кріплення 15 грн
ВСЬОГО
440 грн
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Акумулятор

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ТЕРМОСУМКА З ПІДРУЧНИХ
МАТЕРІАЛІВ
ЕІ012
Ільченко Олена Дмитрівна
вихованка Житомирського міського центру науково технічної творчості
учнівської молоді
Свіжевська Ангеліна Володимирівна
вихованка Житомирського міського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді
Науковий керівник: Шубін Анатолій Григорович, спеціаліст вищої категорії,
старший учитель, вчитель фізики Житомирської ЗОШ №30, керівник
Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської
молоді
На сьогоднішній день досить поширеним є напрямок туризму. Багато
людей люблять подорожувати. Ми та наші сім’ї також. Але виникає така
проблема, що іноді потрібно перевозити гарячу або холодну їжу. Ми
подорожуємо сезонно, тому виникає питання про використання термосумки.
Є такі види: сумка рефрижератор, термос та сумка-холодильник. За об’ємом
термосумки бувають: від 5 до 12 літрів (коштує 200-350 гривень), від 15 до
25 літрів (коштує 200-450 гривень), від 25 до 40 літрів (коштує 350700гривень), 40-60л (800-1800гривень. Але є дуже якісні вони коштують
понад 2000гривень. За розмірами: 42х65х40см(57л), 30х26х40см(44л),
36х35х20см(29л),
33,5х51,5х31см(35л),
22х20х14см(6л),
18х25х18см(5л).Такі сумки можуть бути виготовлені з пластику ,з картону,з
металу або з інших матеріалів. Внутрішній шар може складатись з
поліестеру,з щільної піни, з тирси ,з пінопласту або з поролону. Сумка
всередині складається також з тепло ізолюючого матеріалу (дзеркальної
плівки). Це допомагає зберігати тепло або холод всередині термосумки.
Тому постало питання зробити власноручну екологічно чисту сумку,
яка б давала змогу певний час зберігати, чи то гарячу чи то холодну їжу. Для
роботи нам знадобилось маленька та велика коробки,тирса ,фольга, харчова
плівка, скоч, шнурівка (для ручок), клей, а також для оформлення нашої
сумки нам знадобилося шпалери та декоративний скоч. Більшість
матеріалів, які ми використовували екологічно чисті.
Етапи створення:
В першу чергу ми взяли зовнішню велику коробку ( її розмір –
висота-26см, ширина-30см, довжина-43,5см) і всередині обклеїли фольгою
для того, щоб тепло не виходило на зовні. Так само взяли внутрішню
маленьку коробку ( висота-18см, ширина-24см, довжина-36,5см). З середини
та із зовні обклеїли фольгою та харчовою плівкою , далі ми помістили меншу
коробку в більшу, але так щоб менша коробка була на 3-4см нищя від
більшої. Але перед тим ми засипали приблизно 2см тирси, з усіх сторін ми
засипали також . Отвори, що утворилися по краях в середині коробки, ми
ізолювали фольгою . Потім ми зробили дві щільні кришки на наші коробки
та обклеїли їх фольгою та харчовою плівкою . Далі ми оздобили нашу
термосумку шпалерами та прикріпили дві ручки.
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Дослід1:
Ми нагріли воду(до 60градсів). Далі перелили воду в дві бутилки
(1,5л). Одну посудину помістили в темосумку,а другу поставили на стіл при
кімнатній температурі(22◦).
Результат:
Через годину ми виміряли термометром дві бутилки , та що
знаходилась в термосумці мала температуру 49градусів, а та що була при
кімнатній температурі - 45градусів.Так ми виконували 5 разів через кожну
годину. Через 2 годину пляшка в термосумці була з температурою 44градуса, а та що знаходилася в кімнаті - 34градуса. Ще через 60 хвилин
температура 1 пляшки(та що знаходилася в сумці) була 39градусів, а 2(та що
в кімнаті) -29градусів.Прошла ще одна година, ми знову виміряли
температуру води в пляшках у 1 посудині(та що в термосумці) - 37градусів,
а в 2 посудині-25градусів. І врешті-решт ми виміряли останній 5 раз ще через
годину пляшка в термосумці мала - 34градуса, а та що була при кімнатній
температурі - 23градуса.
Дослід 2:
Так само ми робили із холодною водою, тільки ми її заморозили. Ми
набрали воду у пляшки(1,5) та поставили в морозильник наніч. Коли вода
заморозилася(-3градуса), ми вийняли бутилки. Далі ми одну бутилку
поставили на стіл при кімнатній температурі, а другу бутилку ми помістили
в нашу термосумку . Вимірювали температуру до тих пір коли вода
розморозилася, але у цьому експерименті ми виміряли температуру не
кожну годину, а кожних дві години, протягом 4 разів.
Результат:
Через дві години температура посудини, яка знаходилася в сумці
мала - 0 градусів, а та що в кімнаті - 2градуса. Ще через дві години 1
посудина(яка знаходилася в сумці) була також - 0градусів, а 2 посудина(та
що при кімнатній температурі) - 2градуса. Далі знову пройшло дві години і
перша посудина становила також - 0градусів, а друга - 3градуса. І останній
раз ще через дві години пляшка в термосумці мала температуру - 0градусів,
а
та
що
при
кімнатній
температурі
5градусів.
Таблиця до першого експеременту
Час(години)
Температура в сумці (початкова температура – 60◦)
Температура в кімнаті (початкова температура - 60◦)
1 49◦
45◦
2 44◦
34◦
3 39◦
29◦
4 37◦
25◦
5 34◦
23◦
Таблиця до другого експеременту
Час(години)
Температура в сумці (початкова температура –(-3◦))
Температура в кімнаті (початкова температура – (-3◦))
2 0◦
2◦
4 0◦
2◦
6 0◦
3◦
70

8 0◦
5◦
Висновок:
Приблизно ця сумка обійшлась нам у 60грн, а така ж магазинна сумка
могла б обійтись у 300грн.
Її переваги:
По-перше, наша сумка екологічно чиста.
По-друге, ця сумка-термос дешева і зручна.
По-третє, в цю сумку можна багато чого покласти.

ОТРИМАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПРИ ВІДЧИНЕННІ ДВЕРЕЙ
ЕІ013
Захарченко Олексій Ігорович
вихованець Житомирського міського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді
Наукові керівники: Шубін Анатолій Григорович, спеціаліст вищої категорії,
старший учитель, вчитель фізики Житомирської ЗОШ №30, керівник
Житомирського міського центру науково технічної творчості учнівської
молоді; Захарченко Ігор Павлович, спеціаліст, головний інженер
Мета моєї роботи зробити пристрій який буде накопичувати та
виробляти електроенергію. В подальшому його можна використовувати в
недостатньо освітлених місцях.
Актуальність: кожного року ціни на газ та електроенергію зростають,
щоб зберегти на цьому кошти я пропоную зробити такий прилад, який не
тільки буде відтворювати, але й накопичувати електроенергію.
Хід роботи
Щоб виконати цю роботу мені знадобиться: динамомашина(динамка), світло діод, мотузка, єднальні елементи, двері, важок.
Динамо-машина –альтернативна назва електричного генератору,
механізм для вироблення постійного струму з механічної роботи за
допомогою комутатора.
Комутатор-це пристрій для переключення електричних кіл.
Світло діод-це напівпровідниковий пристрій, що випромінює
некогерентне світло, при пропусканні через нього електро-струму.
Спочатку я вирішив приєднати динамку до коробки дверей
розмістивши її на 10 см від однієї з сторін.
Після цього припаяв світло діод до динамо машини, на яку також
прикріпив більшу за розмірами ніж колесо динамки деталь, щоб була більша
швидкість, тим же діод буде краще світитися.
Потім взяв мотузку на яку прикріпив важок, це для того, щоб
крутилося колесо динамки і цей мотузок закріпив до дверей. Відкриваючи
двері я також виміряв напругу яку видає динамка і в мене вийшов результат
– 1,5 вольта.
Для цієї роботи я затратив:
1.
Динамка-30 грн.
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2.
Мотузка-9 грн.
3.
Цвяхи-1,50грн.
4.
Світло діод-50коп.
Всього: 41грн.
Висновок мені вдалося зробити пристрій який буде освітлювати
темний під’їзд, та інші не освітлені місця, а в місцях де проходить багато
людей, замість світло діода можна встановити акумулятор який буде
накопичувати енергію.

ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛЕЖАЧИХ
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
ЕІ014
Слепченко Михайло Андрійович
вихованець Житомирського міського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді
Наукові керівники: Шубін Анатолій Григорович, спеціаліст вищої категорії,
старший учитель, вчитель фізики Житомирської ЗОШ №30, керівник
Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської
молоді; Слепченко Олена Валентинівна, спеціаліст, головний спеціаліст
Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської
молоді
Щороку збільшується кількість аварій на пішоходних переходах через
необачності водіїв або неуважності пішоходів.
Мета: створити пристрій якій давав би змогу зменшити це явище.
Біля садочків, шкіл я помічав констрікції які в народі називають
лежачими поліцейськими їх встановлюють для того щоб автомобілі бачили
перешкоди і гальмували пропускаючи пішоходів. Тому я пропоную на
основі даного пристрою створити систему яка б сповіщала водіїв про
наближеня даного поліцейського і інформувала про пішоходний перехід.
Дану конструкцію я базую на п’єзоелементах.
П’єзоелементи ― кристали, що мають властивість при стисненні
продукувати електричний заряд.
Я пропоную в дану систему в основі поліцейського розташовувати
п'єзоелементи. Їх кількість на довжині дорогі 6 метрів 12 штук. Під час
проїзду автомобіль буде тиснути на дану конструкцію і тим самим буде
вироблятися імпульсний електричний струм. Далі я пропоную цей струм
накопичувати в акамуляторі. Дану конструкцію варто розміщувати в місцях
там де дуже великий потік автомобілів і обмежена видимість на дорозі.
Варто вмонтувати датчик освітлення коли настає темрява він спрацьовує і
енергія яка накопилась на аккумуляторі йде для освітлення самого лежачого
поліцейського і для освітлення знаку пішоходного переходу. Лежачий
поліцейський потрібно висвітлювати по тій причині, що автомобілі, які
рухаються не завжди можуть його побачити і ,тим самим, можуть
пошкодити ходову автомобіля. Також для пішоходів це буде зручно -що
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водії будуть бачити знак пішоходного переходу і будуть зменшувати
швидкість автомобіля.
Я провів дослід
Купив п’єзоелементи,зробив для них корпус. Потім помістив в корпус
п’єзоелементи ,підключив і вивів взовні світлодіод. Дану конструкцію
помістив під автомобіль і світлодіод загорівся. Можна зробити висновок, що
під час проїзду автомобіля електрична енергія виробляється ,що треба було
довести.
Назва
Ціна, грн
П’єзоелементи 6000
Світлодіоди
90
Дроти
500
Акумулятор
500
Знак
350
Лежачій поліцейський
5000
Всього 12440
Дана конструкція має такі переваги:
1.Автономна
2.Екологічна чиста
3.Легка в обслуговувані
4.Багатофункціональна
Висновок: отже, від проїзду автомобіля буде вироблятися електрична
енергія, яка буде надходити до акумулятора. ЇЇ далі можна використовувати
для освітлення пішохідного переходу або лежачого поліцейського. Також
дану систему можна використовувати для зарядки гаджетів, usb-порт можна
вмонтувати всередину дорожнього знаку. Мені вдалося зробити модель
пристрою який зможе врятувати багато людських життів.

БАГАТОРАЗОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ НА АВТОМИЙЦІ
ЕІ015
Шатілов Максим Володимирович
вихованець Житомирського міського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді
Науковий керівник: Шубін Анатолій Григорович, спеціаліст вищої категорії,
старший учитель, вчитель фізики Житомирської ЗОШ №30, керівник
Житомирського міського центру науково технічної творчості учнівської
молоді
Щороку кількість автомобілів у світі збільшується, а запаси прісної
води зменшуються. Тому було вирішено створити проект «Багаторазове
використання води на авто-мийці», основною ідеєю якого є багаторазове
використання води для миття автомобілів. Наша система складається з 3
ємкостей:
1.Резервуар з чистою водою.
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2.Резервуар з водою та осадом.
3.резервуар з осадом.
Механізм роботи полягає в наступному. Вода за допомогою насосу з
резервуару для чистої води подається у цех для миття машин, для однієї
легкової машини в середньому потрібно 1000л, тому резервуар для чистої
води має об’єм 10000л використана вода проходить через металеву сітку, яка
затримує елементи піску, каміння, землі. Далі проходить через систему
фільтрів грубої очистки. Після чого потрапляє у резервуар №2, де
відбувається розділення чистої води і осаду за допомогою механізму
мікрофільтрації, тобто процес фільтрації, який очищує рідину
проходженням через мікропористу напівпроникну мембрану. Чиста вода
потрапляє в резервуар №1, а осад в резервуар №3.
Коли резервуар №3 заповнюється, за допомогою машини для викачки
ям, його можна утилізувати, а воду з резервуару №1 можна знову
використовувати для миття машин. Це дасть змогу зекономити запаси
питної води на планеті Земля, яку можна використати для приготування їжі.
Час миття 1 машини – 15хв.
За 1 год. – 4 машини
12 год.  50 машин
На 1 маш.  1м3
За 12 год.  50 м3
Якщо 1м3 води = 8грн. = 400грн.
Окупність  0,5 раз
Розрахунки:
Матеріал Вартість
Монтаж ≈20000 грн
Труби
≈230 грн
Фільтри ≈210 грн
Резервуари
≈67151 грн
Насос
≈2000 грн
Вода
≈80 грн
Всього 89671 грн
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ВИКОРИСТАННЯ ВІТРОТУРБІН В ЗОНІ РОЗРЯДЖЕННЯ
АВТОМОБІЛЯ
ЕІ016
Сандул Андрій Віталійович
учень 11 класу Кіровоградського обласного НВК (гімназія - інтернат школа мистецтв) м. Олександрії, Кіровоградська область
Науковий керівник: Мірошниченко Олександр Іванович, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель фізики Кіровоградського обласного
НВК (гімназія - інтернат - школа мистецтв) м.Олександрії, Кіровоградська
область
Кожного дня в житті людей зявляється все більше і більше нових
пристроїв які приносять користь людям. У сьогоденні уже майже в кожної
людини є своє власне авто. Великі компанії намагаються кожного разу
випустити все кращу модель машини, щоб вона швидше їхала, витрачала
менше палива, не забруднювала повітря своїми викидами. Наразі
найекологічнішим транспортом є електрокар, який працює на електричному
двигуні, але заряду батерей вистачає лише на малий шлях і такий автомобіль
розвиває невелику швидкість. Зарядні пристрої є не на всіх АЗС. Я пропоную
створити такий автомобіль який буде при русі заряджати сам себе. Цим
визначається актуальність моєї роботи.
Мета роботи: дослідити рух автомобіля та місця де найкраще
встановити вітрові турбіни для більш ефективного виробництва енергії.
Принцип дії: під час руху, повітря обтікає автомобіль, після обтікання
в задній частині автомобіля сходиться знову. Я пропоную саме в цьому місці
встановити вітротурбіни, які будуть перетворювати кінетичну енергію вітру
на електричну, яка потім буде використовуватися для роботи двигуна в
електрокарі або інших електричних приладів у звичайній машині. Найкраще
розташувати турбіни в зоні розряження, адже тоді вони не будуть впливати
на швидкість руху.
Висновок: мій винахід зможе удосконалити автомобілі: зробити
електрокари більш популярнішими, а звичайні автомобілі –
рекуперованішими.
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ЕНЕРГОШАЙБА
ЕІ017
Гончаренко Максим Олександрович
учень 11 класу Кіровоградського обласного НВК (гімназія - інтернат школа мистецтв) м. Олександрії, Кіровоградська область
Науковий керівник: Мірошниченко Олександр Іванович, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель фізики Кіровоградського обласного
НВК (гімназія - інтернат - школа мистецтв) м.Олександрії, Кіровоградська
область
Життя сучасної людини кожного дня доповнюється гаджетами, які
підвищують комфорт, а для них потрібна енергія. Цей пристрій
застосовується в якості підставки для чашки кави, чаю, соку і будь-яких
інших напоїв - як гарячих, так і охолоджених. При цьому пристрій заряджає
будь - який гаджет, оснащений стандартним USB-портом.
Поле для діяльності у «Енергошайби» без перебільшень величезна особливо влітку, коли крім традиційних ранкових «капучино» і «американо»
люди раз у раз освіжаються напоями з льодом.
Корпус «шайби» буде виготовлений з металу, так як цей матеріал в
достатній мірі проводить тепло.Якщо ви власник гарячої чашки чаю, слід
розмістити її на червоній стороні підставки, якщо ж прохолодного напою на синю. Тепер у вас є можливість підключити свій мобільний телефон або
музичний плеєр на зарядку. Отже, тепер електроенергію для банальної
зарядки телефона може забезпечити така проста річ. Цим і визначається
актуальність моєї роботи.
Отже, мета мого проекту буде вироблення енергії за допомогою
незвичайного джерела.
Об’єкт вивчення: різниця температур;
Предмет: вироблення енергії за допомогою елемента Пельтьє.
Метод дослідження: практично-теоретичний;
Принцип дії: Основною складовою приладу буде елемент Пельтьє,
який буде закріплений в середині корпусу. Його основна робота - добути
електричний струм, за принципом досліду Жана Шарля Пельтьє.
В основі роботи елементів Пельтьє лежить контакт двох
напівпровідникових матеріалів з різними рівнями енергії електронів в зоні
провідності. При протіканні струму через контакт таких матеріалів, електрон
повинен придбати енергію, щоб перейти в більш високоенергетичну зону
провідності іншого напівпровідника. При поглинанні цієї енергії
відбувається охолодження місця контакту напівпровідників. При протіканні
струму в зворотному напрямку відбувається нагрівання місця контакту
напівпровідників, додатково до звичайного тепловому ефекту.
Перевагою елемента Пельтьє є невеликі розміри, відсутність будьяких рухомих частин, а також газів і рідин. При зверненні напрямку струму
можливо як охолодження, так і нагрівання - це дає можливість
термостатирования при температурі навколишнього середовища як вище,
так і нижче температури термостатування. Також перевагою є відсутність
шуму.
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ВІБРАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНДУКЦІЙНОГО СТРУМУ
ЕІ018
Благий Дмитро Гельєнович
учень 11 класу Кіровоградського обласного НВК (гімназія - інтернат школа мистецтв) м. Олександрії, Кіровоградська область
Артеменко Артем Валерійович
учень 11 класу Кіровоградського обласного НВК (гімназія - інтернат школа мистецтв) м. Олександрії, Кіровоградська область
Науковий керівник: Мірошниченко Олександр Іванович, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель фізики Кіровоградського обласного
НВК (гімназія - інтернат - школа мистецтв) м.Олександрії, Кіровоградська
область
Життя сучасної людини не можливо уявити без електричних
приладів, побутової техніки, IT-технологій, а для них потрібна енергія. Зараз
людство шукає багато шляхів, для її знаходження. Щоб здобути цю важливу
матерію потрібно якесь джерело. Вчені навчилися використовувати багато
джерел енергії: сонце, вітер, вода тощо. Але не всі джерела екологічні,
наприклад:
ТЕС - перший недолік - під час спалення матеріалів у атмосферу
викидається велика кількість шкідливих речовин, що сильно шкодять
довкіллю, другий недолік – видобуток матеріалів - це дуже небезпечний та
дорогий процес, який потребує коштів.
АЕС – такий вид видобутку енергії теж забруднює атмосферу і це –
надзвичайно небезпечно, тому що під час помилки може відбутись вибух і
велика кількість території стає непридатною до життя. Приклад:
Чорнобильська АЕС
ГЕС - хоча це дешевий та альтернативний спосіб видобутку енергії,
але існує дуже великий мінус - заболочення річок та знищення їх природної
течії.
Отже, більшість методів шкодять довкіллю, а ми пропонуємо
екологічний метод видобутку енергії. Це і є актуальність нашої роботи.
Отже, мета нашого проекту буде знаходження енергії за допомогою
незвичайного джерела. Цим джерелом у нашій роботі слугуватиме вібрація.
Об’єкт вивчення: індукційний струм;
Предмет: вироблення енергії за допомогою електромагнітної індукції.
Метод дослідження: практично-теоретичний;
Принцип дії: Основною функцією приладу буде коливальний рух
пластин, на яких будуть закріплені котушки та магніти. Їх основна робота добути електричний струм, за принципом досліду Майкла Фарадея, який у
свій час знайшов метод видобутку струму за допомогою електромагнітної
індукції. У нашому випадку, при коливанні пластин, магніти будуть входити
в котушки, при цьому буде з’являтися індукційний струм. Коливання буде
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створювати вібрація, яка зазвичай виникає при роботі машин чи механізмів,
які мають незбалансовані або неврівноважені частини, що обертаються чи
виконують зворотно-поступальний рух. Така система присутня, наприклад:
на машинобудівних, деревообробних підприємствах, на залізниці, на місці
оброблювальних верстатах тощо. Потужні енергетичні установки, як насоси,
компресори, двигуни або залізничний транспорт – це все є найбільшими
джерелами вібрації.
Будуть використовуватись котушки зроблені із міді та неодимові
магніти розташовані на протилежно розташованих пластинах у вузлах сітки,
таким чином щоб при коливанні, магніти входили в котушку та при цьому
вироблявся індукційний струм.
Прилад буде мати універсальний характер, ми зможемо змінити
довжину коливальної частини пластини, щоб частота, яку створює
транспорт, співпадала з частотою приладу.
Механізм, який був описаний в роботі, може стати перспективним
джерелом енергії.

КАТАЛІТИЧНИЙ НЕЙТРАЛІЗАТОР ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ
ЕІ019
Маковський Вадим Володимирович
вихованець Локачинського районного Будинку школяра, Волинська
область
Науковий керівник: Купріюк Юрій Олександрович, керівник гуртків
Локачинського районного Будинку школяра, Волинська область
Метою проекту є пошук методів боротьби з токсичністю
автомобільних двигунів внутрішнього згоряння та покращення екології
навколишнього середовища.
Завдання - вивчення імовірних можливостей покращення екології
довкілля на прикладі запропонованого каталітичного нейтралізатора
вихлопних газів
Збільшення питомої потужності двигуна пов'язане із форсуванням
двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ), а ступінь форсування багато в чому
визначає ступінь його токсичності. ДВЗ забруднює атмосферу парами
палива, картерними і вихлопними газами.
ДВЗ по способу утворення робочої суміші поділяють на дві групи: з
зовнішнім та внутрішнім сумішоутворенням. І група — карбюраторні
двигуни з іскровим запалюванням (горіння палива при нестачі кисню). II
група - двигуни із спалахом від тиску, або дизелі (горіння палива при
надлишку кисню).
Великий вплив на токсичність двигуна робить його форсування,
зв'язане або з підвищенням числа обертів колінчастого вала (КВ), або з
підвищенням середнього ефективного тиску в циліндрах. Чим вищі оберти
КВ, тим менше часу відводиться на приготування суміші, розподіл її по
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об'єму камери згоряння, наповнення циліндрів свіжою сумішшю і т. д. В
сучасних швидкісних ДВЗ всі ці процеси повинні бути завершені за 0.02 0.04с. На окремі елементи циклу, на-приклад на процес згоряння палива,
відводиться ще менша частка часу. Якщо при цьому збільшиться порція
палива, що вводиться в циліндр, то у вихлопі зростає вміст продуктів
неповного згоряння — окису вуглецю та вуглеводнів. Крім цього,
збільшення циклової подачі палива тягне за собою ріст температури і тиску
в циліндрі і, як наслідок, збільшений викид в атмосферу токсичних окисів
азоту.
Найраціональніше спробувати вдосконалити ДВЗ і знизити його
токсичність.
Удосконалення навпаки
Якщо раніше наслідком покращення силових і екологічних
характеристик ДВЗ було підвищення його токсичності, то тепер зниження
його токсичності неухильно веде за собою погіршення цих характеристик.
Склад робочої суміші. Коефіцієнт надлишку повітря а. При а>1 суміш
бідна, а< 1 - багата.
Регулюючи кількість палива і повітря в суміші, можна змінювати
токсичність вихлопу. Для збіднення суміші застосовують карбюратори, що
обмежують розхід палива в режимі максимальної потужності і підводять
додаткове повітря у випускний патрубок двигуна після карбюратора;
встановлюють на двигун автоматичні пристосування - вони запобігають
перезбагаченню суміші на окремих режимах роботи і підтримують
оптимальний склад суміші на всьому діапазоні режимів роботи двигуна.
Зниження концентрації окисів азоту в вихлопі проходить через
нестачу кисню в камері згоряння. Якщо частину повернути в камеру
згоряння, то це викличе зменшення в ній кількості інертного газу. Останній
поглинає тепло, знижує температуру згоряння та зменшує утворення окислів
азоту. Тепер 10-12% об'єму відпрацьованих газів повертають в камеру
згоряння. При такому об'ємі рециркуляції вихлопу викид окислів азоту
знижується на 55-60%. Однак при цьому зростає викид окису вуглецю та
вуглеводнів. Задача дещо полегшується тим, що окис вуглецю і вуглеводні
горючі і, в принципі, можуть бути окислені до нешкідливої пари води та
вуглекислого газу. Прагнення здійснити таке окислення і привело до
створення так званих допалювачів та нейтралізації вихлопів ДВЗ.
Удосконалення системи вихлопу газів ДВЗ
Каталітична обробка вихлопу. В каталітичних нейтралізаторах
проходить безполум'яне окислення спалюваних компонентів вихлопу і
відновлення токсичних окислів до початкових продуктів, з яких вони
утворилися. Проходячи через шар каталізатора, відпрацьовані гази ДВЗ, а
точніше їх спалювані компоненти, окисляються до вуглекислого газу та
води.
Початок реакції окислення окису вуглецю починається при 160С, а
при 175С реакція дося-гає розрахункової активності.
Також для каталітичних нейтралізаторів вихлопу розроблений
монолітний носій.
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Ефективність очистки вихлопу нейтралізаторами з гранульованим
носієм каталізатора до-сягає по окису вуглецю 80-90%, а по вуглеводнях 75-80%.
На жаль, довговічність комбінованих нейтралізаторів поки що
невелика, їх вистачає лише на декілька тисяч кілометрів пробігу.
Конструкція трьохкомпонентного нейтралізатора
В якості каталізатора відновлення окисів азоту можуть бути
використані різні матеріали, наприклад мідно-нікелевий сплав родини
монелей. За підрахунками на кожні 100 к. с. потужності двигуна потрібно
приблизно 1-1.5 кг нейтралізатора. Саме таке співвідношення може
забезпечити довговічність нейтралізатора приблизно на 100-120 тис. км
пробігу.
Отже така модель каталітичного нейтралізатора є досить довговічною
та економічною. До того ж, частка інших токсичних забруднювачів, окрім
окислів азоту, у вихлопі дизельного двигуна є значно меншою, що робить
цей нейтралізатор універсальним і практично абсолютно безпечним для
довкілля.
Висновок
Все-таки ефективну і надійну нейтралізацію вихлопних газів масових
ДВЗ не можна досягти простою заміною глушника каталітичним
нейтралізатором того ж габариту. Зниження токсичності — складна
комплексна проблема, яка потребує не тільки пристосування нейтралізатора
до автомобіля, але і автомобіля до нейтралізатора. Тому найбільш ефективні
сучасні системи, як правило, включають в себе крім каталітичного
нейтралізатора, вдосконалений карбюратор та розподілювач запалення,
нагнітач вторинного повітря в каталітичний нейтралізатор, датчики і
сигналізатори аварійних ситуацій, пристрої, що запобігають виходу
нейтралізатора із ладу, а також сигналізують про збої в системах живлення і
запалювання.

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ПОВІТРЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ У
МЕТРОПОЛІТЕНІ
ЕІ020
Біда Вікторія Олександрівна
учениця 10 класу Пальчиківського НВК Полтавської районної ради,
Полтавська область
Науковий керівник: Білокінь Максим Васильович, спеціаліст вищої
категорії, вчитель фізики Пальчиківського НВК Полтавської районної ради
Полтавської області, Полтавська область
Мета роботи: дослідити можливість використання природньої тяги та
«ефекту поршня» при проходженні електропотяга у метрополітені для
виробництва електроенергії; виготовити модель, що демонструє принцип
роботи вітрогенераторного тунелю.
Завдання :
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● опрацювати теоретичні відомості про будову метрополітену;
● дослідити рух потоків повітря у тунелі;
● виготовити
модель,
що
демонструє
принцип
роботи
вітрогенераторного тунелю.
У зв’язку зі значним зменшенням запасів сировини для традиційної
енергетики всі країни світу, в тому числі й Україна, дедалі більше уваги
приділяють активному пошуку шляхів альтернативного енергозабезпечення.
Перебуваючи у Київському метрополітені, ми спостерігали потужні
потоки повітря при підході потяга до станції. Адже рух потягів в тунелях,
пов'язаний з подоланням опору повітря, викликає значний повітрообмін «дуття», який супроводжується періодичним наростанням і зниженням
швидкостей циркуляційних потоків повітря і коливаннями його тисків.
Розглянувши принцип роботи метрополітену, ми прийшли до
висновку, що у тунелях застосовується поздовжній спосіб вентиляції, який
характеризується відсутністю розвідних повітропроводів у тунелі. При
спорудженні ліній тунелів передбачають приточно-витяжну систему
тунельної вентиляції, припливні і витяжні системи місцевої вентиляції. При
цьому швидкість руху повітря у вентиляційних тунелях і стволах шахт, як
правило, може досягати 5-7 м/с.
Отже, ми можемо використати потік повітря, що рухається попереду
потяга та рух повітря у вентиляційних шахтах для виробництва
електроенергії за допомогою вітроелектростанції. На нашу думку, для цього
краще використати ортогональний вітрогенератор з вертикальною віссю,
оскільки він запускається при швидкості вітру 0,5 м/с і має компактний
розмір. Якщо встановити вітрогенератори у тунелях метро, то виробленої
електроенергії буде достатньо як мінімум для забезпечення освітлення та
роботи вентиляційної системи.
Проводячи спостереження за особливостями обертання ротора у
трубі, дослідивши поведінку різних типів роторів, ми прийшли до висновку,
що необхідно використати ортогональний вітрогенератор з вертикальною
віссю. Нами виготовлено модель ділянки метро, що демонструє принцип
роботи вітрогенератора з вертикальною віссю у тунелі метро.
Основні результати нашої роботи:
● опрацьовано теоретичні відомості про будову метрополітену та
принцип роботи вентиляційної системи;
● проведено дослідження поведінки ротора у трубі, встановлено
оптимальну форму та розташування вітрогенератора;
● виготовлено
модель,
що
демонструє
принцип
роботи
вітроелектростанції з вертикальною віссю у тунелях метро.
Провівши дослідження, ми прийшли до висновку, що використання
вітрогенераторів у тунелях метро цілком реально. Повітря, яке рухається по
тунелях, може бути використане для виробництва електроенергії і
забезпечення нею потреб метро.
Отже, частина потреб у електрозабезпеченні метрополітену може
бути покрита за рахунок безкоштовного використання потоків повітря у
тунелях метрополітену. А це у свою чергу, допоможе зменшити викиди СО2
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в атмосферу тепловими електростанціями та покращить екологічну
ситуацію.

ПРИСТРІЙ ДЛЯ НАГРІВУ ТА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ
ЕІ021
Приходько Катерина Валеріївна
учениця 10 класу НВК "Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована
школа II ступеня" м. Олександрії, Кіровоградська область
Наукові керівники: Піскова Світлана Вікторівна, спеціаліст вищої
категорії, керівник гуртка - методист, керівник гуртка Будинку дитячої та
юнацької творчості Олександрійської міської ради, Кіровоградська
область; Сіріков Олександр Іванович, к.т.н., доцент кафедри
електротехнічних систем Кіровоградського національного технічного
університету, Кіровоградська область
Актуальність роботи. Всі ми добре знаємо шо (H2O) є невід’ємною
складовою нашого організма, людина на 70% складається з води тому ми
повинні вирішити проблему з забрудненнням питної води .
В результаті дослідження встановлено, що вода з мережі
центрального водопостачання має в собі побічних продуктів хлорування –
канцеро- та мутагенних хлоро органічних сполук, вміст яких часто
перевищує встановлені норми.
Це пояснюється хлоруванням води на водоочищувальних станціях
України гіпохлоритом-натрію, який у розвинених країнах не застосовується
через наявність шкідливого впливу та недостатній ступінь знезаражування
внаслідок адаптації до нього вірусів і мікроорганізмів.
При тривалому надходженні навіть у малих дозах хлорорганічні
сполуки здатні накопичуватися в організмі й викликати отруєння,
онкологічні захворювання та ушкодження генетичного апарату людини.
Ситуація створена антропогенними чинниками, щодо споживання
людиною чистої води є критичною і потребує негайного рішення.
Нагрів води в житлово-комунальному секторі вимагає від споживачів
значних фінансових витра, тому модернізація систем гарячого
водопостачання має стратегічне значення для пересічних громадян України.
Пропонується у водопровідному крану виконати модернізацію
внутрішньої конструкції, за рахунок впровадження конічних поверхонь
“сопла Лаваля”.
У зрізаному конусі виконано спіралеподібні канавки для завихрення
води відстанню золотого перетину яка рухається по водовідній системі. При
русі води під тиском відбувається енергетичне збудження молекулярних
структур рідини за рахунок виникнення локальних областей завихрення.
В результаті впливу на рідину кавітації високошвидкісних вихрових
потоків високочастотної пульсації тиску, відбувається порушення
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рівноважного (латентного) стану енергетичної взаємодії молекул рідини, що
призводить до виділення великої кількості енергії і відбувається нагрів води.
Бактерицидна очистка здійснюється за рахунок кавітаційних
процесів: при термічному впливі на воду руйнуються колоїди та частки, в
середині яких можуть міститися бактерії.
Практична кавітаційна обробка передбачає повну дистилізацію води
та випадання важких солей та домішок в осад.
Так як при модернізації водовідного крана відбувається завихрення
води структурується , знижується її поверхневий натяг, і змінюється
кислотно-лужний баланс pH - вода стає більш лужною. Така вода
благотворно впливає на організм людини.
Для зміцнення внутрішніх поверхонь пропонується наносити
нанокристалічне целюлозне покриття, що в 6 разів міцніше за неіржавіючу
сталь.
Оскільки кавітаційна обробка передбачає повну дистилізацію води та
випадання важких солей та домішко в осад, пропонується встановити
керамічний фільтр, що дозволить утилізувати домішки на атомарному рівні,
додатково насичений мікробним інсулянтом: ЄМ-препаратом, який діє
шляхом пригнічення шкідливих та хвороботворних бактерій та насиченням
корисними.
Для відновлення у використанні фільтр достатньо промити під
струменем води та піддати термообробці.
Практичне значення роботи полягає в тому, що створена технологія
для нагріву та очищення води, яка дозволяє отримати воду на рівні кластерів
і насичену ефективними мікроорганізмами (ЕМ), які додатково покращують
якість питної води.
ЕНЕРГОУСТАНОВКА ДЛЯ БЕЗДРОТОВОЇ ЗАРЯДКИ
ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ
ЕІ022
Терентьєва Єлизавета Олександрівна
учениця 10 класу НВК "Олександрійський колегіум - спеціалізована
школа", Кіровоградська область
Наукові керівники: Cіріков Олександр Іванович, к.т.н., доцент кафедри
електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Центрального
національного технічного університету, Кіровоградська область; Піскова
Світлана Вікторівна, керівник гуртка - методист, спеціаліст вищої
категорії, керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості
Олександрійської міської ради, Кіровоградська область
Актуальність теми.
За минулий рік кількість електромобілів у світі підскочила на 54% приблизно до 3,1 млн машин. А до 2030 року, сумарна кількість новітнього
транспорту на дорогах світу може досягти 125 млн одиниць. Україна
потрапила в п’ятірку країн з розвитку ринку електромобілів. На жаль, в
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Україні недостатньо зарядних станцій – саме розвиток зарядної
інфраструктури - головний фактор, що стримує електромобілізацію країни.
Потрібен абсолютно новий спосіб генерації екологічно чистої
електроенергії та її бездротової передачі для живлення електромобілів під
час руху.
Мета та завдання роботи є проектування системи для бездротової
передачі енергії для живлення електромобілів під час руху. Для цього
потрібно розглянути сучасні методи продукування екологічно чистої енергії
та бездротової передачі енергії і в результаті розробити систему для
продукування екологічно чистої енергії та її бездротової передачі
електромобілям.
Результати та практичне значення роботи. Спроектована
енергоустановка, яка має у своєму складі випромінюючу антену, виконану у
формі половини однопорожнинного гіперболоїда, яка буде виконувати
функцію генератора електромагнітної енергії.
Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено
наступне: передавальна та приймаюча антени пристроїв бездротової
передачі електричної енергії утворюють енергетично замкнуту систему, що
частково включає в себе і енергію електромагнітного поля Землі. Через
збудження (активацію) електромагнітного поля Землі в цій системі
відбувається передача електроенергії від передавальної антени до
приймаючої з ККД ≈ 100%.
Підтвердженням цього є розробки науково-дослідницького інституту
науково зберігаючих технологій на чолі вченим В. Крюком (патент UA№79626).
За основу конструкції взято форму однопорожнинного гіперболоїда.
Одна з його властивостей - нескінченно протяжне в просторі тіло, яке має
скінченний об'єм і площу поверхні.
Власне ця властивість однопорожнинного гіперболоїда дозволяє
створювати кінцеву, обмежену в просторі, енергетично замкнуту систему,
що є необхідною умовою для передачі енергії з ККД = 100%.
У пристрої відбувається збудження електромагнітного поля Землі. Ці
поля є об'єктами середовища в нашому пристрої, оскільки заповнюють
згадану енергетично замкнуту систему. Активізація цього середовища теж є
наслідком властивостей однопорожнинного гіперболоїда.
Так як в основу генератора покладено видозмінену антену (патент
України № 79626), навколо якої в обмеженому (локальному просторі) при
збудженні електромагнітне поле Землі почне відбуватися процес іонізації.
Біля енергоустановки можуть відбуватися процеси іонізації молекул газу в
газорозрядних лампах, що може бути використано для забезпечення
освітлення автошляхів.
За рахунок обмеженості в
просторі
електромагнітного поля установки і відносно необмеженого в просторі
електромагнітного поля Землі отримується надлишкова електромагнітна
енергія.
Саме енергія збудженого електромагнітного поля Землі може живити
всі освітлювальні ліхтарі, електромобілі та інші пристрої й дозволяє
отримати ККД передачі енергії в 100%.
84

Спроектована енергоустановка, до складу якої входить антена, у
вигляді половини однопорожнинного гіперболоїда, на якій намотана
котушка індуктивності із правогвинтовою намоткою, яка здатна передавати
електромагнітну хвилю частотою 7.5 Гц до інших таких антен з намотаними
на них котушками індуктивності з лівогвинтовою намоткою, які знаходяться
на відстані від неї, за рахунок магнітно-резонансної індукції та збудження
електромагнітного поля Землі; антени можуть бути вмонтовані в
електромобілі.
Радіус дії між двома установками діаметром 15 метрів = близько 75
метрів, при цьому ККД = 100%
Планується створення установки для продукування електричного
струму за рахунок збудженого електромагнітного поля Землі. Існує
можливість розміщення біля автошляхів для бездротового живлення
електромобілів та освітлення доріг.
В результаті проведених досліджень встановлено, що технологія
може забезпечити бездротове живлення електромобілей під час їх руху за
рахунок збудженого електромагнітного поля землі екологічно чистого,
відновлювального джерела енергії і доступності цілий ріку протягом кожної
доби, в будь якій точці планети.

БУДИНОК ВЛАСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕІ023
Кудрявеньков Артем Віталійович
учень 11 класу Кіровоградського обласного НВК (гімназія - інтернат школа мистецтв) м. Олександрії, Кіровоградська область
Боровик Ольга Станіславівна
учениця 9 класу Кіровоградського обласного НВК (гімназія - інтернат школа мистецтв) м. Олександрії, Кіровоградська область
Науковий керівник: Мірошниченко Олександр Іванович, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель фізики Кіровоградського обласного
НВК (гімназія - інтернат - школа мистецтв) м.Олександрії, Кіровоградська
область
У сучасному світі людство використовує велику кількість
електроенергії не замислюючись про те, що коли виробляється
електроенергія забруднюється навколишнє середовище і вичерпуються
корисні копалини. Метою нашого проекту є створення будинку, який може
забезпечувати свої потреби електроенергії та води.
Кінетична енергія, повітряних мас що рухається величезна. Ми
прагнемо знайти спосіб добування електроенергії з природного ресурсу
такого, як вітер. Більш того, це буде безпечним для людей і навколишнього
середовища, через використання особливого вітрогенератора у вигляді
гвинтової лінії, який працює за принципом вітрогенератора Олексія Оніпко.
Основний принцип установки полягає в тому, щоб установити такий
вітрогенератор в урбанізованих зонах в місцях де постійно дме вітер.
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Надлишкова енергія буде використовуватись на водопостачання до квартир
за допомогою спеціальної системи.
Ми уявляємо цю споруду, як резервуар, який знаходиться на
останньому поверсі будинку і займатиме всю його площину. Бак
виготовляється з металу і встановлюється на даху ,на несучих стінах
будинку. Для того, щоб знати рівень води в резервуарі доцільно встановити
датчики рівня води, які повідомлятимуть нас про рівень води у резервуарі.
Для того, щоб вода в резервуарі була теплою і не замерзала його потрібно
тепло ізолювати. Для цього ми використаємо теплоізоляційні матеріали, у
нашому випадку це буде мінеральна вата. Верхню частину резервуару ми
ізолюємо склопакетом, таким чином сонячне проміння потраплятиме до
баку і нагріватиме воду.
Коли вода під дією сили тяжіння постачається до споживача, на її
шляху встановлені гідрогенератори вертикального виконання і три рівневі
фільтри. Таким чином ми вироблятимемо електроенергію для технічних
проблем будинку, а споживач отримуватиме чисту відфільтровану воду.
Воду для потреб будинку ми братимемо з підземних вод, а також
збиратимемо дощову для технічних цілей . Таким чином будинок стає
незалежним від водоканалу. Воду до резервуару накачуватимемо за
допомогою водяного насосу, який використовуватиме енергію, яку ми
отримаємо за допомогою вітрогенератора та гідрогенераторів. Для того щоб
економити на воді, пропонуємо вночі закачувати воду на дах, за зменшеними
тарифами. Таким чином зменшаться витрати на воду.
У багатоповерхових будинках досить важно накачати воду на дах, для
цього потрібно перевищити створений тиск рідиною. Тому мі пропонуємо
для вироблення додаткової електроенергії встановити систему важків, які
будуть перетворювати потенціальну енергію в електричну, ті навпаки.
Мета: створення будинку, який може забезпечувати себе водою та
електроенергією.
Об’єкт дослідження: підземні води, вироблення електроенергії за
допомогою вітру та води.
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СПОСІБ ГЕНЕРАЦІЇ ТА БЕЗДРОТОВОЇ ПЕРЕДАЧІ
ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ ЗА РАХУНОК ПОТЕНЦІАЛУ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ
ЕІ024
Стеблина Дмитро Владиславович
учень 10 класу НВК "ЗНЗ I-III ст. №19 - ДНЗ "Лісова казка"
м. Олександрії, Кіровоградська область
Наукові керівники: Сіріков Олександр Іванович, к.т.н., доцент кафедри
електротехнічних систем та енергетичного менеджменту Центрального
національного технічного університету, Кіровоградська область; Піскова
Світлана Вікторівна, керівник гуртка - методист, спеціаліст вищої
категорії, керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості
Олександрійської міської ради , Кіровоградська область
Актуальність теми. Сьогодні 80% світової економіки тримається на
викопних джерелах енергії. Якщо врахувати весь їхній негативний вплив на
екологію планети, нам необхідно відмовитись від застарілих методів
продукування електроенергії на користь альтернативним.
Існуючі джерела альтернативної енергії мають низьке ККД, високу
собівартість, обмеженість регіонів де вони можуть бути розташовані та
неможливість виробляти електроенергію безперервно.
У жовтні 2018 року в Україні зареєстрували 643 електрокара. У
порівнянні з жовтнем минулого року попит на електромобілі зріс в 2.5 рази.
За останні десять місяців (січень-жовтень 2018) в Україні було
зареєстровано 4 214 автомобілів на електротязі, що на 89% більше, ніж за
аналогічний період 2017 року.
На жаль, в Україні недостатньо зарядних станцій. Більшість з них (бл.
95%) є повільними. Саме розвиток зарядної інфраструктури - головний
чинник, що стримує електромобілізацію країни.
Потрібен абсолютно новий спосіб генерації екологічно чистої
електроенергії та її бездротової передачі для живлення як електромобілів під
час руху, так і побутових пристроїв й використання в промисловості.
Мета та завдання роботи - проектування поновлювального джерела
енергії та системи її бездротової передачі для використання в усіх сферах
діяльності людини. Потрібно розглянути сучасні методи продукування
екологічно чистої енергії та її системи бездротової передачі і в результаті
розробити інноваційну установку для продукування екологічно чистої
енергії та її бездротової передачі.
Результати та практичне значення роботи.
Енергетичний комплекс передбачає одночасне використання
енергетичного потенціалу атмосфери та підземних струмів: блукаючих,
телуричних та капілярних для продукування електричного струму.
Енергоустановка має дві частини: підземну і наземну. Наземна
частина складається з випромінюючої антени, виконано у формі половини
однопорожнинного гіперболоїда, розміщена на висоті від 70 метрів, яка буде
виконувати функцію генератора електромагнітної енергії. Підземна частина
- провідник у формі однопорожнинного гіперболоїда, занурений у землю на
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глибину від 20 метрів для збору блукаючих, телуричних та капілярних
струмів Землі.
Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено
наступне: передавальна та приймаюча антени пристроїв бездротової
передачі електричної енергії утворюють енергетично замкнуту систему, що
частково включає в себе і енергію електромагнітного поля Землі. Через
збудження (активацію) електромагнітного поля Землі в цій системі
відбувається передача електроенергії від передавальної антени до
приймаючої з ККД ≈ 100%.
Запропоновану технологію можна використовувати у ролі генератора
надлишкової електромагнітної енергії.
За основу конструкції взято природню форму однопорожнинного
гіперболоїда. Фігура має нескінченно протяжне в просторі тіло, яке має
скінченний об'єм і площу поверхні.
Власне ця його властивість дозволяє створювати кінцеву, обмежену в
просторі, енергетично замкнуту систему, що є необхідною умовою для
генерації надлишкової електроенергії та її передачі.
В енергоустановці відбувається активізація електромагнітного поля
Землі. Ці поля є об'єктами середовища в нашому пристрої, оскільки
заповнюють згадану енергетично замкнуту систему. Активізація цього
середовища теж є наслідком властивостей однопорожнинного гіперболоїда.
Всі точки на поверхні однопорожниннлго гіперболоїда є
гіперболічними, розривними в просторі. Відповідно до антен пристрою це
рівносильно розривам, квантуванню електричного та магнітного полів на
кожній точці дроту намотки котушок антен. Це веде до електромагнітних
збуджень - хвиль, довжина яких сумірна з діаметром проводу намотки
котушок, тобто практично довжина таких хвиль близько 1 мм і менше. Такі
електромагнітні хвилі здатні, через поляризацію молекул повітря або
безпосередньо, активізувати електромагнітне поле Землі.
За рахунок обмеженості в просторі електромагнітного поля установки
і відносно необмеженого в просторі електромагнітного поля Землі
отримується
надлишкова
електромагнітна
енергія,
яку
можна
перетворювати на електричний струм. За допомогою енергоустановки
можна компенсувати втрату електромагнітної енергії на шляху передачі її в
пристрої.
В основу генератора покладено видозмінену антену В. Крюка (патент
України № 79626), навколо якої в обмеженому просторі при збудженні
електромагнітного поля Землі почнуть відбуватися процеси іонізації в
газорозрядних лампах , що може бути використано для освітлення доріг.
Для збору енергії збудженого електромагнітного поля Землі
використовується антена з лівогвинтовою навиткою, яка встановлена у
порожнину випромінювальної антени.
Для бездротової передачі енергії спроектована енергосистема, в якій
розміщені котушки індуктивності з різногвинтовою намоткою у формі
половини однопорожнинного гіперболоїда. Система здатна передавати
електромагнітну хвилю до інших гіперболічних антен, розташованих на
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значних відстанях за рахунок магнітно-резонансної індукції та збудження
електромагнітного поля Землі.
Висновки. Спроектована енергоустановка використовує надлишкову
електромагнітну енергію Землі, коефіцієнт перетворення якої складає
величину 400%., що можна порівняти з продуктивністю відомих теплових
насосів.
Технологія може успішно використовуватися як в побуті, так і в
промисловості. Як приклад – розміщення установок біля автошляхів для
бездротового живлення електромобілів та освітлення доріг.
В результаті проведених досліджень встановлено, що технологія
може стати провідним невичерпним екологічно чистим джерелом енергії та
способом бездротового живлення пристроїв:
• Доступна вартість
• Не забруднює довкілля
• Використовує відновлювальні джерела енергії
• Доступна 24/7/365 в будь якій точці планети.

ПНЕВМАТИЧНА ІНДУКЦІЙНА АВТОПІДВІСКА
ЕІ025
Рикова Вікторія Віталіївна
учениця 11 класу Кіровоградського обласного НВК (гімназія - інтернат школа мистецтв) м. Олександрії, Кіровоградська область
Науковий керівник: Мірошниченко Олександр Іванович, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель фізики Кіровоградського обласного
НВК (гімназія - інтернат - школа мистецтв) м.Олександрії, Кіровоградська
область
У зв’язку з погіршенням екології, в усьому світі все більшої
популярності набувають електромобілі. Адже вони є екологічними та не
мають вихлопних газів. Також одним з головних плюсів електромобіля є
його економність. В середньому кожен водій в Україні проїжджає 15 тисяч
кілометрів на рік. Тож, 1 рік їзди на електрокарі коштуватиме від 1000 до
3000 гривень (від 7 до 22 копійок за кілометр). Для порівняння, на бензині –
25000, ДП – 13500, газі – 15000 гривень на рік.
З іншого боку, жодна техніка не може складатися тільки з переваг.
Головним недоліком електромобілів є обмежений пробіг на одному заряді та
мала кількість станцій для підзарядки (по всій Україні близько 600) . А
зарядки, як правило, вистачає на 150-170 км.
Ми вирішили цю проблему за допомогою створення пневмопідвіски
нового типу. Звичайна пневмопідвіска являє собою гумову камеру,
наповнену повітрям. Головна її задача – ефективно сприймати навантаження
від нерівностей дороги і зберігати кліренс автомобіля на заданому рівні.
Встановлені на колесах датчики положення кузова постійно реєструють
зазор між колесами і кузовом. При зміні цієї величини спрацьовує або
випускний клапан, або клапан підкачки. Відповідно якщо автомобіль
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починає опускатися нижче заданої величини, спрацьовує клапан підкачки і
зазор вирівнюється, якщо ж кузов піднявся вище, то працює випускний
клапан і машина опускається. Це регулювання проводиться незалежно від
завантаженості автомобіля. Пневмопідвіска яку ми створимо матиме
подібний принцип роботи, але особливістю нашої підвіски є те, що вона
може виробляти електроенергію. Всередині повітряного балону будуть
знаходитиметься дві розташовані концентрично мідні котушки та
розміщений між ними рухомий магніт, який матиме форму бічної поверхні
циліндра. Коли електромобіль буде рухатися, відбуватимуться коливання на
які реагуватиме пневмопідвіска, відповідно стискаючись або розжимаючись.
В результаті, будуть рухатися й магніт всередині котушок. Таким чином
вироблятиметься енергія, яка потім використовуватиметься для заряду
електрокару. Знаючи основні параметри, а саме: пружність повітряного
балону, швидкість руху електромобіля, радіус кривизни поверхні дороги та
масу автомобіля можемо розрахувати ЕРС, яка буде утворюватися.
Також пневматичну індукційну автопідвіску можна використовувати
і в звичайних автомобілях для підзарядки акумулятора.

АЕРОДИНАМІЧНА ТРУБА ДЛЯ ВИДУБУТКУ ЕНЕРГІЇ
ЕІ026
Андреєв Дмитро Ігорович
учень 9 класу НВК "Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована
школа II ступеня" м. Олександрії, Кіровоградська область
Наукові керівники: Піскова Світлана Вікторівна, спеціаліст вищої
категорії, керівник гуртка - методист, керівник гуртка Будинку дитячої та
юнацької творчості Олександрійської міської ради , Кіровоградська
область; Амосов Володимир Васильович, к.т.н., доцент кафедри
сільськогосподарського
машинобудування
Центральноукраїнського
національного технічного університету, Кіровоградська область
Актуальність роботи.Запаси нафти і природного газу по оцінкам
експертів скоро вичерпаються; CEC, ВЕС, Геотермальні станції мають не
значне ККД і не можуть забезпечити людство енергією в повному обсязі.
Енергія - це основний рушій економічного і соціального розвитку. У
той же час економічне зростання ставить під питання здатність світу
забезпечити достатнє енергопостачання. Необхідно розробити нові і чистіші
джерела енергії для забезпечення майбутніх потреб перед загрозою
підвищення глобальної температури та зростаючим споживанням людей. В
зв’язку з тим що, в світі наступає енергокриза потрібно шукати значно
ефективніші джерела електроенергії, ніж ті що, ми маємо зараз.
Мета і задачі дослідження. Основною метою даної науково дослідницької роботи є розробка системи із своренням повітряного потоку в
аеродинамічній трубі для забезпечення обертання лопатів турбіни і
видобутку енергії.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:
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- дослідження паливно-енергетичної промисловісті України;
- дослідження використання традиційних джерел енергії та їх
негативний вплив на навколишнє середовище;
- вирішення світової енергокризи за рахунок викдобудку
електроенергії з атмосфери.
Глобальна енергетична криза - нарощування видобутку паливноенергетичних ресурсів, що спречиняє екологічну кризу.
Під час дослідження висунуто гіпотезу.При встановленні в
аеродинамічній трубі конусу - половии сопла Лаваля зі спіралеподібними
канавками з кроком, який змінюється за правилом «Золотого перерізу»
(1:1.618), будуть формуватися вихрі Бенара, що прискорить щвидкість
повітряного потоку
Використання природних процесів. Використання природних зон
високого та низького тиску, високогорного ландшафту для створення
повітряної тяги.
Конструктивне рішення вертикальної аеродинамічної труби.
При вкладанні однієї труби в іншу (з певними проміжками на вході і
виході), то при проходженні повітряного потоку крізь неї, він закручується
у вихор, що встановлено дослідами Рейнольдса
Використання спроектованої аеродинамічної трубі, в якій за рахунок
відношенням кінетичної енергії секундної маси повітря в робочій частині від
показника тяги, відбувається прискорення повітряного потоку, за рахунок
якого будуть обертатися лопаті турбіни і продукуватися енергія
Практичне застосування. Використовуючи запропоновані технології
можна продукувати електричну енергію, якщо встановити установку в
районі житлових будинків.

ДИСТАНЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕКСТРЕНОГО РЕМОНТУ ТА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ
ЕІ027
Рак Богдан Юрійович
учень 8 класу, спеціалізованої школи №304 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій м. Києва
Черкасова Аріна Андріївна
учениця 8 класу, спеціалізованої школи №304 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій м. Києва
Наукові керівники: Лучковський Андрій Ігорович, спеціаліст І категорії,
вчитель фізики СШ №304 м. Києва; Соколов Віктор Анатолійович, учительметодист, спеціаліст вищої категорії, вчитель інформатики СШ №304
м. Києва
Мета роботи
Вирішити проблему обстеження цілісності та екстреного ремонту
обла-днання у важкодоступних зонах промислових та технічних приміщень
і об’єктів з метою зменшення ризику техногенних катастроф.
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Актуальність задачі і можливість її практичного застосування
Значна кількість будівель в Україні, зокрема заводів, була збудована
понад п’ятдесят років тому і не зазнала втручання модернізації чи капітального ремонту. Все сильніше підвищується важливість своєчасного
виявлення та ліквідації пошкоджень у малій інфраструктурі, переважна
більшість якої прокладена у місцях, доступ у які для людини є ускладненим
або небезпеч-ним. Особливо сильно це проявляється на підприємствах
хімічної, вугільної, та важкої промисловості. Запропонований пристрій є
альтернативою доро-говартісній централізованій системі моніторингу за
станом обладнання.
Коротка постанова задачі
1.
Дослідити та сформувати перелік об’єктів, які потребують
регулярного обстеження або відносяться до категорії підвищеної небезпеки
та пот-ребують постійного нагляду.
2.
Визначити вимоги до автоматичного чи керованого
пристрою що може виконувати функції нагляду та догляду у складно
доступних чи небез-печних для людини місцях.
3.
Виготовити діючу модель автодрону та провести його
випробування у наближених до реальності умовах.
Методи дослідження
• Вивчення інформаційних джерел;
• Моделювання ситуації;
• Проведення експерименту;
• Синтез одержаних даних.
Аналіз отриманих результатів
В результаті дослідження виявлено що для організації своєчасного
сповіщення про пошкодження інфраструктури великого підприємства необхідно виконати розробку та монтаж великої за обсягом мережі датчиків та
допоміжного обладнання. При цьому питання забезпечення швидкого доступу ремонтних бригад до місця пошкодження може бути ускладненим. Крім
того, частина мереж може бути прокладена як у горизонтальних, так і у вертикальних шахтах та каналах або ж просто розташовуватися у вузьких місцях чи на значній висоті. Тому для їх огляду та екстреного ремонту необхідні спеціальні дистанційно керовані пристрої чи маніпулятори. На нашу думку оптимальним шляхом вирішення даної задачі виявився варіант створення
автодрону, що має можливість працювати автоматично чи у дистанційно керованому режимі.
Науково-практичне застосування
Промислові автодрони, виготовлені за запропонованим нами
зразком можуть вирішити проблему постійних технічних оглядів фізично
застарілого обладнання та мереж, розташованих у місцях підвищеної
небезпеки без зна-чних матеріальних витрат на виробництво та монтаж
системи датчиків.
Висновки
В результаті дослідження умов, у яких необхідно забезпечити
роботу автодрона, було з’ясовано вимоги до його конструкції та
можливостей і ви-готовлено діючу модель, яка демонструє основні
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характерні риси ідеї. Також нами було виконано спрощене дослідження та
порівняння вартості і можли-востей стаціонарного та мобільного комплексів
для відстеження стану кому-нікацій великих підприємств. Впровадження
запропонованих автодронів є в 3-10 разів (залежно від розмірів
підприємства) дешевшим за стаціонарну си-стему сенсорів та має ширші
можливості.
ОТРИМАННЯ НАНОВУГЛЕЦЕВИХ ФЛУОРОФОРІВ ТА
ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ
ТА КЛІТИНИ
ЕІ028
Яцюк Марія Андріївна
учениця 11 класу спеціалізованої школи №43 "Грааль" м. Києва
Науковий керівник: Назаренко Володимир Іванович, д.б.н., професор
Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління
Мінприроди України
Актуальність : дослідження структур і властивостей вуглецевих
наноматеріалів, а також їх біотехнологічних застосувань широко
проводяться вже протягом тривалого часу, проте вони продовжують
залишатися актуальними і зараз завдяки унікальним структурним та
спектральним властивостями цих матеріалів. Наразі відомі вуглецеві
наноматеріали, що широко використовуються, такі як графен та графіт у
різних модифікаціях, потребують достатньо коштовних вихідних матеріалів,
тривалих процесів синтезу та можуть проявляти токсичні впливи на
біологічні об’єкти.
Зважаючи на такий значний попит, виникає потреба розробки нових
вуглецевих наноматеріалів, які б мали відмінні флуоресцентні властивості,
синтезувались в один етап та водночас не проявляли цитотоксичних ефектів.
Вуглецеві точки, які нещодавно були отримані за термічної обробки
органічних матеріалів, можуть стати одним із провідних об’єктів, що
відповідають поставленим вимогам. Однак, відомостей відносно їхньої
структури, спектроскопічних властивостей, біосумістності, біотоксичності
та перспектив біотехнологічного застосування дуже мало.
Методики : Біотестування, спектрофотометрії, спектрофлуориметрії,
хемілюмінесценції та МТТ-тест.
Результати : Цитотоксичності карбонових наноточок у МТТ-тесті на
фібробластах мишей не виявлено. У дослідах з культурою дафній токсична
дія не проявлялась, що підтверджено тим, що хемілюмінесценція
екзометаболітів не виявлялася. Гостра летальна токсичність карбонових
наноточок на 24 годину інкубування не виявлена за концентрації від 0 до
1000 мкг/мл, що за даними ГОСТ 32536-2003 дозволяє віднести дані
наноструктури до практично не токсичних. Гостра летальна токсичність
виявляється лише на 72 годину інкубування за концентрації 1000 мкг/мл.
Висновки : визначені спектральні характеристики отриманих
карбонових наночасток відповідають вимогам, які пред`являються до
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флуоресцентних барвників. Вони мають значний Стоксів зсув (різниця
максимуму збудження та емісії), достатню яскравість та не проявляють
біотоксичності.
Практичне застосування : Отримані карбонові наночастинки
продемонстрували такі характеристики, які дозволяють розглядати їх в
якості маркерів флуоресцентних репортерів у біотехнології, медицині,
екології і т.д.
ПРОДУКУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ ЗА РАХУНОК
ПОВІТРЯНИХ МАС
ЕІ029
Петренко Алла Сергіївна
учениця 11 класу НВК "Олександрійський колегіум - спеціалізована
школа", Кіровоградська область
Проценко Марія Олександрівна
учениця 11 класу НВК "Олександрійський колегіум - спеціалізована
школа", Кіровоградська область
Наукові керівники: Піскова Світлана Вікторівна, спеціаліст вищої
категорії, керівник гуртка - методист, керівник гуртка Будинку дитячої та
юнацької творчості Олександрійської міської ради , Кіровоградська
область; Амосов Володимир Васильович , к.т.н., доцент кафедри
сільськогосподарського
машинобудування
Центральноукраїнського
національного технічного університету, Кіровоградська область
Людство потребує розробки нових систем переробки сміття та
джерел альтернативної енергії.
Глобальна енергетична криза за рахунок нарощування видобутку
паливно-енергетичних ресурсів спричиняє екологічну кризу.
Зростає споживання і виробництво природних та викопних
енергоресурсів,через швидкий індустріальний розвиток. Потрібен пошук
альтернативних джерел енергії,через потребу в зменшенні використання
корисних копалин.
Кожного року утворюється величезна кількість непотрібних
матеріалів. А також відходи промисловості,які перевищують норми.
Щороку середньостатистичний українець викидає на смітники майже 250 кг
відходів. Останніми роками накопичення відходів становить 35—36 млрд. т.
Понад 50 тис. т/км2 та більш як 750 т на кожного жителя. Щорічне утворення
— від 670 до 770 млн. т — відповідає 15—17 т відходів на душу населення.
Термін розкладання відходів може сягати сотень років. Спеціалісти
підрахували,що якщо не знищувати сміття,то через 10 – 15 років воно вкриє
нашу планету шаром завтовшки 5 м.
Вітер, як невичерпне джерело енергії. Вітер – рух повітря,через
відмінності в атмосферному тиску на різних ділянках поверхні Землі повітря
переміщується з місць з високим атмосферним тиском в місця з низьким.
Виникає можливість перетворення кінетичної енергії вітрових мас в
атмосфері в електричну, теплову або яку-небудь іншу форму енергії.
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Спроектована вітрова енергоустановка для перетворення кінетичної
енергії повітряного потоку в електричну енергію.
Пропонується встановлення аеродинамічної труби у формі зрізаного
конуса чи псевдосфери в середині якого нарізані спіралеподібні канавки з
кроком, який змінюється за правилом «Золотого перерізу» (1:1.62), для
формування вихрів Бенара, що прискорить щвидкість повітряного потоку.
За рахунок значного перепаду атмосферного тиску на кінцях труби
утворюється постійно діючий повітряний потік , і при русі по
спіралеподібним канавкам відбувається збільшення швидкості яка
обумовлена центоробіжним ефектом .
Використовуючи механізми мікро рухів атомів і молекул,
утворюючи їм умови руху по природнім (спіралеподібним) для простору
кривим, повітряні потоки отримують підтримку від руху їх у просторі і сила
тертя зменшується.
Форма аеродинамічної труби запозичена з біоніки ознайомившись з
науковими роботами : Шаубергера, який займався вивченням рогів
антилопи, двигуна Річарда Клема, вихревої труби Ранке, винахідом
британського новатора Джеймса Дайсона.
На шляху прискореного повітряного потоку пропонується
встановити вертикальний вітрогенератор – турбіну принцип дії якої
оснований на проходженні повітряного потоку через спіралеподібні лопаті і
його розкрутці.
Генерація електрики характеризується ефектом «витяжки» від
різниці висоти вхідного і вихідного отвору,що утворює постійну
вертикальну тягу повітря і оберту турбіни.
Запропонована енергоустановка утворює єдину конструкцію яка
дозволяє найбільш ефективно використовувати рух повітряних мас,що
відкриває новий принцип повітряної генерації електроенергії –
безпосередньо в містах та житлових будинках.
Згідно з дослідженнями в області швидкості вітру від висоти
оптимальна висота аеродинамічної труби від 80 м і вище.
Для забезпечення комфортних умов мешканців передбачено шумо-та
віброізоляцію з використанням матеріалів вторинної сировини.
Найкращим ізоляційним матеріалом слугують полімерні відходи, які
в достатній кількості знаходяться на звалищах міст і потребують повторного
використання.
Як результат використовуючи запропоновану технологію можна
продукувати електричну енергію за рахунок прискореного постійно діючого
повітряного потоку, встановивши установку в районі жилих будинків.
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОЛЬОРОВОГО ПОКРИТТЯ
ЕІ030
Максімова Аліна Юріївна
учениця 10 класу НВК "Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована
школа II ступеня" м. Олександрії, Кіровоградська область
Глущенко Сергій Денисович
студент I курсу Кремечуцького льотного коледжу Національного
авіаційного університету, Кіровоградська область
Наукові керівники: Піскова Світлана Вікторівна, спеціаліст вищої
категорії, керівник гуртка - методист, вчитель технологій НВК "Ліцей
інформаційних технологій - спеціалізована школа II ступеня" м. Олександрії,
Кіровоградська область; Амосов Володимир Васильович, к.т.н., доцент
кафедри
сільськогосподарського
машинобудування
Центральноукраїнського
національноготехнічного
університету,
Кіровоградська область
Головним органом сприйняття матеріального світу у людини є зір.
Оточуючі нас кольори можуть впливати на наш настрій, викликає певні
емоції, та навіть на самопочуття і фізіологічні реакції. Саме тому виробники
та підприємці намагаються зробити свої вироби яскравими та
різнокольоровими.
Традиційно при фарбуванні різних поверхонь та тканин
використовують хімічні речовини – пігменти, аби отримати потрібний колір.
Деякі використовувані матеріали являються хімічно-активними, и можуть
викликати подразнення та алергічні реакції.
Мета роботи полягає у розробці технології виготовлення та нанесення
покриття у виді наноплівки, колір якої досягається зо допомогою
використання природніх явищ; та зменшення шкідливого впливу від
фарбуючих речовин на людину.
Предметом дослідження є вивчення властивостей зміни довжин
електромагнітних хвиль при певному куті падіння на внутрішні поверхні
заломлюючого покриву , за рахунок відбивання променів всередині цього
покриву та частоти падаючого світла, яка співпадає з частотою електронів у
матеріалі.
До недавнього часу склад фарб, призначених для фарбування
інтер'єрів, містить в собі ряд токсичних речовин: ртуть, кадмій, хлоровані
фенол, цинкові білила та свинець, які негативно впливають на здоров'я і
самопочуття людини, а також на навколишнє середовище. Необхідність
зменшення викиду ЛОС, тобто речовин, які випаровуються, врегульована
законодавчо ,призвела до появи фарб нового покоління. Екологічні фарби є
виробами з надзвичайно строго підібраним складом, а наявність в їх
рецептурі шкідливих речовин є незначною і регулярно контролюється.
Фарба не викликає подразнень, не спричиняє алергії навіть у людей з
особливою чутливістю. Основним недоліком цих фарб є те, що їх ціна
значною мірою є висока.
Для здешевлення виробництва барвників використовують синтетичні
речовини анілін, фенол, бетанофтол, дотолевий ангідрид.
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Явище, принцип якого використовується у запропонованій технології
– дисперсія світла. Дисперсія – це залежність показника заломлення (або
діелектричної проникності) середовища від частоти світла. Внаслідок зміни
показника заломлення змінюється також довжина хвилі. Прикладом
дисперсії світла є веселка.
Існує два види отримання кольорових поверхонь – хімічний і
структурний. Структурне фарбування, або ірізація, виникає завдяки таким
структурним ефектам як дифракція і інтерференція. Вони створюються
завдяки дифракційним решіткам, роль яких в природі виконують різні
структури.
Таке явище можна зустріти не тільки у веселці, а й у живій природі.
Наприклад, ягода Pollia condensata отримує свій колір завдяки дрібним
целюлозним волокнам у клітинах її зовнішньої оболонки. Ці волокна
розташовані шаром товщини в декілька сотень нанометрів, між якими різна
відстань. В залежності від цих відстаней змінюється довжина хвилі
відбитого світла. А оскільки більша частина кліток відображає світло в синій
області спектру, то ягоди мають яскраво синій колір.
Схожий механізм використовує метелик Morpho peleides, в якої луски
на крилах складаються з ще менших лусок, відстань між якими дорівнює
довжині хвилі синього кольору. Тому вона й має такий насичений і красивий
синій колір.
У бегонії роль дифракційних решіток виконують особливі пластиди –
ірідопласти. Всередині них тилакоїди розташовані в певному порядку, в
результаті чого утворюється структура, що нагадує електронний кристал.
Окрім вище згаданих представників, іризацію можна зустріти у
морської миші, довгоносика вишневого, неона звичайного, мандрила,
папороті, ялини колючої, орхідеї та інших.
Класична фізика містить доказ, який пояснює основний напрям
роботи нашого проекту. Принцип Гюйгенса-Френеля, який пояснює, що
кожна точка, до якої доходить хвиля, служить центром вторинних хвиль, а
огинає цих хвиль задає положення хвильового фронту в наступний момент
часу. О.Френель, створивши свою пластину, поясним явище дифракції та дав
метод її кількісного розрахунку.
Пропонується використовувати явище іризації для досягнення мети
роботи.
Кольорове покриття представляє собою чергування слоїв з
наноцелюлози та діоксиду титану з мікроотворами.
Основу покриття буде складати наноцелюлоза з діаметром волокон 510 нм. Вона була обрана через високу властивість псевдопластичності,
низьку собівартість, легкість виготовлення, прозорість та гіпоалергенність.
Плівка з наноцелюлози слугуватиме фіксуючим та ізолюючим прошарком,
що буде зв’язувати робочу поверхню та діоксид титану. Приблизна вартість
целюлози – 150 грн./кг., а доведення її до наностану коштуватиме приблизно
30 грн./кг. Також целюлозу можна отримувати з переробки відходів
деревообробної промисловості (щепки, кора дерев, папір).
Сам діоксид титану був обраний через високий коефіцієнт заломлення
світла (>2) та відносно високу поширеність у природі. У подрібненому виді
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він представляє собою білий порошок з розміром частинок <70 нм.
Пропонується виплавляти суцільні листи діоксиду титану з його порошку,
та за допомогою лазеру випалювати у ньому отвори, що надаватимуть
потрібну структуру для досягнення кольору. Для цього потрібно, щоб
відстань між отворами дорівнювала довжині хвилі потрібного кольору,
тобто від 380 до 760 нм. Вартість діоксиду титану – приблизно 80 грн./кг.
Зверху діоксид титану покриватиметься ще одним шаром з
наноцелюлози для захисту від впливу навколишньої середи.
Також можна використати інший спосіб: додавши до наноцелюлози,
геометричні тіла з діоксид титану. Це дасть змогу керувати довжиною
електромагнітної хвилі, що призведе до зміни діапазону кольору.
Зробивши ці отвори, ми зможемо візуально повторити дифракційну
решітку, яка є основною в будові деяких тварин та рослин.
Таким чином отримується дешеве та екологічно безпечне покриття
товщиною приблизно 100 нм. (0,00001 м. за СІ) з яскравим та насиченим
кольором що не буде тускніти з плином часу.

ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ
ЕІ031
Потоцький Семен Павлович
учень 10 класу ЗОШ №12 м. Запоріжжя
Науковий керівник: Дорогоша Артем Борисович, співробітник Запорізького
національного технічного університету
Важливу роль у водогосподарському комплексі відіграють підземні
води, насамперед як найбільш надійні джерела доброякісної питної води.
Краща захищеність від поверхневого (найбільш інтенсивного)
забруднення, більш значне їх поширення порівняно з поверхневими водами,
якісний склад води, що найбільш повно відповідає біологічним вимогам, –
все це дає змогу віднести даний вид водних ресурсів до найцінніших.
Води багатьох підземних водоносних горизонтів України мають
підвищений вміст заліза, який потрібно приводити до нормативної якості
згідно вимог.
Запропонована і впроваджена нова технологія знезалізнення
підземних вод на баштових пінополістирольних установках в локальних
системах сільгоспводопостачання. Це дає змогу одержувати високоякісну
воду за умов економії капітальних і енергетичних ресурсів і полегшеної
експлуатації фільтрів.
Мета роботи – удосконалення технологічної схеми знезалізнення
підземних вод на баштах-колонах.
Об’єкт дослідження – технологічна схеми очищення води в баштахколонах.
Предмет дослідження – конструкція установки баштового типу
(система Рожновського).
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Завдання роботи: вивчення схем, технологічних параметрів та умов
роботи існуючих башт-колон, встановлення пріоритетних напрямків, щодо
інтенсифікації їх роботи, врахування рекомендацій при будівництві нових
установок та зменшення експлуатаційних витрат пов’язаних з їх
обслуговуванням.
Робота відноситься до області винахідництва та конструкторської
діяльності у водогосподарській галузі.
ВИКОРИСТАННЯ У ПОВСЯКДЕННОМУ ТА СПОРТИВНОМУ
ОДЯЗІ ТА ВЗУТТІ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО АДСОРБУЮТЬ
ЕІ032
Михайлов Юрій Олексійович
учень 10 класу КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської
міської ради Донецької області", Донецька область
Наукові керівники: Шиманська Людмила Анатоліївна, спеціаліст вищої
категорії, старший учитель, вчитель фізики КЗ "Маріупольський технічний
ліцей" Маріупольської міської ради Донецької області", Донецька область;
Іващенко Вікторія Юріївна, к.т.н., доцент кафедри матеріалознавства та
перспективних технологій ДВНЗ "Приазовський державний технічний
університет", Донецька область
Останнім часом у людей все більше зростає інтерес до занять спортом.
Саме тому стає актуальним використання зручного одягу, що «дихає» й
дозволяє виконувати фізичні вправи в комфортних умовах. Інтенсивне
потовиділення й підвищення температури тіла – головні проблеми, з якими
пов'язані заняття фізичними вправами. Піт, що виділяється, стає
середовищем для розмноження бактерій і надалі призводить до появи
неприємного запаху і, як наслідок, захворювань шкіри. Вологий одяг сприяє
більш інтенсивному охолодженню організму й розвитку простудних
захворювань.
Більшість виробників приділяють досить велику увагу створенню
професійного спортивного комфортного одягу та взуття. Але в людини як і
у повсякденному житті, так і у побуті проблема потовиділення не менш
важлива навіть і без інтенсивних фізичних навантажень. У залежності від
стану здоров'я, зовнішньої температури, пори року, в середньому за добу
виділяється 0,5 – 0,6 л поту.
Шляхом застосування матеріалів, які вбирають вологу, можна
уникнути проблем, пов'язаних з появою поту.
У роботі було досліджено процес потовиділення та способи боротьби
з його наслідками: для зменшення проблем, пов'язаних з потовиділеннням, з
метою поглинання поту, ліквідації неприємного запаху від ніг у вкладних
устілках застосовують різні сорбенти.
Досліджувані устілки були виготовлені зі швейного фетру, бо він є
зносостійкою тканиною та має гарні повітрообміні властивості. У якості
наповнювачів для устілок використовувались активоване вугілля, силікагель
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та цеолітовий туф. Їх загальна властивість – доступність та екологічна
безпечність.
Після дослідження рівня потопоглинання устілок з різними
наповнювачами виявилось, що устілка з наповнювачем силікагель, стала
більш комфортною для усіх учасників експерименту. Дослідження
вологопоглинаючих властивостей устілок показало, що селикагель також
має і найкращі вологопоглинаючі властивості. За результатами досліджень
була розроблена інструкція щодо збереження, використання та догляду за
устілками.
Комфортний, безпечний і гігієнічний одяг та взуття мають дуже
велике значення для нормального життя людини, саме тому важливий вибір
матеріалів, з яких їх мають виготовляти. Вони повинні мати такі властивості,
як повітропроникність, паропроникність, водомісткість, гігроскопічність,
гнучкість та ін. Саме таким вимогам за результатами досліджень відповідає
матеріал – силікагель у якості наповнювача для устілок для взуття.
DOME
ЕІ033
Лавренко Софія Володимирівна
учениця 11 класу НВК "Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована
школа II ступеня" м. Олександрії, Кіровоградська область
Наукові керівники: Піскова Світлана Вікторівна, спеціаліст вищої
категорії, керівник гуртка - методист, вчитель технологій НВК "Ліцей
інформаційних технологій - спеціалізована школа II ступеня" м. Олександрії,
Кіровоградська область; Амосов Володимир Василійович, к.т.н., доцент
кафедри
сільськогосподарського
машинобудування
Центральноукраїнського
національного
технічного
університету,
Кіровоградська область
Конструкція відноситься до будівель. Змінивши традиційну форму
будинку на природну форму кристалу, можна забезпечити електроенергією
та теплоенергією житлові споруди. Як? За допомогою заломлення світла.
Рефракція світла зміна напряму поширення випромінювання при
проходженні межі розділу двох середовищ з різною оптичною густиною
(повітря скло, скло вода). При заломленні світла деякими кристалами
виникає не один, а два заломлені промені, які розповсюджуються в різних
напрямках.
За рахунок фізичних властивостей кристалу діаманту відбувається
збирання сонячних променів протягом дня, які освітлюють та прогрівають
будівельну споруду.
Теплозберігаючі технології. Джерелом тепла в грунті є тепло
променистої енергії Сонця. Теплопровідність це властивість грунту
проводити тепло з тією чи іншою швидкістю. Найбільш швидко проводить
тепло мінеральна частина грунту. Чим більш частинки, тим більше
теплопровідність: великі піщані частинки нагріваються у 2 2,5 рази швидше,
ніж наприклад, пил. Тому, нижні поверхи буде розміщено під землею, а
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верхній над землею. Склоблоки за рахунок покриття можуть накопичувати
світлову енергію та надавати в темну добу дня, ще й може бути використане
в якості вуличного освітлення.
Видозмінний будинок у формі діаманту може бути збудований в
районах, де відсутні комунікаційні енерго системи : в пустелях, на півночі,
тощо.
Таким чином, можна скоротити до мінімуму енерго та теплові
витрати та зекономити на опаленні.
Сама будівля буде виготовлена з модульних конструкцій. Модульні
будівлі з модулів заводського виготовлення, зібрані з одного і більше блоків
модулів (блококонтейнерів).
Модульні будівлі відносяться до тимчасових споруд, можуть
встановлюватись без фундаменту (до 3 поверхів), можуть легко
демонтуватись та транспортуватись. Виготовляються у різному виконанні
для будь яких кліматичних умов, відповідають всім санітарним вимогам та
мають систему опалення \ вентиляції, сантехніку та електрообладнання, що
відповідає сучасним умовам життя.
DOME - це проект конструкції житлового будинку, що дозволяє
використовувати сонячне світло як інструмент освітлення і утеплення
приміщень. Такий підхід дає можливість зменшити споживання
електроенергіі в житлових приміщення, що в перспективі вирішить такі
проблеми як:
- збільшення кількості СО2 в атмосфері;
- збільшення відсотка звичайних будинків;
- викопні ресурси будуть зекономлені ( нафта, газ, вугілля).

ВИДОБУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗА
ДОПОМОГОЮ УНІВЕРСАЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА ТА ЇЇ
ВИКОРИСТАННЯ
ЕІ034
Денисюк Артем Глібович
учень 11 класу Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" м. Києва
Науковий керівник: Козленко Олег Володимирович, старший учитель,
завідувач лабораторії кріогенної техніки кафедри теоретичної фізики
ФМФ НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Сучасне життя неможливе без електроенергії. Адже з моменту її
відкриття, людство оцінило переваги використання приладів, що
використовують електроенергію. Кожна річ, така як комп’ютер, телевізор,
телефон, елктроплита, мікрохвильвоа піч, пральна машинка та багато інших
побутових приладів, що оточують нас, роблять наше життя набагато
зручніше. І, відповідно, кожен з приладів потребує електроенергію для своєї
роботи. Кількість приладів, що живляться електроенергією неймовірно
велика, тому, генерування електроенргії просто необхідне в наш час.
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Для генерації електроенергії використовуються електростанції. Існує
декілька типів електростанцій, що використовуються у світі, значна частина
з них шкодить довкіллю і є не екологічними. Шкідливі викиди в атмосферу
чи в різні водойми, спричиняє пригнічення флори і фауни.
Викиди ТЕЦ в атмосферу зумовлюють незворотне руйнування
озонового шару Землі, який відповідає за її захист від згубного космічного
випромінювання, а також сприяють утворенню парникового ефекту. Також
ці викиди утворюють кислотні дощі, які можуть знищувати фермерські
врожаї, руйнувати грунти та просто шкодити людині. Не говорячи про те,
що гази ТЕС самі собою шкідливі для людини.
Тому, питання переходу на альтернативні екологічні джерела енергії
є актуальним. Проте, процес повного переходу на альтернативні джерела
енергії займе багато часу, і при цьому, їх потужність менша ніж у ТЕЦ або
АЕС, тому потрібно буде встановлювати їх у великій кількості. Але
екологічний стан як України так і майже всього світу не є задовільним, тому
потрібно приймати рішучі заходи, що до цього питання, вже зараз.
Згідно з цим, метою роботи є розробка нового повністю екологічного
методу енергозбереження енергії в місцях великого споживання
електроенергії, за допомогою генераторів. А також, будуть розглянуті
варіанти раціонального використання згенерованої електроенергії.
В роботі були використані такі методи: аналітичний,
експериментальний, розрахунковий.
Предмет дослідження − потік повітря в чи води, що утворюється при
технічних процесах.
Об’єкт дослідження − універсальний генератор для перетворення
енергії руху потоку повітря або води в електроенергію.
Ідея роботи полягає в тому, щоб встановлювати універсальні
генератори (гібрид вітрогенераторів з гідрогенераторами) в місцях де
споживання електроенергії або інших ресурсів досить значне, і в одночас
наявні потоки повітря або води (що виникли за рахунок технічних процесів),
для того щоб замінити деякою мірою шкідливі джерела видобутку
електроенергії. Для прикладу можна взяти метро, деякі очистні споруди
станції аерції, викидні труби ТЕС, та інші.
Була виготовлена експериментальна установка, і за допомогою неї
був проведений експеримент що показав прямопропорційність напруги
генеруємого струму до швидкості потоку повітря.
За розрахунками, при використанні цього пристрою в місцях, що
наведені в приклади цієї роботи (в такому вигляді як було описано в роботі)
кожнго дня буде генеруватись 97128 кВт*год. Таке використання пристрою
сприятиме меншому використанню електроенергії з ТЕС, чи інших
шкідливих джерел електроенергії. Якби ця енергія видобувалась шляхом
спалення палива, в день виділялося 344280 кілограмів шкідливих речовин в
атмосферу.
У висновку можна сказати, що установка не потребує зміни
конструкції локацій та додаткових умов, що робить її зручною для
встановлення. Використання пристрою сприятиме зменшенню витрат
сировини на видобуток електроенергії. Іншими словами буде виконано
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уповільнення
ходу
забруднення
навколишнього
середовища
електростанціями (так як частину електроенергії, будть видобувати
універсальні генератори), і в одночас буде пришвидшений перехід на
альтернативні джерела енергії.
СОНЯЧНИЙ МАГНІТНО-ІНДУКЦІЙНИЙ ГЕНЕРАТОР НА ВОДІ
ЕІ035
Олещенко Євгенія Олегівна
учениця 10 класу Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" м. Києва
Науковий керівник: Козленко Олег Володимирович, старший учитель,
завідувач лабораторії кріогенної техніки кафедри теоретичної фізики
ФМФ НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Постановка завдання:
з’ясувати можливості запобігання розвитку синьо-зелених
водоростей, через токсичні речовини яких утворюється плівка, яка не
пропускає кисень, що спричиняє загибель риби, шляхом утворення тіні від
сонячних батарей та генераторів встановлених на платформі на водоймах,
водночас накопичуючи енергію від сонця та від колибань хвиль. За
допомогою установки запобігти вимиранню риби взимку.
Методи використані автором:
1 етап – збір інформації з необхідної теми – дослідження способів
знищення синьо-зелених водоростей та причини їх швидкого розмноження;
2 етап – зосередження на чинниках заростання водойм – дослідження
характеристик сонячних батарей та генераторів – за допомогою інтернетджерел;
3 етап – проведення експериментів з метою підтвердження істинності
гіпотези, та накопичення енергії, проведення експерименту з таненням льду;
4 етап – узагальнення результатів – перевірка розвитку водоростей в
тіні під платформою.
Короткий опис спостережень / даних / результатів:
нами було проведено експеримент, у якому для моделювання
процесу, ми в басейн з водою додали синьо-зелені водорості. за платформу
ми використовували пінопласт, на який був покладений генератор з
сонячною батареєю. Підключивши лампу ( потужністю 500 Вт), ми
спостерігали зміну біологічних властивостей воростей. Постійними
вимірами температури ( за допомогою пірометра) та освітлення (за
допомогою люксметра), я досліджувала реакцію рослин на затінення
сонячною батареєю, енергію якої я вимірювала за допомогою мультиметра.
Додатково поставивши електро-динамічні індукційні генератори, ми
отримали енергію сонця від батареї і ще додаткову енергію індукційного
генератора від коливань хвиль, який працює на цих коливаннях. Енергія на
20-30% більша з генератором ніж тільки від сонячних променів при тих же
самих майже витратах. Енергії отримуваної батареєю вистачає на
розтоплення криги. Наявні обрахунки результатів: залежності потужності
103

батареї та її ККД від кута падіння сонячних променів, її характеристик, та
потужності самого генератора від частоти коливань хвиль.
Висновки:
запропонована можливість запобігання заростання водойм, шляхом
встановлення сонячних батарей з генераторами, тим самим ще й одночасно
накопичувати енергію сонця, і тим самим розтоплювати кригу. Збереження
землі від нагромадження там сонячних батарей та запобігання ерозії. Дану
установку доцільно використовувати на заростаючих водоймах( річках,
озерах, біля селищ за-для очищення та отримання чистої води)

СОНЯЧНА ПАНЕЛЬ У МУЛЬТКОПТЕРІ
ЕІ036
Безпалий Костянтин Юрійович
учень 9 класу ліцею №142 м. Києва
Наукові керівники: Ролик Олександр Іванович, д.т.н., ; Меньшикова Наіля
Максутівна, учитель-методист, спеціаліст вищої категорії, вчитель ліцею
№142 м. Києва
В наш час починають все ширше застосовувати дрони у
найрізноманітніших сферах людської діяльності, які можуть літати у
середньому лише 20-40 хвилин. Разом з тим людські технології все більше
тяжіють до екологічної чистоти. Під впливом цих напрямів обраної галузі
була поставлена мета пошуку технічних рішень для подальшої розробки
екологічного і енергоефективного БПЛА (безпілотного літального апарата).
Тобто створення такого дрона (теж саме що і БПЛА), який завдяки
екологічно-чистим джерелам енергії на своєму борту зможе при звичайній
погоді зоставатись помітно довше у повітрі. Крім того, було важливим
знаходження технічного рішення проблеми падіння сонячних променів на
фотоелементи під не прямим кутом у не екваторіальних широтах. Методи
дослідження теоретичні, головні з яких математичне моделювання і
виконання креслень. На основі цих міркувань була розглянута модель
гексакоптера. Незвичність його конструкції являє собою диск зверху з
сонячною панеллю і під ним раму з комплектуючими. Рішення проблеми
зниження енергоефективності такої системи у наших широтах являє собою
модифікацію вузлів кріплення двигунів. За розрахунками, така модель
зможе зоставатись у повітрі до 1 години 20 хвилин, що майже у 3 рази
перевищує середній показник 30 хвилин. А використання вище наведеної
технічної модифікації більш ніж на 14 хвилин подовжує тривалість польоту
у європейських широтах, мало ускладнюючи управління. Подальший
розвиток проекту я бачу у безпосередньому створенні та тестуванні моделі,
оптимізації гіпотетичних комплектуючих. Взагалі, вона із плином часу стане
ще більш енергоефективною, тому що в наш час фотоелементи інтенсивно
розвиваються, збільшуючи своє КПД та зменшуючи масу, що є головними
показниками у обраній галузі. Практичне застосування - використання
поданих технічних рішень у мультикоптерах, чия ефективність залежить від
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тривалості польоту. Для прикладу, ті, що використовуються на фермах або
під час дослідження навколишнього середовища.
МОДЕРНІЗОВАНИЙ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИЙ РЕКУПЕРАТОР
ЕІ037
Гарасько Назарій Володимирович
учень 9 класу Миронівської ЗШ І-ІІ ст. Павлівського НВО, Кіровоградська
область
Наукові керівники: Амосов Володимир Васильович, к.т.н., доцент кафедри
сільськогосподарського
машинобудування
Центральноукраїнського
національного технічного університету, Кіровоградська область; Піскова
Світлана Вікторівна, керівник гуртка - методист, спеціаліст вищої
категорії, керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості
Олександрійської міської ради , Кіровоградська область
Актуальність роботи полягає в необхідності проектування
енергоефективної системи, що зберігає тепло під час вентиляції будівель і
споруд та вирішенні проблеми підігріву повітря, що надходить ззовні і
зведення до мінімуму втрат тепла при видаленні відпрацьованого повітря .
Система модернізованого енергоефективного рекуператора видаляє з
приміщення повітря, яке забруднено мікрочасточками пилу, диму, надмірну
вологість і забезпечує приток свіжого і чистого повітря ззовні. При цьому
припливне та витяжне повітря проходить різними каналами і не змішується.
Під час вентиляції відбувається передача тепла, щой забезпечує
енергоефективність системи у будь-яку пору року. За рахунок конструкції є
можливість регулювати обсяг повітря, що надходить і видаляється,
забезпечує комфорт в приміщенні.
Метою розробки енергоефективного рекуператора було досягнення
максимально можливого збереження енергетичних властивостей повітря без
застосування в вентиляційній системі фільтрів, які деіонізують повітря і
стають джерелом його бактеріологічного забруднення та відсутність
споживання електроенергії на забезпечення його роботи.
Спроектовано ефективний регенеративний теплообмінник, який
працює за рахунок різниці тисків в приміщенні та на зовні, видозміненої
спіралеподібної форми лопатів рекуператора, за рахунок чого повітря,
потрапляючи в лопаті, змушує рухатися головку пристрою, тим самим
розряджаючи повітря в системі і покращуючи тягу. Система працює за
рахунок природного джерела енергії – спрямованого повітряного потоку.
Енергоефективні
рекуператори
можуть
застосовуватися
у
господарських будівлях, приватних будинках та багатоповерховихспорудах.
Враховуючи те, що у будинку, де мешкають люди, повинна бути
контрольована вентиляція з рекуперацією тепла з відпрацьованого повітря,
що забезпечує більше 75% повернення тепла, було проведено аналіз
існуючих систем провітрювання. Розглянуто процеси теплообміну в
біоніці,в результаті чого встановлено,що у живій природі існують ефективні
протиточні теплообмінники, якими забезпечені деякі тварини в холодних
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регіонах планети. З’ясовано, що якщо рідини або газоподібних речовин
течуть в протилежних напрямках, передача тепла відбувається майже на
100%. Саме це фізичне явище було використане для нагріву повітря під час
провітрювання житлових будинків та споруд.
Розроблено приточно-витяжну прямоточну система вентиляції приток і витяжка відбуваються одночасно без змішування повітряних
потоків. Пропонується конструкція теплообмінника, в якому одна і та ж
поверхня по черзі омивається то гарячим, то холодним теплоносіємповітрям. При зіткненні з гарячим теплоносієм стінка акумулює теплоту, а
потім віддає її холодному теплоносію. Для задовільної роботи
теплообмінника його робочі стінки повинні володіти значною теплоємністю.
В якості рекуператора повітря використовується високоефективний
теплообмінник з композиційного матеріалу, до складу якого входять
алюміній, мідь, які мають високі коефіцієнти теплопровідності. Мідь, яка є
природним антисептиком, запобігає накопиченню шкідливих бактерій в
робочому модулі.
Нагріте в приміщенні відпрацьоване повітря протікає між пластинами
рекуператора, тим самим нагріваючи їх. За рахунок тяги теплообмінник
обертається і нагріті пластини переміщаються в потік холодного повітря, в
свою чергу також нагріваючи його. Завдяки видозміненим формам
спіралеподібних лопатей як у турбодифлектора, можна забезпечити
енергоефективність рекуперації до 91%. , при розмірах робочого модуля від
500мм з діаметром монтажного отвору 180 мм. Внаслідок різного розміру
лопатей-пластин буде змінюватися швидкість обертання для регулювання
ступеня утилізації тепла. Процес передачі тепла відбувається за рахунок
обертання рекуператора в потоках витяжного і припливного повітря.
Теплообмінник в даному виді рекуператорів дозволить повертати не тільки
тепло, але і вологість в житлове приміщення.
Регулюючи швидкість обертання теплообмінника, можна регулювати
загальну ефективність рекуператора,яка може складати приток повітря 100
м3/год., витяжки 90 м3/год. Роботи.
При проектуванні системи вентиляції обов’язково потрібно
враховувати призначення приміщення та кількість людей, які постійно
перебуватимуть у приміщенні. Відповідно до європейських норм об’єм
повітрообміну має становити 12-20м 3 на одну людину за одну годину.
Конструкція рекуператора дозволяє встановлювати його в системи
вентиляції, стінові блоки, крізь віконний склопакет .
Практичне значення роботи. Запропонована система модернізованого
регенеративного теплообмінника дасть змогу:
створенню здорового мікроклімату - збереження тепла в приміщенні,
що досягається шляхом утилізації теплого повітря через ефективний
теплообмінник - рекуператор тепла;
нормалізації мікроклімату в приміщенні та усуненню передумови для
появи сирості, плісняви, надмірної вологості та грибка;
забезпечення простої система управління та наявності безшумного
режиму, рівень якого може становити 22-30дБ;
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завдяки постійному руху активної головки модернізованого
рекуператора повністю виключається ймовірність перекидання тяги;
працює система у літні період на охолодження повітряних мас;
робота рекуператора відбувається без споживання електроенергії.
Модернізований рекуператор забезпечує ефективність збереження
енергії, яка становить до 30% коштів витрачених на опалення житла, а влітку
– до 70% бюджету на кондиціювання. Використання модернізованого
рекуператора тепла істотно зменшує витрати на кліматизацію і це дозволить
значно заощадити на електро- або тепловій енергії, що іде на обігрів повітря.

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ РІДКИХ
КОНЦЕНТРОВАНИХ ХЕЛАТНИХ ДОБРИВ НА СТІЧНІЙ ВОДІ З
ДОДАВАННЯМ ЦЕРІЮ
ЕІ038
Лобода Орина Дмитрівна
учениця 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської міської
ради
Науковий керівник: Груздєва Олена Володимирівна, к.х.н., доцент кафедри
технології неорганічних речовин та екології ДВНЗ "Український державний
хіміко-технологічний університет"
На сьогоднішній день всім відомо, що для забезпечення нормального
протікання процесів росту рослин необхідно вносити макро- та
мікроелементи. Ефективність використання макро- та мікроелементів
безпосередньо залежить від ефективності менеджменту, а також джерела
елементів. На даний час хелатні добрива займають перше місце на ринку
мікродобрив, їх частка становить близько 80%. Хелатні добрива можна
використовувати для обробки насіння, внесення в ґрунт, а також для
позакореневого підживлення. Органічна форма (хелатна), у якій
мікроелемент (переважно метал) знаходиться у зв’язку з хелатуючим
агентом (переважно органічною кислотою) у 5-10 разів вище за
ефективністю порівняно з сольовими формами при позакореневому
живленні.
Хелати мікроелементів тривалий час зберігаються в стійкому
розчинному стані, тому краще поглинаються рослиною, легко
переміщуються до місця безпосереднього засвоєння, де проходять
синтетичні процеси з їх участю і добре захищають мікроелемент від
передчасного хімічного зв'язування і випадання в осад всередині рослини.
Слід зазначити, що в такому органічному оточенні іон металу не чинить
токсичного впливу (поверхневі опіки) при некореневим внесення, на відміну
від сольових форм мікродобрив.
Відомо, що мікро- та мікроелементи, їх кількість, збалансоване
співвідношення, відіграють суттєву роль у формуванні врожаю. З метою
розробки добрива нового покоління, яке дозволяє збагатити рослини
мікроелементами при мінімальних економічних витратах і підвищити
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врожайність сільськогосподарських культур, досить актуальним є внесення
до складу добрива рідкоземельних елементів «вітамінів промисловості».
Так, відомо, що наночастки діоксиду церію визначили перше місце церію
серед біологічно активних елементів, що надають сприятливий вплив на
живі організми, ґрунт, корма. А використання стічної води (СВ) у
виготовленні хелатних добрив забезпечує комплексний підхід до сировинної
бази добрив та зменшує витрати елементів (азоту, калію, фосфору, кальцію
і ін.), які знаходяться в розчиненому стані у СВ.
Виготовлення рідкого концентрованого хелатного добрива (РКХД)
проводили за методикою, яка забезпечує поступове додавання у суміш 1:1
стічної та водопровідної води, розрахованої кількості мікроелементів,
хелату церію, хелатуючого агента у відповідної послідовності, відповідних
рН і температурі. Спочатку був синтезований хелат церію з нітрату Церію.
Для хелатування були використані наступні хелатуючі агенти
оксиетилендифосфонова кислота (ОЕДФ), нітрилтриметилфосфонова
кислота (НТФК), янтарна кислота (ЯК), лимонна кислота (ЛК), гліцин де три
останніх є природними хелаторами та частково синтезуються у самій
рослині. Найбільш розчиненими та стійкими у часі виявились хелати Церію
на ЛК та гліцині у співвідношенні 5,76 (2,25):1 відповідно. Основою, при
виготовленні РКХД була вхідна господарсько-побутова стічна вода
каналізаційних очисних споруд РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» м.Рівне,
попередньо механічно відфільтрована від завислих речовин. У якості
основного хелатуючого агента добрива була обрана ОЕДФ.
Концентрації речовин у добриві підібрані з урахуванням їх кількості
у СВ та збалансовані за кількістю поживних речовин і мікроелементів,
необхідних для нормального розвитку зернових культур (табл.1).
Таблиця 1– Склад рідкого концентрованого хелатного добрива на
основі ОЕДФ з хелатом Церію та СВ.
Елемент P2O5/K2O/(MoO4)2-/
Zn2+/Mn2+/Cu2+/B3+/Co2+/Ni2+/S2-/CeO2-х
Кількість, г/л
50/80/0,15/15,0/10,0/16,0/5,00/0,10/0,15/19,2/0,006
Ефективність отриманого РКХД визначали по його біологічній
активності на зернах озимої пшениці сорту «Самурай». Біологічна
активність добрива визначалась по схожості, енергії проростання пшениці
(ГОСТ 12038-66). Зерна пшениці по 25 штук попередньо були замочені на
протязі 4 годин розчинами різної концентрації РКХД. Пророщування
проводили в вологому піску при постійній температурі 20-230C, у якості
контрольного розчину була водопровідна вода. Енергію проростання
визначали через 4 доби, лабораторну схожість через 7 діб. Експеримент
проводили у трьохкратній послідовності.
1.
Отримані хелати церію на основі натуральних
комплексонатів: лимонній кислоті та гліцині та визначена найкраще
співвідношення комплексоутворення.
2.
Розроблена
технологія
виготовлення
рідкого
концентрованого хелатного добрива з додаванням хелату церію з
концентрацією С(Ce3+) = 0,6 ммоль/л на основі оксиетилендифосфонової
кислоти на СВ.
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3.
Отримане добриво – прозорий розчин темного синєзеленого кольору, не містить зважених частинок з рН =7,9-8,2, стійке у часі.
4.
Запропонований спосіб комплексного використання водних
ресурсів.
5.
Лабораторна схожість та енергія проростання обробленого
зразку пшениці добривом з мікроелементом церію та СВ на 10%, 13% вище
ніж контрольні вимірювання.

ЕЛЕКТРОХРОМНЕ ПОКРИТТЯ З ПОКРАЩЕНИМИ ОПТИЧНИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
ЕІ039
Лавриненко Софія Євгенівна
учениця 9 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської міської
ради
Наукові керівники: Коток Валерій Анатолійович, доцент кафедри процесів,
апаратів та загальної хімічної технології ДВНЗ "Український державний
хіміко-технологічний університет "; Коваленко Вадим Леонідович, доцент
кафедри аналітичної хімії та хімії технології харчових добавок та
косметичних засобів ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний
університет"
«Електрохромне
покриття
з
покращеними
оптичними
характеристиками»
Сучасним вектором розвитку країн є використання технологій, що
забезпечують скорочення споживання електричної енергії за рахунок
впровадження спеціальних алгоритмів роботи. Одним з типів таких
пристроїв являються так звані «Розумні» пристрої, що звичайно є
поєднанням традиційного пристрою, комп’ютера з програмою та датчиків.
До розумних пристроїв відносяться «Розумні вікна», що дозволяють
економити електричну енергію на кондиціонування до 49%, зменшувати
навантаження на електричні мережі у «пікові» періоди на 16%, а також
знижувати витрати на освітлення на 51% згідно з [1]. «Розумні вікна», що
реалізуються на основі спеціальних систем, що в них використовуються
можуть
забезпечувати
змінне
освітлення
за
рахунок
зміни
світлопропускання.
До систем, що можуть бути використані у «Розумних вікнах»
відносяться рідкокристалічні системи, системи на зважених часточках та
електрохімічні електрохромні системи. Електрохімічні електрохромні
системи мають ряд переваг перед іншими та потенційно можуть бути
використані у «Розумних вікнах». Електрохімічні електрохромні матеріали
не потребують постійного споживання електроенергії – лише в момент зміни
оптичного стану, а також вони значно дешевші за рідкокристалічні та
системи на зважених частинках. З іншої сторони нестабільність
характеристик та висока залежність електрохімічних електрохромних
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матеріалів від способу синтезу створює передумови для активних наукових
пошуків нових електрохромних електрохімічних матеріалів.
Одним з таким матеріалів є оксидно-гідроксидні сполуки нікелю. Так
Ni(OH)2 у вигляді тонкої плівки прозорий, а при окисненні анодним струмом
змінює колір до темно-коричневого та склад до NiOOH – реакція 1.
Ni(OH)2
↔NiOOH
+
Н+
(1)
Недоліком цього матеріалу є мала адгезія та поступове зменшення
питомих характеристик у процесі циклування. Це виникає за рахунок
поступового відшарування покриття від електропровідного прозорого
оксиду на який він нанесений. Оксид олова, чистий або із домішками
відіграє роль струмовідводу. Для покращення адгезії до струмовідводу
використовуються методи, що значно підвищують ціну електрохромного
матеріалу та все ж не гарантують стабільності характеристик під час
використання. З іншої сторони є шлях отримання композитних матеріалів, і
в [2] було запропоновано наносити композитний матеріал на основі Ni(OH)2
та полівінілового спирту (ПВС) катодним темплатним методом із водного
розчину. У цьому методі у ролі темплата був використаний ПВС, що
утворював матрицю у розчині та осаджувався разом з Ni(OH)2. Цей
композитний матеріал показав високі електрохромні характеристики.
У даному дослідженні було використано замість ПВС
полівінілбутираль (ПВБ). Передумовою використання ПВБ був той факт, що
речовину використовують для утворення прозорих плівок для оптичних
пристроїв, а також для сильної адгезії та склеювання скла. Оскільки останній
не розчиняється у воді, розчин для катодного темплатного осадження містив
велику частину етилового спирту та біля 11% води. У результаті проведення
осаджень з таких розчинів було отримано ряд плівок високої якості у
прозорому стані. Електрохімічні дослідження разом з визначенням
електрохромних характеристик показали високі питомі характеристики,
високу оберненість процесу затемнення-знебарвлення.
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ВІРУТАЛЬНА ПЛАТФОРМА "RENEWABLE ENERGY SYSTEMS"
ЕІ040
Мойсеєнко Леонтій Олегович
учень 10 класу Державного навчального закладу "Київський професійний
коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" м. Києва
Грицюк Павло Олегович
учень 10 класу Державного навчального закладу "Київський професійний
коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"
Родіонов Андрій Анатолійович
учень 10 класу Державного навчального закладу "Київський професійний
коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"
Науковий керівник: Протопопов Валентин Володимирович, викладач
робототехніки ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою
військовою та фізичною підготовкою"
Віртуальна платформа для виконання лабораторний заходів та вправ,
ознайомлення та навчання у галузі - Систем відновлювальної енергетики
СМІТТЄЛОВ
ЕІ041
Красновський Андрій Дмитрович
учень 11 класу Київського природничо-наукового ліцею №145
Осташевський Марк Русланович
учень 11 класу Київського природничо-наукового ліцею №145
Науковий керівник: Зінчук Вадим Миколайович, учитель-методист, вчитель
фізики Київського природничо-наукового ліцею №145
Ми розробили цей проект для того, щоб очистити океан від сміттєвих
островів, що у великій кількості скупчилися в океанах Землі.
В наш час проблема сміттєвих островів стала особливо гострою,
оскільки вони впливають на живі організми, що мешкають в зоні сміттєвого
забруднення.
Ми провели дослідження й дізналися причину скупчення сміття: сила
поверхневого натягу води, що утримує його одне з одним на поверхні води
й утворює паразитні скупчення. Саме тому, ми розробили пристрій, що буде
під дією цієї ж сили утримувати відходи на поверхні води та значно
полегшить процес очищення Світового океану.
Його конструкція включає в себе послідовно з’єднані змочені і
незмочені циліндри, що тримаються на напівжорсткому дроті. До системи
входить буй з трекером GPS, модуль супутникового зв\язку, датчики
накопичення сміття, акумуляторна батарея та сонячна панель. Також для
підсилення кумулятивного ефекту по периметру встановлюються
самоелектизуючі електростатичні пастки ( для створення додаткової сили
притягання (сила Кулона)). Згідно з проведеними дослідженнями, прилад є
високоєфективним рішенням поставленої перед нами задачі.
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Коли датчики фіксують наповнення пастки,через супутниковий
звязок відправляються дані з GPS-координат пристрою.
На даний момент, сміття з поверхні світового океану збирається
неефективно, але з нашим присторєм сміттєзбірники будуть витрачати
значно менше часу , завдяки тому, що наш пристрій виконує одразу два
завдання: збирає сміття та відсилає його координати.
В результаті маємо пристрій з інноваційним підходом до звільнення
поврхні гідросфери від надлишкового бруду.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ КУХНІ В
ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЕІ042
Шубін Михайло Анатолійович
вихованець Житомирського міського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді
Кумуржі Катерина Іванівна
вихованка Житомирського міського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді
Науковий керівник: Шубіна Олена Павлівна, спеціаліст, керівник гуртка методист, керівник гуртка Житомирського міського центру науковотехнічної творчості
Мета: дослідити можливості використання сонячних кухонь різних
конфігурацій протягом весни-осені в Житомирській області.
Сьогодні дуже важливо заощаджувати природні ресурси. З підняттям
цін на електричну енергію, все частіше постає питання про використання
альтернативної енергії. В залежності від регіону, можна помітити
встановленні сонячні панелі або вітряки.
Майже все літо я перебуваю у селі, неподалік міста Житомира. Наше
село не має централізованого газового постачання, тому у якості пального
мешканці використовують дрова, вугілля, а для приготування їжі –
скраплений газ, вартість якого щоразу збільшується. Для господарських
потреб часто потрібна тепла вода. Тому я замислився - яким чином можна
нагріти її на сонці. Аналогами є металеві бочки пофарбовані у темний колір,
і поставлені на сонячне місце. Нагрівання такої великої кількості води
займає тривалий час і дану воду не можна використовувати для
приготування їжі.
Тому я вирішив створити сонячну кухню для нагрівання води
власноруч. В засобах Інтернет знайшов інформацію, що кухні бувають :
коробкові, концентричні та комбіновані. Яку з них вибрати і яка з них
найкраща? В цьому і полягало наступне моє дослідження.
За допомогою картону, ножиць, клейкої стрічки зробив каркас
майбутніх виробів. Далі обклеїв харчовою фольгою. Отримав три сонячні
кухні. В період з червня по жовтень проводив дослідження щодо найкращого
виду сонячної кухні максимальну температуру нагрівання води.
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26°С.
кухня.

Літо 2017 ріку було не дуже спекотне, з середньою температурою
В підсумку було встановлено, що найкращою є комбінована сонячна

12 червня
17 червня
28 червня
7 липня 20 липня
5 серпня
24 серпня
15 вересня
14 жовтня
Коробкова
62°С 65°С 65°С 68°С 69°С 60°С
54°С 51°С 49°С
Концентрична
60°С 62°С 65°С 65°С 67°С 55°С
57°С 47°С 48°С
Комбінована
65°С 69°С 68°С 72°С 69°С 66°С
62°С 56°С 54°С
З таблиці видно, що навіть у жовтні температура досягала 50 °С.
Тобто сонячні кухні працюють. І їх варто використовувати. Для дослідження
було обрано посудини від 0.7 л до 3л. Звичайно, для більшої кількості води
потрібно було більший час нагрівання води. Максимальний час нагрівання
води 1.40-2 год.
Близько 3 мільярдів осіб в світі - це бідні люди, які змушені готувати
їжу на вогні, спалюючи дерево або вугілля. Близько 4 мільйонів людей гине
в рік через отруєння чадним газом. Такі родини повинні витрачати багато
часу та сил на заготівлю палива і не мають часу для навчання і здобуття
освіти. Разом з тим нищаться ліси. Альтернативою для таких осіб, які
переважно проживають за містом, стають сонячні кухні. Її можна
сконструювати самому або купити. Сотні варіантів таких пристроїв
проектується для використання сонячної енергії для приготування їжі і
забезпечення водою, придатною для пиття. Має значні переваги:по-перше,
коштує копійки.
По-друге, сонячна кухня не вимагає палива. Крім сонячного світла,
звичайно, умовно невичерпного, широко доступного і безкоштовного
джерела енергії. Біля Житомира кухня буде працювати тільки 5-6 місяців у
році. Що, в принципі, теж непогано на дачний сезон вистачить.
В-третіх, сонячна кухня береже екологію.
Висновок: сонячну кухню доцільно використовувати в
Житомирській області . Якщо зробити розміри кухні більшими, і в основі
використати дзеркальну поверхню, то ефективність її значно збільшиться.
Використання таких кухонь дасть змогу зекономити дрова, вугілля у літній
період, а це призводить до заощадження коштів господарства.За допомогою
неї можна нагрівати їжу та воду.
З даною роботою я брав участь у всеукраїнських конкурсах «Dream
eco 2018» та «Юний дослідник».
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КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ БЕРЕГОВОЇ ЗАХИСНОЇ
СПОРУДИ
ЕІ043
Савченко Вікторія Олександрівна
учениця 11 класу НВК "Школа комп’ютерних технологій – Львівський
технологічний ліцей"
Науковий керівник: Колдун Віктор Петрович, спеціаліст, завідувач науководослідної лабораторії НВК "Школа комп’ютерних технологій – Львівський
технологічний ліцей"
Головним недоліком усіх гідротехнічних споруд є надзвичайна
вразливість цих масштабних об’єктів до стихії. Майже після кожного
весняного паводку потрібно проводити ремонтні роботи на насипних
греблях, а на захисних молах у припортових зонах після штормів.
Захист берегових споруд у портах від руйнації морськими хвилями
зазвичай здійснюється за допомогою зведених навколо бухт хвилеломів –
штучних споруд, які у шторм дисипують потужну енергію хвиль, що
накочуються з моря.
Однак такий захист є надто дорогим в експлуатації, оскільки
пошкоджені штормами муровані насипи необхідно відновлювати, тому що
вибите чи вищерблене хвилями з конструкцій природне чи штучне каміння
виноситься у морські глибини. Відповідно зростають затрати на цемент,
енергоносії, виготовлення сталевої арматури, обладнання, проведення самих
ремонтних робіт.
Менш видимими, але значно відчутнішими у перспективі будуть
негативні екологічні наслідки від забруднення довкілля на припортових
територіях та акваторії моря. Мало хто звертає увагу на те, що при
транспортуванні з віддалених кар’єрів каменю для ремонтів хвилеломів з
камінням і піском завозиться й нова, часто не властива територіям біля моря
біота. Адже відомо, що після подібних робіт риба змінювала місця нересту.
Тому завданням проекту стала розробка екологічно безпечних хвилеломів.
Багаторічні спостереження показують, що сила удару хвилі
практично не перевищує 4 кгс/см2 для океанських хвиль і 2 кгс/см2 для
морських хвиль, тому берегова споруда навіть з «побутового» бетону марки
М250 має інтегральний запас по міцності на два порядки вищий по
відношенню до хвиль морського шторму, перед якими хвилеломи повинні
би встояти, тим більше, що на висотних греблях на бетон діє значно більша
сила тиску води. Але руйнівна сила штормових хвиль чомусь долає міцність
берегових захисних споруд.
Нами було виявлено, що за наявності у воді абразивних включень
формується метаматеріальна структура з середовища, що не стискається, і
твердих включень, власна твердість яких така ж як і твердість бетону.
Сумарний вплив такої метаматеріальної структури на берегові
споруди можна порівняти з дією гартованого долота електроперфоратора.
Різниця лише у тому, що «долота» морських хвиль значно меншого калібру,
але у практично необмеженій кількості. Отож, тривіальні ідеї просто
зміцнювати поверхню хвилеломів є непродуктивними, хоча б через нестачу
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запасів матеріалів, здатних витримувати удари води з абразивними
включеннями.
Робоча гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що спрямування
потоку води на берегову споруду під кутом, при якому тверді включення
зможуть рикошетити, дозволить зменшити руйнівну дію хвилі на декілька
порядків.
Для моделювання метаматеріальних властивостей води було створено
експериментальну установку, в якій потік води з твердими включеннями
скеровувався на вкриту парафіном пластину.
Найбільш очевидний та доказовий результат давало використання в
якості включень скляних кульок, що не мали залежності плями контакту від
власного кута повороту. При прямому ударі кулька, що була «підперта»
потоком води, робила помітне поглиблення у парафіні і буквально витискала
матеріал з глибини. При ударі під кутом в 45о та сама кулька у такому
самому потоці води давала принципово інший результат – лише легке
поверхневе зтесування матеріалу. І навіть багато косих ударів кульки
практично в одне місце не викликало таких глибинних руйнувань матеріалу,
як поодинокий, але прямий удар без рикошету.
Оскільки ми не можемо зменшити ані швидкість, ані висоту хвиль, то
єдиним доступним рішенням буде зменшення кута удару хвилі об берегову
споруду. Стандартна насипка з валунів чи тетраподів тут не годиться, тому
що крім заокруглень вона містить і прямі фрагменти, які вода з абразивом
рано чи пізно зруйнує.
Конструктивне рішення. Якщо надати хвилелому форму половинки
циліндра, діаметром більшим, ніж висота найвищих хвиль, то хвиля з
твердими включеннями не завдаватиме хвилелому прямих руйнівних ударів,
а плавно розвертатиметься і відкидатиметься назад у море, де вдарятиме у
наступні хвилі. Отже, удар твердого включення об камінь чи бетон
замінюється його ударом об воду.
Висновки.
Перевірка
гіпотези
на
декількох
створених
експериментальних
установках
наочно
засвідчила
ефективність
запропонованої концепції екологічно безпечної берегової захисної споруди.
Дисипація енергії хвилі за рахунок удару води об воду дозволяє
довговічно експлуатувати такі хвилерозвертачі без перенапружень у
конструкціях і негативних екологічних наслідків.
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ВИДІЛЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІТОПАТОГЕННИХ
МІКРООРГАНІЗМІВ І ПОШУК ЇХ АНТАГОНІСТІВ
ЕІ044
Додон Дар'я Сергіївна
учениця 11 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської міської
ради
Наукові керівники: Соколова Ірина Євгенівна, к.б.н., доцент кафедри
мікробіології, вірусології та біотехнології Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара; Дрегваль Оксана Анатоліївна, к.б.н.,
співробітник кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Незважаючи на промислову революцію, яка призвела до становлення
цивілізації, людство досі бореться з такими проблемами, як голод, хвороби
та порушення екологічного становища планети. Однією з причин цих явищ
є бактеріози рослин, що призводять до знищення врожаю та зниження його
технологічних та кормових якостей. При певних погодних умовах,
бактеріози основних сільськогосподарських культур здатні привести до
втрат не менше 50 % врожаю овочевих культур і картоплі та не менше 25 %
врожаю зернових і зернобобових культур. Саме тому нагальне використання
біологічних препаратів, які не шкодять рослинам та організму людини та
тварин. Ними можуть стати екологічно чисті засоби на основі природних
штамів мікроорганізмів, котрі проявляють антагоністичну дію по
відношенню до фітопатогенів.
Метою даної роботи є дослідження біологічних властивостей
фітопатогенних бактерій та пошук природних засобів боротьби з ними.
Актуальність теми дослідження: необхідність створення нових
високоефективних мікробних препаратів, націлених проти фітопатогенних
мікроорганізмів.
Мікробні
препарати
мають
стати
безпечною
альтернативою хімічних засобів боротьби з фітопатогенами, які є
токсичними для людини, тварин і довкілля.
Об’єкт дослідження: штами фітопатогенних бактерій, виділені з
уражених зразків рослин.
Предмет дослідження: виділення та ідентифікація фітопатогенних
бактерій та встановлення взаємовідносин з представниками епіфітної та
ґрунтової мікрофлори.
Для реалізації мети дослідження необхідно виконати такі завдання:
1.
Виділення та ідентифікація штамів фітопатогенних
бактерій;
2.
Встановлення
фізіолого-біохімічних
властивостей
виділених культур;
3.
Дослідження взаємовідносин штамів фітопатогенних
бактерій з іншими мікроорганізмами та антибіотиками
Методика дослідження включає наступні методи: мікробіологічні,
культуральні, фізіолого-біохімічні методи, в тому числі: методи виділення
бактерій з метою отримання чистих культур, ідентифікації виділених
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бактерій, вивчення взаємовідносин фітопатогенних бактерій з іншими
мікроорганізмами та антибіотиками.
Практичне значення: результати даного дослідження можуть бути
застосовані у подальшій розробці бактерійних препаратів проти
фітопатогенів.
Із уражених бактеріозами рослин було виділено, відібрано та
ідентифіковано 8 штамів бактерій (5 штамів належать до роду Pseudomonas,
1штам – до роду Ervinia, 1 штам – до роду Lactobacillus, 1 штам – до роду
Xanthomonas). Більшість виділених штамів фітопатогенних бактерій були
стійкими до дії антагоністів (бацил та стрептоміцетів). Визначення
антибіотикочутливості бактерій-фітопатогенів показало, що найбільш
ефективним і універсальним антибіотиком відносно всіх протестованих
штамів був тетрациклін. Високу антибактеріальну активність проти
більшості штамів проявили також левоміцетин та цефтріаксон.
Все це визначає актуальність пошуку нових мікробів антагоністів і
створення ефективних біопрепаратів для подолання рослинних бактеріозів.
ВПЛИВ ПРОДУКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ М. КРИВОГО РОГУ З РІЗНИМИ ТИПАМИ
ЗАБРУДНЕННЯ НА РІСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОСЛИН
ГІБРИДІВ "MAISADOUR" І "SYNGENTA"
ЕІ045
Нагорний Максим Максимович
учень 10 класу Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №126
Науковий керівник: Кулішова Алла Анатоліївна, вчитель біології
Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №126, керівник гуртка
КПНЗ "МАНУМ"ДОР"
Актуальністю роботи є те що, місто Кривий Ріг є промисловим
центром, у якому функціонує велика кількість потужних підприємств з
різними типами виробництва. Відомий той факт, що на території міста
сільськогосподарські ділянки розташовані поряд із різноманітними
підприємствами. Саме тому має значення дослідження росту
сільськогосподарських культур у ґрунтах із різним ступенем рН.
Мета і завдання досліджень: дослідити особливості впливу діяльності
промислових підприємств «Криворізький Суріковий завод» і «ArcelorMittal»
на продуктивність росту гібриди кукурудзи та соняшнику «MAISADOUR»
та «SYNGENTA». Дослідити вплив різного ступеня забруднення техноземів
на ріст гібридів кукурудзи, обґрунтувати доцільність посадки
сільськогосподарських культур на рекультивованих землях, визначити, рН
ґрунту на заданих ділянках технозем.
Об’єкт дослідження: техноземи ПАТ «Arcelor Mittal» та ЗАТ
«Криворізький Суріковий завод», рекультиземи та природні ґрунти.
Сучасний Кривий Ріг - це велике індустріальне місто, центр
Криворізького залізорудного басейну - найважливішої сировинної бази
металургії України. Криворізький індустріальний регіон відіграє провідну
117

роль в економіці України та є основною сировинною базою для розвитку
чорної металургії, має стратегічне значення для економічної незалежності та
безпеки держави.
Робота була розпочата з відбору зразків ґрунту на ділянках
промислових підприємств «Криворізький Суріковий завод» та
«ArcelorMittal».
Досліджували кислотність, щільність та вміст важких металів
грунуту Криворіжжя, які впливає на приріст рослин. З’ясували види ґрунтів
і визначили їх рН.
У відібраних гібридів кукурудзи та соняшнику порівнювали їх
приріст наземної та підземної частини у пригнічених ґрунтах. За зразки
гібридів соняшнику були взяті: «Syngenta Sonay» та «MAISADOUR 93. CD
»,та кукурудзи : «SYNGENTA ФУРІО ФАО 350» та «MAISADOUR MAS
24.F»;«Syngenta ФАО 270» та «MAISADOUR 10.A».Протягом 30 днів
досліджували процес адаптації рослин на зразках техноземів.
Висновки: Забруднення ґрунтів призводить до утворення техноземів,
які втрачають свої хіміко-біологічні властивості. Це безпосередньо
позначається на рослинах, які ростуть на техногенно-порушених ґрунтах, що
наочно проілюстровано проведеними нами дослідженнями:
- Гібриди кукурудзи та соняшнику«MAISADOUR» на відміну від
«SYNGENTA» є більш стійким щодо проростання на Криворізьких
техноземах;
-Техногенно порушенні ґрунти можна відновити шляхом
рекультивації, що відновлюють їх активну біологічну функцію;
- Найбільш придатним ґрунтом для пророщування даних сортів
кукурудзи є чорнозем звичайний.
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Матеріалознавство
ПОШУК НОВИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НОСІЇВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ЕНЕРГІЇ
МТ001
Мартинюк Діана Тарасівна
учениця 11 класу Тустанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Галицької районної
ради, Івано-Франківська область
Федорчук Христина Сергіївна
учениця 10 класу Тустанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Галицької районної
ради, Івано-Франківська область
Вичівська Сніжана Святославівна
учениця 9 класу Галицького ліцею ім. Ярослава Осмомисла Галицької
районної ради, Івано-Франківська область
Наукові керівники: Мельник Орест Миколайович, спеціаліст вищої
категорії, керівник гуртка - методист, керівник гуртка Тустанської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Галицької районної ради, Івано-Франківська область; Чав'як
Іван Богданович, спеціаліст І категорії, вчитель Тустанської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, Івано-Франківська область
Акуальність: унікальності електрофізичних, теплових, магнітних,
фотокаталітичних властивостей присвячено надзвичайно широкий спектр
фундаментальних та прикладних досліджень наноматеріалів. Дуже часто
такі властивості в наноматеріалах пов’язані з різноманітними розмірними
ефектами на поверхні наночастинок. Проте, не всі наноматеріали і
нанокомпозити є стабільними в умовах експлуатації та виробництва.
Одними з найперспективніших наноматеріалів, які володіють особливими
властивостями і стабільністю в умовах жорсткої експлуатації є оксиди
перехідних металів до яких належать Al2O3, SiO2, TiO2 та Fe2O3. Вони
широко застосовуються: в якості адсорбентів, для виготовлення електродів
літієвих джерел струму, у виробництві магнітних матеріалів, матеріалів з
підвищеною твердістю, фарб тощо.
Мета: оскільки властивості матеріалів у нанорозмірному стані
формуються завдяки комплексу морфологічних, структурних і електронно
структурних особливостей будови наночастинок, тому нам насамперед
необхідно проаналізувати результати досліджень структури. Будови та
властивостей нанорозмірних Al2O3, SiO2, TiO2 та Fe2O3, їх вихідних та
механоактивованих сумішей.
Наявність незв’язуючих електронів на p-рівнях кисню та висока
поверхнева енергія наночастинок вказує на можливість виникнення
міжатомної взаємодії в сумішах нанооксидів при застосуванні інтенсивних,
високоенергетичних методів обробки.
Зважаючи на те, що при механоактивації за допомогою вібраційного
млина Adreno, під час інтенсивного перемішування, приводить до
виникнення між наночастинками високих локальних тисків та температур,
то слід провести обробку наносумішей вказаним методом.
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Для
виявлення,
внаслідок
механоактивації,
консолідації
наночастинок та виникнення міжатомної взаємодії між ними необхідно
провести елетронно- мікроскопічні дослідження методами СЕМ та ТЕМ,
дослідити фазовий склад та структурні параметри і вивчити електронну
структуру сумішей до і після ударно-вібраційної обробки.
Для з’ясування впливу зміни структурно-морфологічних та
електронно- структурних характеристик внаслідок механоактивації на
електро-хімічні характеристики, необхідно вивчити розрядні криві ЛДС з
катодами на основі вихідних та механоактивованих сумішей нанооксидів.
Літературний огляд морфологічних характеристик, атомнокристалічної та електронної структури нанооксидів Si, Ti, Fe, Al та
перехідних металів показав, що наявність в них структурних каналів і пустот
разом з високими зарядами іонів кисню є дуже перспективними матеріалами
для використання їх в якості сорбентів, катодів ЛДС, тощо. Тому взаємне
доповнення цих характеристик в нанокомпозитах є важливою задачею для
створення нових матеріалів
СТВОРЕННЯ ТОНКИХ І НАДТОНКИХ ЕЛЕКТРОДІВ - ОДИН ІЗ
ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЦИКЛУ ЗАРЯД-РОЗРЯД В
АКУМУЛЯТОРАХ
МТ002
Васильчук Віталій Андрійович
учень 11 класу Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла Галицької
районної ради, Івано-Франківська область
Малетич Анастасія Василівна
учениця 11 класу Галицької гімназії Галицької районної ради, ІваноФранківська область
Науковий керівник: Мельник Орест Миколайович, спеціаліст І категорії,
керівник гуртка Технологічне обладнання і технології Івано-Франківського
обласного відділення МАН, Івано-Франківська область
Створення тонких і надтонких електродів - один із шляхів вирішення
проблеми збільшення циклів заряд-розряд
Автори: Малетич Анастасія, учениця Галицької гімназії, Галицької
районної ради, Васильчук Віталій, учень Галицького ліцею імені Ярослава
Осмомисла.
Науковий керівник : Мельник Орест Миколайович, керівник гуртка
Івано-Франківського обласного відділення МАН.
Даний винахід відноситься до області тонкоплівкових технологій, до
способу отримання композитних плівкових електродних матеріалів з
високими питомою ємністю і кулонівському ефективністю, замінюють
електродні матеріали на основі вуглецю, і може бути використане в літійіонних акумуляторах, що працюють при великій щільності струму.
Актуальність роботи: нанодисперсні та наноструктуровані матеріали
займають провідне положення в сучасному матеріалознавстві завдяки своїм
унікальним властивостям, які зумовлені дією квантово-розмірного ефекту та
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проявом розгалуженої поверхні. Основні напрямки розвитку технологій
отримання таких наносистем націлені на рішення конкретних завдань, які
обумовлені науковими, технічними і медичними потребами в нових
матеріалах з необхідними функціональними властивостями.
Метою роботи є розробка технологій створення нових
нанодисперсних та наноструктурованих люмінесцентних матеріалів і
дослідження їх структурних, оптичних та люмінесцентних властивостей для
застосування у фотоніці, оптоелектроніці, а також у медицині для
люмінесцентної візуалізації біологічних об’єктів.
Для досягнення зазначеної мети необхідно було вирішити такі
основні задачі:
Познайомитися з технологіями отримання нанорозмірних і
наностуктурованих систем; дослідити мікро та макроструктуру
синтезованих
систем,
особливості
фазоутворення,
спрямованої
кристалізації, самоорганізації в процесі синтезу.

"РІДКІ ШПАЛЕРИ" З МАКУЛАТУРИ
МТ003
Скорубський Дмитро Ігорович
учень 9 класу ОЗЗСО "Жидичинський ліцей", Волинська область
Науковий керівник: Гулай Ольга Іванівна, д.пед.н., професор кафедри
матеріалознавства Луцького національного технічного університету,
Волинська область
У тонні сміття близько 30% паперових відходів. Але, потрапивши на
смітник, вони губляться безповоротно і переробці не підлягають. Сучасні
технології дозволяють перетворювати макулатуру не тільки на туалетний
папір, але й на тканину, газетний папір, звичайний, а також технічний і
покрівельний картон (руберойд).
На наше переконання, переробка макулатури може бути значно
вигіднішою, аніж її спалювання. Проаналізувавши технології рециклінгу
паперових відходів, нами проведено їх апробацію у домашніх умовах та
отримано «рідкі шпалери» – тепло- і звукоізоляційний матеріал.
Для цього папір подрібнюють, заливають гарячою водою у
співвідношенні 1:5 і залишають для набухання на 1-3 год. Опісля
подрібнюють суміш блендером до однорідного стану, додають будівельного
гіпсу до консистенції, яку можна шпателем наносити на стіну. Суміш
висихає протягом 24 год.
Для нанесення декоративного матеріалу не потрібно попередньо
готувати поверхню стіни, адже вони мають таку структуру, що можуть
заповнити всі тріщини або незначні ямки. Крім того, до переваг цього
матеріалу можна віднести наступне:

якщо зробити рідкі шпалери з паперу своїми руками, то
практично не витрачається на них грошей;
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таке покриття на стіні не буде мати швів, в результаті
отримуємо рівну поверхню;

декоративна суміш з паперу може прилипнути до різної
поверхні і термін їх експлуатації досить великий;

поверхню можна кілька разів перефарбувати в різні
кольори;

таке декоративне покриття для стін має відмінні
теплоізоляційні і звукоізоляційні якості.
Найбільшою перевагою рідких шпалер є те, що вони дуже гарно
виглядають на поверхні стіни і стелі. Варто відзначити і той факт, що подібні
шпалери можна легко відновити. Найпростіші рідкі шпалери з паперу мають
однотипну структуру, але можна додати спеціальні компоненти для
створення особливих декоративних ефектів. Деякі варіанти суміші
дозволяють отримати навіть малюнок з насиченими та різноманітними
тонами.
Таким чином, сортування сміття вдома, утилізація паперу та його переробка
сприятимуть економії ресурсів та збереженню чистоти довкілля.

ВИМІРЮВАННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ АРМОВАНОГО
КЕРАМІЧНОГО КОМПОЗИТУ В4С-ТІВ2
МТ004
Ющенко Артем Валерійович
учень 9 класу Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10
Конотопської міської ради, Сумська область
Науковий керівник: Олексенко Ірина Олексіївна, спеціаліст вищої категорії,
вчитель фізики Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської
ради Сумської області, Сумська область
Актуальність теми. Умови експлуатації машин та устаткування
висувають високі вимоги до якості, надійності та довговічності їхніх
деталей. Це пов’язане з тим, що зміцнена робоча поверхня в процесі
експлуатації в умовах тертя піддається відпуску і має місце деякий спад
твердості й зниження їх властивостей.
Як показує досвід, можливість покращення механічних властивостей
традиційних матеріалів, для ущільнювачів високо навантажених вузлів
тертя, практично повністю себе вичерпали (металеві, твердосплавні, мідні,
гумові, залізографітові). В той час нові методи проектування композиційних
матеріалів дозволять на практиці реалізувати наукові основи конструювання
матеріалів з необхідними фізико-механічним властивостями.
Мета дослідження: дослідити зносостійкість армованої кераміки B4CTiB2 при високих швидкостях обертання для подальшого використання у
вузлах тертя.
Завдання:
- опрацювати відповідну наукову літературу;
- розглянути конструкції торцевих ущільнювачів;
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- розглянути керамічні антифрикційні матеріали;
- дослідити зношування армованого композиту B4C-TiB2 на
абразивному папері
Об’єкт дослідження: армований керамічний матеріал B4C-TiB2,
отриманий спрямованою кристалізацією.
Предмет дослідження: характер зношування керамічного композиту
B4C-TiB2.
Методи дослідження: статистичний, практичний, наукового
пояснення.
Наукова новизна дослідження: вперше досліджені триботехнічні
характеристики армованого керамічного композиту B4C-TiB2. Встановлено
вплив армуючої фази на коефіцієнт тертя та характер зношування.
Практичне значення роботи: матеріали дослідження можуть бути
використані учнями і вчителями в процесі підготовки до уроків фізики,
факультативних занять.

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ
ЖИВЛЕННЯ З ІНФРАСТРУКТУРИ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА З
ВИКОРИСТАННЯМ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ НА ОСНОВІ
ГРАФЕНУ
МТ005
Охріменко Едуард Олександрович
вихованець Маріупольського вищого металургійного професійного
училища, Донецька область
Яркін Ярослав Владиславович
вихованець Маріупольського вищого металургійного професійного
училища, Донецька область
Черняков В'ячеслав Ігорович
вихованець Маріупольського вищого металургійного професійного
училища, Донецька область
Наукові керівники: Комісаренко Анатолій Анатолійович, спеціаліст ІІ
категорії, викладач Маріупольського вищого металургійного професійного
училища, Донецька область; Уніят Михайло Анатолійович, к.т.н., викладач
Маріупольського вищого металургійного професійного училища, Донецька
область
Впровадження альтернативних джерел живлення в інфраструктуру
промислового міста з використанням акумуляторних батарей на основі
графену.
В галузі народного господарства є проблема з альтернативними
джерелами живлення в інфраструктурі промислового міста яку можна
вирішити за допомогою найсучаснішого акумулюю чого матеріалу що
називається графен.
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Графен є різновидом графіту - речовини, що складається з атомів
вуглецю. Кристал графіту складається з шарів, які нагадують складені
стопкою аркуші паперу.
1. Атомна взаємодія між шарами слабкіше, ніж в їх середині, тому
графіт так добре підходить в якості стрижня для олівців.
2. Ця властивість і дозволила розщепити його на окремі шари і
отримати нову речовину під назвою «графен», що маетакіж властивості, що
і графіт, але в кілька разів посилені.
3. Такий результат є проривом для розвитку електроніки, а також
виробництва батарей і акумуляторів, адже природний графіт має прекрасну
тепло і електропровідність.
Це дозволить замінити графеном дорогі матеріали, що
використовуються зараз у виробництві, адже графіт є в природі в достатку.
Улаштування батарей і акумуляторів
Принцип дії і улаштування графенових акумуляторів ті ж, що і
звичайних акумуляторних батарей, встановлених на автомобілях з
двигунами внутрішнього згоряння. Відмінність - в електрохімічних
процесах, що відбуваються всередині пристрою. Найбільше вони схожі з
реакцією, що йде в літій-полімерній акумуляторній батареї.
Переваги і проблеми
Акумуляторів з використовуваним в них плоским кристалом графіту
обіцяють великі перспективи. Вони відрізняються:
• меншою вагою;
• високою провідність;
• великою міцністю і водонепроникністю;
• екологічною чистотою;
• підвищеною питомою ємністю;
• можливістю регулювання своїх якостей завдяки комбінуванню з
іншими матеріалами;
• легким доланням ушкоджень;
• невисокою ціною на сировину.
Графенові акумулятори - технологія, яка змінить світ
У 2004 році російські вчені Костянтин Новосьолов та Андрій Гейм,
які працюють в Манчестерському університеті (Манчестер, Великобританія)
змогли отримати графен на підкладці оксиду кремнію. Це була стабільна
двовимірна плівка, завдяки зв'язку з тонким шаром оксиду (діелектрика).
Параметри плівок вуглецю товщиною в один атом (в мільйон разів тонше
аркуша паперу), такі як електрична провідність, ефект ШубніковадеГааза, і
ефект Холла були виміряні тоді вченими. Новосьолов та Гейм отримали за
ці передові роботи в 2010 році Нобелівську премію. Нині графен можна по
праву назвати революційним матеріалом XXI століття. Цей варіант сполуки
вуглецю є найтоншим, міцним, і має найвищу електропровідність. Сьогодні
на дослідження графену виділено кілька мільярдів доларів, і за прогнозами
вчених, цей матеріал зможе замінити собою кремній в напівпровідниковій
промисловості. Графен безсумнівно переверне світ технологій в найближчі
роки, не в останню чергу ще й тому, що він недорогий у виробництві, і дуже
поширений в природі. Кожна країна має його в достатку.
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Проект доповіді по темі: Альтернативних джерел енергії
Енергія вітру. На даний момент вітроенергетика - найбільш
затребувана і швидко розвивається як напрямок альтернативної енергетики
в світі. Поряд з водними ресурсами енергія вітру в останні десятиліття стала
одним з найпоширеніших джерел енергії, забезпечуючи електроенергією
мільйонів людей і приносячи при цьому величезні доходи.
Сонячна енергія. Ще одним нехімічним джерелом отримання
електроенергії є перетворення сонячної енергії. Незважаючи на те, що
отримання даного виду енергії не вимагає витрат на паливо, але через
необхідність високих капіталовкладень і високу вартість заміни батарей,
технологія потребує вдосконалення на основі НДДКР. Поки потужності всіх
встановлених на планеті сонячних батарей не досягнули потужності навіть
однієї Саяно-Шушенської ГЕС. За даними американської консалтингової
компанії Solarbuzz, на кінець 2005р. вони склали всього 5000МВт.
Чиста вода. За підрахунками ООН, «дефіцит води зачіпає більше 40%
світового населення і, за прогнозами, буде рости». Фільтри на основі
графену цілком могли б стати вирішенням. ДжироАбрахам з
Манчестерського університету допоміг розробити масштабовані сита з
графенового оксиду для фільтрації морської води. Він стверджує, що
«розроблені мембрани корисні не тільки для опріснення, а й для зміни
розміру пір в атомних масштабах, що дозволяє фільтрувати іони відповідно
до їх розмірів».
Охорона здоров'я. Безліч людей по всьому світу не мають доступу до
адекватної охорони здоров'я, але графен може перевернути і це питання
догори дном.
Перш за все, висока механічна міцність графена робить його
ідеальним матеріалом для заміни частин тіла, таких як кістки, і завдяки своїй
провідності він може замінити частини тіла, які вимагають електричного
струму, наприклад, органи і нерви. Фактично вчені з Мічиганського
технологічного університету працюють над застосуванням 3D-принтерів для
друку нервів на основі графену, і ця команда розробляє біосумісні матеріали,
використовуючи графен для проведення електрики.
Графен також можна використовувати для створення біомедичних
датчиків для виявлення хвороб, вірусів та інших токсинів. Оскільки впливу
піддається кожен атом Графена - через те, що графен товщиною в один атом,
датчики можуть бути надзвичайно чутливими. Датчики на основі оксиду
графену могли б виявляти токсини на рівнях в 10 разів менших, ніж
вимагають сучасні датчики. Їх можна було б розміщувати на шкірі або під
нею і надавати лікарям і вченим величезну кількість інформації. Китайські
вчені навіть створили датчик, здатний виявляти лише одну ракову клітину.
Більш того, вчені з Манчестерського університету повідомляють, що оксид
графену може знаходити і нейтралізувати ракові стовбурові клітини.
Крім того, графен вже використовується для поліпшення традиційних
літій-іонних батарей, які зазвичай використовуються в побутовій
електроніці.
Висновок все це знадобиться для великомасштабного зберігання
чистої енергії.
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АУКСЕТИК ІЗ КОНОПЛІ
МТ006
Бороденко Софія Олегівна
учениця 11 класу Волинського обласного ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, вихованка
Волинської обласної Малої академії наук
Науковий керівник: Гулай Ольга Іванівна, д.пед.н., професор кафедри
матеріалознавства Луцького національного технічного університету
Ауксетики – це матеріали, що характеризуються від'ємним значенням
коефіцієнта Пуассона. При розтягуванні матеріали-ауксетики стають
товстішими перпендикулярно до прикладеної сили і деформації, викликаної
нею. Це відбувається через особливість структури, котра деформується при
розтягуванні. Така властивість може обумовлюватись властивостями
окремих молекул чи визначатись структурними особливостями матеріалу на
макроскопічному рівні. Від матеріалів цього типу очікуються хороші
механічні властивості, такі як значне поглинання механічної енергії та
високий опір руйнуванню.
Мета роботи полягає у аналізі структури, способів отримання та
застосування матеріалів-ауксетиків; встановленні можливості отримання
композиту на основі полівінілацетату та волокон коноплі із властивостями
ауксетика.
Актуальність дослідження ауксетичних матеріалів мотивується
можливістю отримання ряду цінних деформаційно-міцнісних характеристик
матеріалів і вироби. В умовах обмеженого деформування ауксетики
дозволяють підвищити несучу здатність фрикційних з'єднань, що робить їх
найбільш бажаними для використання в кріпильних виробах в якості
«інтелектуальних» фіксаторів і заклепок, які при накладенні навантаження
щільніше прилягають до матеріалу, збільшуючи несуче навантаження
з'єднання.
Для створення матеріалу з подібними властивостями ми використали
полімерну матрицю – полівінілацетат (клей ПВА) та волокна технічної
коноплі. Із волокон технічної коноплі виробляють надзвичайно міцні і легкі
тканини та кручені вироби (канати, мотузки). Випробування отриманого
матеріалу на розтяг довели його високу механічну міцність. Встановлено,
що плівки товщиною 1,2…1,5 мм витримують ударне навантаження до 35
кДж, причому спостерігається лише утворення тріщин полімерної матриці,
а матеріал загалом деформується, але не руйнується. Встановлено, що
композит із волокнами довжиною 2-3 мм проявляє ауксетичні властивості,
оскільки спостерігається збільшення товщини зразка при його розтягу
(коефіцієнт Пуассона становить -1,38).
Таким чином, проаналізовані ауксетик-матеріали мають широке
різноманіття геометричних структур, які визначають їх здатність
розширюватися при розтягуванні. Проведені дослідження підтверджують
126

перспективність отриманих композитів, що містять волокна коноплі та
полівінілацетат, і можливість отримання на їх основі матеріалів-ауксетиків.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВОГО ЕКОЛОГІЧНО
БЕЗПЕЧНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ,
ВИГОТОВЛЕНОГО З КАШТАНОВИХ ОПЛОДНІВ
МТ007
Сергєєва Аліса Анатоліївна
учениця 10 класу КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської
міської ради Донецької області", Донецька область
Наукові керівники: Шевченко Світлана Анатоліївна, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель КЗ "Маріупольський технічний
ліцей" Маріупольської міської ради Донецької області", Донецька область;
Іващенко Вікторія Юріївна, к.т.н., доцент кафедри матеріалознавства та
перспективних технологій ДВНЗ "Приазовський державний технічний
університет", Донецька область
Значення рослин у природі та житті людини визначається їх здатністю
створювати органічні речовини з неорганічних, збагачувати атмосферу
киснем. Рослини використовуються людиною не тільки як джерела
харчування та лікування, а й як сировина для різних галузей промисловості.
В останній час зростають потреби у створенні економічно вигідних
та екологічно безпечних матеріалів. Тому в нашій роботі ми пропонуємо для
виготовлення композиційного матеріалу природну сировину, отриману
шляхом переробки оплоднів Каштану кінського звичайного (Aesculus
hippocastanum L.), які у великій кількості з’являються під час дозрівання
плодів і вважаються сміттям .
Кора дерева, гілки, листя та оплодні містять у собі ескулін, сапонін,
крохмаль, дубільні речовини, вітаміни, які є екологічно безпечними.Каштан
кінський розповсюджений у субтропічній та помірній зонах Північної кулі,
поширений у містах з розвиненою промисловістю, як культура, що сприяє
очищенню забрудненого повітря.
Предмет дослідження: новий експериментальний матеріал, який
виготовлено з суміші оплоднів каштану.
Об’єкт дослідження: властивості нового матеріалу, у складі якого
змінюється об’ємна частина зв’язуючих компонентів — силікатного клею та
клею ПВА.
Задачі дослідження: створити екологічно безпечний матеріал з
поновлюваних рослинних ресурсів, як альтернативу традиційно існуючим з
великим терміном розкладу, що засмітчує навколишнє середовище.
Методи дослідження: виготовлення матеріалу шляхом подрібнення,
змішування зі зв’язуючими компонентами, формування зразків та їх
просушування; випробування матеріалу на стискання та вигін з метою
визначення характеристик міцності; дослідження на гігроскопічність та
пожежобезпечність
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Композиційні біомісткі матеріали на основі каштанової суміші мають
достатню міцність та гнучкість, яка залежить від типу зв’язуючої фази та її
співвідношення з біологічним компонентом. Отримані зразки екологічно
безпечні та не потребують великих витрат на виробництво. Розроблений
матеріал можна рекомендувати в якості пакувального матеріалу для різних
промислових товарів,тому що він, по-перше, має достатній для упаковки
комплекс фізико-механічних властивостей, по-друге, не буде шкодити
оточуючому середовищу, якщо опинеться на звалищі.

ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА
У СКЛАДІ БЕТОНУ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ ЙОГО
МЕХАНИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
МТ008
Ляхов Олександр Олексійович
учень 11 класу КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської
міської ради Донецької області", Донецька область
Наукові керівники: Іващенко Вікторія Юріївна, к.т.н., доцент ДВНЗ
"Приазовський державний технічний університет", Донецька область;
Шиманська Людмила Анатоліївна, старший учитель, спеціаліст вищої
категорії, вчитель фізики КЗ "Маріупольський технічний ліцей"
Маріупольської міської ради Донецької області", Донецька область
Для створення фундаментів на нетвердому грунті та прокладки
підземних трубопроводів виробники будматеріалів пропонують великий
вибір бетонних подушок на основі піщаного та щебеневого наповнювачів.
При цьому вартість плити 1 м × 1 м × 0,9 м у різних виробників варіюється
від 1000 до 1500 грн. Зменшити вартість подушки, не знижуючи її
механічних властивостей можна змінюючи наповнювачі та їх
співвідношення у складі бетонної суміші.
В якості наповнювача при створенні таких бетонних споруд ми
пропонуємо використовувати відновлену окалину або металеву стружку.
Серед відходів різних промислових підрозділів металургічного та
машинобудівного виробництва досить часто зустрічається скрап (металеві
дрібні частки, що розбризкуються під час випуску сталі, результати
вихлюпувань розплаву під час транспортування і розливання сталі у
виливниці, а також, сталь, що застигла на стінках і дні розливного ковша),
окалина (продукт окиснення поверхні металу у газовому середовищі),
металева стружка різних розмірів (відходи виробництва абразивної обробки
та обробки лезовим інструментом). Вартість таких відходів дуже низька,
вони масово доступні, тому використовуючи їх у складі бетонної суміші ми
з одного боку здешевлюємо кінцевий продукт, а з другого маємо можливість
вплинути на механічні властивості композитної плити.
При проведенні дослідження за допомогою зважування на
аналітичних вагах та змішування були створені 4 партії зразків, до складу
яких було введено цемент марки 500, металеву стружку та воду. Об'ємна
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частка залізної стружки по відношенню до частки цементу складала
відповідно 1:1, 1:2, 1:3, 1:4. Контроль процесу протікання хімічних реакцій
під час застигання бетону здійснювався за допомогою замірів електричного
опору бетонного зразка через певні періоди часу. Твердість отриманих
бетонних зразків в затверділому стані була випробувана за стандартною
методикою шляхом вдавлювання в зразок сталевого індентора (кульки)
діаметром 10 мм, а також за допомогою визначеної ваги та об’єму було
розраховано фізичну густину бетонно-стружкового композиту.
На основі аналізу цих даних з'ясовано, що отриманий продукт можна
віднести до надважких бетонів з високими характеристиками твердості та
міцності. Можливість корозії металевих інгредієнтів всередині цементу
усувається при додаванні в нього спеціальних добавок, які надають стружці
гідрофобних властивостей та запобігають її активному окисленню.
В результаті проведеного експерименту з’ясовано, що найбільшу
твердість мають зразки бетонно-стружкового композиту з співвідношенням
металевої стружки та цементу 1:1 і наповненням води 1:3. Його густина
становить 2,53 т/м3. Такий бетон не поступається в міцності аналогічним
продуктам з піщаними або щебеневими наповнювачами, нижче за ціною
внаслідок поширеності та низької вартості металевих відходів виробництва,
а також може бути використаний при будові споруд на нетвердих грунтах
або створення несучої підкладки для трубопроводів.
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В сучасному світі є проблеми в галузях народного господарства, які
можна вирішити за допомогою впровадження матеріалів з ефектом пам’яті
форми. Нітинол - це сплав титану і нікелю практично в рівних пропорціях
(45% і 55%). Даному сплаву притаманні такі властивості, як пам'ять
первісної форми. Ефект пам'яті первісної форми у нітинолу виражається в
здатності при впливі підвищеної температури до порога фазового
перетворення відновлювати деформований профіль в початковий стан, який
було надано при певній температурі. Надпружні властивості проявляється
під час переходу при нагріванні з одного структурного внутрішнього стану
в інший. При досягненні значення фазового перетворення сплав як пружина
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приймає первинний вигляд. Через свої властивості нітинол погано
обробляється в холодному стані. Високе значення пружності збільшує силу
тертя і викликає підвищений знос при контакті сплаву з валами прокатних
станів або штампів. При обробці різанням потрібні високотверді матеріали.
Низька теплопровідність перешкоджає відведенню тепла від заготівки.
Сплав нітинол добре піддається обробці абразивними матеріалами шліфуванням, а також електроерозійної і термічній обробці. Різка з
листового матеріалу проводиться абразивним або лазерним способом. До
термічній обробці пред'являються особливі вимоги по причині того, що за
рахунок неї здійснюється регулювання температурного діапазону
внутрішніх фазових змін. За утворення збагачених нікелем фаз відповідає
температура і тривалість витримки. При зниженні кількості атомів нікелю в
матриці підвищується температурна межа фазових змін. Серед способів
надання відповідних якостей нітинол поєднує в собі холодну і термічну види
обробки. Цими ж способами проводиться регулювання основних
властивостей нітинола. Характеристика основного призначення нітінолу
(відновлення первісної форми) підрозділяється на наступні типи: 1. Вільне
відновлення. Змінена форма при низькій температурі відновлюється при
нагріванні. 2. Примусове відновлення. Процеси, які відбуваються всередині
сплаву аналогічні першого типу, але відновлення відбувається при його
умисному придушенні. При цьому виникають значні внутрішні напруги. 3.
Пружинні. При відновленні вироби з нітинолу відбувається динамічне
переміщення їм іншого предмета.
В даний час асортимент медико-біологічних матеріалів, що
застосовуються в клінічній практиці, неухильно розширюється . Велику
увагу дослідників і клініцистів привертають надпружні сплави з ефектом
пам'яті форми, зокрема нітінол особливі фізико-механічні властивості якого
і висока біосумісність з тканинами організму забезпечили йому лідируюче
місце серед нових медичних матеріалів. Розробки в цьому напрямі лежать в
суміжних галузях різних наук на стику медицини і техніки і стосуються
інтересів представників різних спеціальностей - від фізиків і інженерів до
практикуючих лікарів. Мета сьогоднішньої медицини полягає в підвищенні
вимог до якості лікування. Це в значній мірі визначає прогрес в області
медичного обладнання. Розробка і впровадження біоінертних матеріалів
нового покоління і оригінальних конструкцій з них стають невід'ємною
частиною сучасного медичного матеріалознавства і медичної техніки.
Тривалі нові функціонуючі вироби та апарати аналогічні поведінці тканин
організму, відповідають більш високому рівню медико-технічних вимог, ніж
звичайні матеріали і конструкції. Застосування надпружних матеріалів з
пам'яттю форми дозволило поліпшити традиційні і придбати абсолютно нові
функціональні властивості конструкцій, радикально розширивши сферу їх
практичного застосування. Різні медичні інструменти та вироби: судинні
протези і фільтри, клапани, кісткові імплантати, екстрактори жовчних і
сечових каменів, сітки для герніопластики тощо. За 30 років активної
діяльності розроблений новий клас матеріалів на основі нітинолу, що
задовольняє умовам гістерезисного поведінки тканин. З використанням
способів індукційної плавки і високотемпературного синтезу створені
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матеріали на основі із заданим комплексом властивостей для різних
напрямків медицини. Крім цього, даний клас матеріалів характеризується
оптимальним поєднанням питомої ваги, міцності і пластичності,
зносостійкості і циклостійкості, корозійної стійкості, а також значним
рівнем опору втоми. Імплантати, виготовлені з них, дозволяють по-новому
вирішувати проблему створення штучних органів, ендопротезів і тканинних
систем. Вони, як і тканини, характеризуються гістерезисною поведінкою із
запізненням реагують на зміну навантаження і деформації, мають заданий
розподіл пор за розмірами і рівень проникності і змащуваності. В процесі
детального вивчення корозійної стійкості, фармако-динамічних і
протимікробних властивостей, особливостей дезінфекції та стерилізації, а
також токсикології та концерогенно встановлений високий рівень матеріалів
нового класу відповідно до медико-технічних вимог. Нові медичні
технології в хірургії з використанням надпружних імплантатів описані в
монографіях і численних наукових статтях медичних журналів. Області їх
застосування великі. Це і шлунково-кишкова хірургія, гастроентерологія і
хірургія паренхіматозних органів, трахеї і бронхів, реконструктивна судинна
і клітинна хірургія. Вперше розроблені способи компресійного шлунковокишкового і міжкишкових анастомозу з використанням надпружні
імплантатів з пам'яттю форми. Вважаю за доцільним рекомендувати
використання сплавів на базі нітинолу та його аналогів для впровадження в
небезпечні для життя і здоров’я людини галузі техніки та глобального
дослідження космічного простору.
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В настоящее время объем морских и речных грузоперевозок
значительно увеличился, при этом грузоподъемность современных судов не
позволяет охватить весь тоннаж современного водного трафика. Данный
факт приводит к постановке проблемы создания типовых судов со
значительно большей грузоподъемностью по массе при сохранении объема
судна и его мореходных качеств.
Углепластики (или карбон, карбонопластики, от англ. carbon —
углерод) — полимерные композиционные материалы из переплетённых
нитей углеродного волокна, расположенных в матрице из полимерных
(например, эпоксидных) смол. Плотность — от 1450 кг/м³ до 2000 кг/м³.
Материалы отличаются высокой прочностью, жёсткостью и малой массой,
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часто прочнее стали, но гораздо легче. По удельным характеристикам
превосходит высокопрочную сталь. Вследствие дороговизны при экономии
средств и отсутствии необходимости получения максимальных
характеристик этот материал применяют в качестве усиливающих
дополнений в основном материале конструкции. Основная составляющая
часть углепластика — это нити углеродного волокна, состоящего в основном
из атомов углерода. Такие нити очень тонкие (примерно 0,005-0,010 мм в
диаметре), сломать их очень просто, а вот порвать достаточно трудно. Из
этих нитей сплетаются ткани. Они могут иметь разный рисунок плетения.
Для придания ещё большей прочности ткани, нити углерода кладут слоями,
каждый раз меняя угол направления плетения. Слои скрепляются с помощью
эпоксидных смол. Нити углерода обычно получают термической обработкой
химических или природных органических волокон, при которой в материале
волокна остаются главным образом атомы углерода. Термическая обработка
состоит из нескольких этапов: Первый из них представляет собой окисление
исходного (полиакрилонитрильного, вискозного) волокна на воздухе при
температуре 250 °C в течение 24 часов. В результате окисления образуются
лестничные структуры. После окисления следует стадия карбонизации —
нагрева волокна в среде азота или аргона при температурах от 800 до 1500
°C. В результате карбонизации происходит образование графитоподобных
структур. Процесс термической обработки заканчивается графитизацией
при температуре 1600-3000 °C, которая также проходит в инертной среде. В
результате графитизации количество углерода в волокне доводится до 99 %.
Помимо обычных органических волокон (чаще всего вискозных и
полиакрилонитрильных), для получения нитей углерода могут быть
использованы специальные волокна из фенольных смол, лигнина,
каменноугольных и нефтяных пеков. Кроме того, детали из карбона
превосходят по прочности детали из стекловолокна, но, при этом, обходятся
значительно дороже. Дороговизна карбона вызвана, прежде всего, более
сложной технологией производства и большей стоимостью производных
материалов. Например, для проклейки слоёв используются более дорогие и
качественные смолы, чем при работе со стеклонитью, а для производства
деталей требуется более дорогое оборудование (к примеру, такое как
автоклав). Как и металлы углепластика имеет свои недостатки. При
производстве углепластиков необходимо очень строго выдерживать
технологические параметры, при нарушении которых прочностные свойства
изделий резко снижаются. Необходимы сложные и дорогостоящие меры
контроля качества изделий (в том числе, ультразвуковая дефектоскопия,
рентгеновская, токовихревая, оптическая голография и даже акустический
контроль). Другим серьёзным недостатком углепластиков является их
низкая стойкость по отношению к ударным нагрузкам. Повреждения
конструкций при ударах посторонними предметами (даже при падении
инструмента на неё) в виде внутренних трещин и расслоений могут быть
невидимы глазу, но приводят к снижению прочности; разрушение
повреждённой ударами конструкции может произойти уже при
относительной деформации, равной 0,5 %. Интересные изделия из карбона
(углепластика). Так же из карбона помимо машин и декора делают так же и
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украшения например кольца браслеты и многое другое. В 1971 году
британская фирма Hardy Brothers первая в мире представила удилища для
ловли рыбы из углеволокна, сегодня из карбона изготавливают
высокопрочные канаты, сети для рыбодобывающих судов, гоночные паруса,
двери кабины пилотов самолетов, пуленепробиваемые защитные армейские
каски, для спортивной стрельбы из лука на длинные дистанции спортсменыпрофессионалы обычно используются стрелы из алюминия и карбона.
Появление карбона не могло не заинтересовать конструкторов гоночных
автомобилей.
Углеволокно
оказалось
великолепно
подходящей
альтернативой алюминию. Например, он прочно прописался в сцеплении
автомобилей; причем из углеволокна делают и фрикционные накладки, и
сам диск сцепления, которий имеет высокий коэффициент трения, мало
весит, и в три раза сильнее сопротивляются износу, чем обычный. Другой
областью применения карбона стали тормоза, легкий карбоновый
карданный вал, коробки передач. Карбоновые шлемы, ботинки с
карбоновыми вставками, перчатки, костюмы, защита спины и.т.д. Его
используют во всех технологичных областях - спорт, медицина, космос,
оборонная промышленность. Преимущество углеродных материалов в том,
что конструктор может создать свойства конечного изделия по своему
усмотрению, собирая различные компоненты, поэтому здесь применяются
специальные материалы, рассчитанные под авиастроение, для которых
перепады температур на земле и в воздухе не играют никакого значения. Всё,
что предназначено для космоса, должно быть легким и одновременно
максимально прочным. Поэтому в современном ракетостроении
композитные материалы уже давно победили металлические сплавы — даже
сверхлегкие.
Исходя из вышеуказанного рекомендуем использовать углепластик
взамен металлопрокату в судостроении, как прочные и легкие балки и
перемычки, что позволит существенно снизить массу морских и речных
судов, а также повысить их загрузку и энергоэффективность.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ ВІД
ПИТОМОГО ОПОРУ СТРУМОНЕПРОВІДНОГО МАТЕРІАЛУ У
ВИГОТОВЛЕННІ ПОБУТОВИХ ОБІГРІВАЧІВ
МТ011
Машкін Данило Володимирович
учень 9 класу ЗЗСО І-ІІІ ступенів №9 ВЦА м. Торецька, Донецька область
Науковий керівник: Клейно Євген Олександрович, спеціаліст ІІ категорії,
викладач ЗЗСО І-ІІІ ступенів №9 ВЦА міста Торецьк Донецької області,
Донецька область
На сьогоднішньому етапі розвитку техніки і технологій стоїть
завдання виготовляти агрегати, які будуть задовольняти і споживача і,
безсумнівно, виробника.
133

Мета роботи: запропонувати новий конструктивний матеріал
побутового обігрівача з використанням струмонепровідного елемента.
Предмет дослідження: взаємозалежність струмонепровідного і
струмопровідного природного матеріалу.
Дослідження в цьому напрямку дозволяє збільшити виробництво
електричних обігрівачів, додати нові види обігрівачів на ринок споживача і
розширити спектр застосування.
Для вирішення мети нашого дослідження ми пропонуємо
використовувати в якості електропровідного елемента - графіт, а в якості
струмонепровідного - пісок, кераміка, оскільки перед нами стоїть питання,
передачі теплової енергії і рішення залежність теплового потоку від питомої
опору струмонепровідного матеріалу.
В ході експерименту було розглянуто два діелектричних матеріалу
(пісок, кераміка). Розглянувши їх характеристики: швидкості нагріву,
температури нагріву і тепловіддачі, можна відзначити, що діелектрик
«кераміка» поводився стабільно, з підвищенням вмісту графіту в пропорції
його характеристики зростали без перепадів. Той факт, що у кожного
матеріалу присутні максимально допустимі точки, був доведений
експериментально і показаний у вигляді графічних діаграм.
На основі нашого дослідження можна зробити висновок, що для
виготовлення
побутового
обігрівача
можна
використовувати
струмонепровідний елемент - кераміку, тому що експериментально було
підтверджено і доведено:
1. фізичні властивості струмонепровідного матеріалу відіграють
певну роль у теплообміні;
2. виявлений зв'язок між питомим опором провідника і коефіцієнтом
теплопередачі.
І що характерно для струмонепровідного елемента, була виявлена
функціональна залежність між питомим опором і коефіцієнтом тепловіддачі,
яка носить не лінійний характер.
Так само, ми вважаємо, що використання цих елементів у виробництві
обігрівача не поступатимуться за своїми параметрами сучасним, і за
класифікацією будуть відноситься до класу панелі, що дасть можливість їх
широкого використання в побутових умовах, зберігаючи заявлені вимоги
(обігрів приміщення при мінімальних витратах і максимального рівня
комфорту).
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ВИРОБНИЦТВО ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НАТУРАЛЬНИХ
БАРВНИКІВ. ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У РІЗНИХ СФЕРАХ
ДІЯЛЬНОСТІ
МТ012
Бродовська Милана Віталіївна
учениця 10 класу Одеського НВК №49 "Спеціалізована школа загальноосвітня школа I - III ступенів" Одеської міської ради Одеської
області
Науковий керівник: Кристат Нонна Олександрівна, спеціаліст вищої
категорії, вчитель хімії Одеського НВК №49 "СШ - ЗОШ I-III ступенів"
Одеської міської ради Одеської області
Скільки існує людство, стільки й існує бажання людини прикрашати
своє життя різноманітною палітрою барв, проте з появою дешевих і простих
у застосуванні анілінових фарб, рослинні барвники втратили свою
популярність, але натомість у людей все частіше почала з’являтися алергія,
хвороби та рак.
Але чи не вражаючими є дослідження багатьох вчених світу щодо
користі натуральної сировини? Наприклад, на трансформоване через процес,
відомий як decellularizaiton, листя шпинату можна посадити клітини серця, і
вони почнуть битися, пігменти червонокачанної капусти можуть
забезпечити захист від раку, а каротиноїди, концентровані в корені моркви,
є джерелами вітаміну А.
Таким чином, актуальністю роботи є: знайти альтернативні замінники
хімічним барвникам, які можна використати в кулінарії, косметиці,
фарбуванні тканин і деревини.
Мета роботи: виготовлення натуральних барвників на основі
природної сировини: квіток, ягід, листя, коренеплодів ( загалом використано
30 натуральних інгредієнтів) та їх урізноманітнення шляхом зміни значення
рН.
Було визначено загальну методику виготовлення фарб для
текстильної промисловості, у яких для більш яскравого кольору та міцного
зчеплення з тканиною використовуються так звані «протрави», та методику
виготовлення харчових барвників, з урахуванням усіх ризиків споживання
первинного продукту для алергіків, вагітних та дітей.
Визначена користь біологічно активних компонентів барвних
пігментів: вітамінів, глікозидів, ароматичних речовин, органічних кислот
тощо.
Дослідним шляхом було встановлено, що колір не кожного
природного барвника залежить від зміни значення рН. А саме, змінюючи рН
моркви від 6.68 до 9.01 (для чого використовувався розчин NaOH 1%) та 5.02
(шляхом додавання кристалів лимонної кислоти), визначено, що через
наявність у складі моркви каротиноїдів, вона не чутлива до зміни рН. У той
самий час, було доведено, що колір червонокачанної капусти, який містить
антоціани, що чутливі до зміни значення рН, можна легко змінювати й
отримувати червоний, фіолетовий, синій, зелений та жовтий кольори, які
були використані мною при малюванні книги для II Всеукраїнської
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мистецької акції «Мій Шевченко», яка зараз є експонатом Національного
музею Т. Г. Шевченка.
Харчові барвники застосовано для приготування страв молекулярної
кухні та кондитерської справи.
На основі первинної сировини вишні, малини, калини та буряка
виготовлені косметичні засоби як рум’яна та блиск для губ з наданням
червоного відтінку.
Висновки: створено «Палітра рослин барвників», різноманітність
відтінків якої складає 80 кольорів, виготовлено природні акварельні фарби
та гуаш, пофарбовано тканини та деревину більш ніж 25 барвниками,
оформлено набори «Hand-made in Ukraine» для малювання у 1-3 класах,
виготовлено страви та косметичні засоби для жінок з натуральних барвників,
доведено залежність зміни кольору природних барвників від зміни значення
рН.

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ШИН КРІОАКУСТИЧНИМ
МЕТОДОМ
МТ013
Коваленко Данило Олексійович
учень 11 класу Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" м. Києва
Науковий керівник: Козленко Олег Володимирович, спеціаліст вищої
категорії, старший учитель, завідувач лабораторії кріогенної техніки
кафедри теоретичної фізики ФМФ НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Суть проекту полягає у абсолютно новій технології утилізації
(переробки) гумових відходів, а саме – відпрацьованих автомобільних шин.
Процес утилізації має два етапи: перший – глибоке охолодження шин рідким
азотом до стану крихкості (приблизно до -60°C); другий – подрібнення шин
за допомогою ультразвуку. У результаті ми отримуємо гумову крихту та
металокорд, які можна повторно використати, адже гумова крихта зараз
використовується для укладки асфальту, у нафтопереробній промисловості,
для виготовлення спортивного інвентарю та у інших галузях виробництва.
Перевагами технології є її те, що вона екологічно безпечна, економічно
доречна, а також дає можливість використовувати повторно вторинну
сировину. Було отримано два патенти на корисну модель та подана заявка на
ще один такий патент. Впровадження цієї технології у виробництво можливе
в Україні, бо ми маємо достатньо рідкого азоту (він добувається з повітря),
а також ми маємо велику кількість сировини для утилізації.
Актуальність даної теми пов’язана з відсутністю на зараз у світі
ефективного,
екологічного
та
економічного методу
утилізації
відпрацьованих шин.
Мета – розробка, вдосконалення та перевірка економічного ефекту
нового методу переробки шин, а також порівняння його з наявними.
Об`єкт дослідження – переробка відпрацьованих шин за допомогою
ультразвукових випромінювачів, рідкого азоту та змінного магнітного поля.
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Предмет дослідження – автомобільні шини.
Методи дослідження – експериментальні та теоретичні дослідження.
Результати – зменшення собівартості переробки, через збільшення
температури під час утилізації, перевірка економічного ефекту,
вдосконалення технології змінним магнітним полем, а також доведення
доцільності використання даного методу у промисловості.

НОВА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ЕНДОПРОТЕЗІВ З
БІОЛОГІЧНО СУМІСНОЮ ПОРОШКОВОЮ ПОВЕРХНЕЮ
МТ014
Федулова Валерія Сергіївна
учениця 10 класу КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської
міської ради Донецької області, Донецька область
Науковий керівник: Іващенко Вікторія Юріївна, к.т.н., доцент ДВНЗ
"Приазовський державний технічний університет", Донецька область
За статистикою СНД кожна четверта людина, що зламала шийку
стегнової кістки, гине від наслідків перелому протягом півроку. Також за
медичними даними 90 % таких переломів отримують жінки віком від 65
років, які ризикують залишитися інвалідами. Хоча сучасна хірургія і
використовує ендопротези кульшових суглобів для запобігання цього
ризику, але вони мають доволі високу вартість і не кожна пацієнтка похилого
віку може собі дозволити такий імплантат.
Провідні фірми-виробники ендопротезів створюють імплантати за
індивідуальними 3D-розмірами пацієнта в одиничному екземплярі, а також
їх поверхня має порошковий поверхневий шар з властивістю біологічної
сумісності, який створюється в струмені плазми або детонаційно-газовим
напиленням. Отже, саме технологія виробництва робить кульшові
ендопротези достатньо дорогими.
У роботі запропоновано новий підхід до створення ендопротезів з
метою їх здешевлення. По-перше, пропонується типізувати моделі
ендопротезів за розмірами та геометрією, взявши за основу такі чинники:
стать людини (чоловік, жінка), статуру (астенічна, нормостенічна,
гіперстенічна), зріст (високий, середній, низький). Така типізація дозволяє
відійти від індивідуального протезування й перейти від одиничного
виробництва до серійного. По-друге, пропонується використати більш
дешеву технологію виробництва – холодне пресування титанового порошку
в закритій прес-формі, яка дозволила б сформувати прямо на стрижні
основної частини імплантату більш товстий порошковий шар з порами, ніж
можна зробити в струмені плазми. Пористий шар більшої товщини
забезпечує більшу біологічну активність, тому що має більший сумарний
об’єм пор, у які згодом будуть проростати клітини кісткової тканини,
забезпечуючи явище остеоінтеграції. У цілому такий ендопротез
забезпечить скорочення періоду відновлення, зменшить ризик відторгнення
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імплантату та необхідність повторного хірургічного втручання з метою
ревізійного ендопротезування, що також є досить складною та вартісною
операцією.
В роботі вибрано марку титанового порошку з необхідними
характеристиками для створення пористого шару; виконано розрахунки
технології холодного пресування порошку для типового виробу, за який
взято ендопротез для жінки нормостенічної статури середнього зросту;
розглянуто питання вибору характеристик режиму термічного спікання
порошкового виробу. Також виконано модель ендопротезу з імітацією
поверхневого пористого шару.
Таким чином, запропонована технологія завдяки типізації розмірів
ендопротезів і можливості використання для їх виробництва простого й
достатньо поширеного метода нанесення порошкового шару може зробити
процес виробництва ендопротезів дешевшим, а самі імплантати значно
доступнішими для пацієнтів з меншим рівнем статків.

ВЛАСТИВОСТІ ІМПЛАНТАТІВ, ОТРИМАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ
ІОННОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ
МТ015
Криворучко Аліна Олексіївна
учениця 11 класу КНВК "Рубіжанський ліцей" Рубіжанської міської ради
Луганської області, Луганська область
Криворучко Світлана Олексіївна
учениця 9 класу Комунального НВК "Рубіжанський ліцей" Рубіжанської
міської ради Луганської області, Луганська область
Науковий керівник: Гончаров Віталій Вікторович, к.х.н., доцент кафедри
медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики
ДЗ "ЛДМУ", кандидат хімічних наук, Луганська область
Дослідження модифікованих матеріалів, зокрема металів та сплавів,
зі зміненими фізико-хімічними властивостями набувають дедалі більше
актуальності, у зв’язку зі стрімким розвитком науки, техніки та потребами у
новій сировині для задоволення потреб сучасної людини. Зокрема, однією з
нагальних проблем сьогодення є захист споруд, машин та людей від
зовнішнього середовища, в тому числі від опадів та блискавок.
Один з найперспективніших способів модифікування матеріалів –
іонна імплантація, технологія введення атомів домішок з високою енергією
(10-2000 кеВ) у поверхневий шар матеріалу.
Серед фізико-хімічних властивостей перші рядки посідає змочування
– властивість рідини взаємодіяти з твердою поверхнею. Зазвичай воно
визначається кутом змочування в системі трьох фаз (твердої, рідкої і
газової). Але знайдені «ефекти лотоса» та «ефекти пелюсток» свідчать, що
лише кут змочування не може надати повну інформацію про зчеплення
рідини з твердою поверхнею. Важливим моментом для визначення ступеня
взаємодії тіла з рідиною є шорсткість поверхні.
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Тому метою роботи стало дослідження фізико-хімічних властивостей
сталевих зразків, оброблених іонною імплантацією (вводилися атоми Ті, Мо
та Al) та демонстрація їх практичного застосування на прикладі саморобної
установки, що імітує атмосферні електричні розряди.
Для того, щоб визначити «силу змочування» (силу відриву зразка від
поверхні води) використали саморобну установку, основними елементами
якої є штатив із шкалою, пружина, підставка та мікроліфт. Досліди
проводилися над чотирма зразками різної площі. Три з них підлягали
обробці іонної імплантацією. Поверхня частини зразків оброблялася іонами
алюмінію, других – іонами титану, а інших – молібдену. В основі усіх була
нержавіюча сталь. Зважаючи на те, що розміри зразків не перевищують
21х21 мм, розрахунок площі проводився на комп’ютері у програмі
КОМПАС–3D LT V12 з використанням програмного забезпечення Microsoft
Exсel. Для дослідження мікроструктури зразків використовували мікроскоп
МІМ-7 та програму Gwyddion.
У ході багаторазових експериментів виявилося, що сила змочування
зразка обробленого алюмінієм нижча за показники зразків з необробленої
сталі. У той час сталь, що містить іони титану та молібдену показала
неочікуваний результат і проявила найвищу силу змочування, не дивлячись
на те, що ці зразки мали найменшу площу.
З метою максимального уникнення впливу на дослідження
механічних рухів елементів приладу було перевірено результати за
допомогою статичного зважування крапель, які зчіплюються з поверхнею,
та дослідження змочування зразків в умовах впливу природних чинників.
Для отримання результатів статичного зважування крапель був
виготовлений додатковий пристрій. За допомогою його та лабораторних
терезів (Muity-functional digital Scale DP – 01) визначали силу змочування за
масою краплі, що прилипає до горизонтальної поверхні обробленої та
необробленої сталі. Порівняння результатів зважування підтвердило, що
зразок оброблений іонами молібдену має найбільшу силу змочування,
другий за ним – зразок з титаном, а нержавіюча сталь має силу змочування
меншу за попередні, але вищу за алюміній.
Під час експерименту у польових умовах (висока вологість, перепади
температури біля нуля, опади) очікувано виявилося, що зразок з іонами
титану зледенів більше за необроблений та ніж імплантат з алюмінієм.
З метою пояснення отриманих результатів з точки зору
мікрогеометрії поверхні, було досліджено мікрорел'єф поверхні зразків.
Різницю в змочуванні між зразками з алюмінієм та необробленою
фольгою можна пояснити більшою шорсткістю останньої. Поверхня зразка
з іонами алюмінію більш плоска, тому вода гірше затримується на ній. В той
самий час зразки з титаном та молібденом, які також загалом мають меншу
шорсткість в порівнянні з вихідним зразком, мають більш неоднорідну
поверхню в порівнянні з алюмінієвим імплантатом (чітко виражені пори, які
за діаметральними розмірами перевищують западини між горбами вихідної
сталі). Отже, спостерігається «ефект рожевих пелюсток», який описаний в
літературі.
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Багатосторонні дослідження імплантатів (зокрема змочування
рідиною та здатність до зледеніння) дали можливість розглянути варіант
практичного застосування їх у галузі блискавкозахисних споруд.
Одним з найефективніших засобів захисту від блискавок є спеціальні
громовідводи з металів та сплавів. З метою вивчення властивостей,
пов’язаних з можливим використанням матеріалів для блискавкозахисних
конструкцій, досліджувалися імплантати з іонами титану та необроблена
сталь.
Експерименти проводилися на власноруч виготовленій установці,
основними елементами якої є трансформатор високої напруги, з’єднувальні
дроти, макет катера з мачтою-громовідводом та голки-зразки.
У ході експериментів з блискавками виявилося, що частота пробою,
сила та тривалість розрядів для імплантатів з іонами титану вища ніж для
зразків з необробленої сталі. Встановлено, що спостережуваний ефект не
залежить від діаметру зразків. Тобто на результат впливає лише наявність
або відсутність домішкових іонів в поверхневому шарі.
Таким чином, результати дослідження змочування показали суттєву
різницю в показниках для всіх зразків. Отримані дані свідчать, що після
іонної імплантації алюмінію сила змочування нержавіючої сталі
погіршилася, тобто спостерігається зміщення властивостей в бік
гідрофобності. Але поверхні з іонами титану та молібдену демонструють
значне поліпшення зчеплення з водою. Отже, наочно виявляється тенденція
в бік гідрофільності. Досліди, проведені в атмосферних умовах підтвердили
той факт, що для захисту сталевих конструкцій є перспективним імплантація
іонів алюмінію в їх поверхневий шар. Натомість, для ефективного
використання сталі в якості громовідводного матеріалу достатньо обробити
її іонами титану.
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Науки про Землю
ПРОЕКТ АВТОМАТИЗОВАНОГО МОНІТОРИНГУ ДИНАМІКИ ТА
ЕКОЛОГО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ НА
ВОЛИНІ
НЗ001
Костів Орест Тарасович
вихованець Комунальної установи "Волинська обласна Мала академія
наук"
Науковий керівник: Федонюк Віталіна Володимирівна, к.геогр.н., доцент
кафедри екології та агрономії Луцького національного технічного
університету, керівник секції "Кліматологія та метеорологія" ВО МАН
Протягом останніх десятиліть клімат Землі змінюється, ці процеси
пов’язують з глобальним потеплінням. Наша Україна та 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.
На протязі 2015-2018 рр. ми проводили дослідження динаміки та
хімічного складу атмосферних опадів у Луцьку та на Волині. Досвід цих
досліджень свідчить про обмеженість та неповноту інформації про опади,
що надходить від офіційної метеорологічної мережі. У Волинській області,
для прикладу, діє 6 метеостанцій, що фіксують дані про опади. В той же час
кожен з нас не раз бачив, як нерівномірно випадає дощ у межах навіть самого
міста Луцька: коли в одному з мікрорайонів сильна злива, в іншому – світить
сонце. Саме це визначає гостру потребу у розширенні наявної мережі
моніторингу даного явища.
Тому метою даної роботи були аналіз змін в динаміці опадів на
Волині, які відбуваються під впливом глобального потепління та розробка
приладу для автоматизованого контролю випадання опадів і їх екологохімічних показників.
Завдання даної науково-пошукової роботи: 1) дослідження змін у
динаміці опадів (їх повторюваності та кількості), що випадали на Волині в
останнє десятиріччя; 2) аналіз хімічного складу і кислотності опадів
протягом 2015-2018 р.р.; 3) розробка модуля для автоматизованого
моніторингу еколого-хімічних показників атмосферних опадів «ДОЩКОНТРОЛЬ».
Методи
дослідження:
При
проведенні
дослідження
використовувалися такі методи: метод польових досліджень (збір зразків
опадів, що випадали в м. Луцьку на протязі 2015-2018 р.р.), метод
лабораторного аналізу (визначення кислотності, мінералізації, вмісту
окремих домішок у дощовій воді), метод статистико-математичного аналізу
(дослідження динаміки опадів у Луцьку за період 2011-2018 р.р.), графічні
та картографічні методи (побудова графіків, діаграм, карт розподілу сум
опадів); експериментально-конструкторський метод (розробка принципової
схеми автоматизованого модуля моніторингу опадів «ДОЩ-КОНТРОЛЬ»).
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Вихідними даними для статистичної частини нашого дослідження
були архівні дані 6 метеостанцій Волинської області за період 2011-2018 р.р.,
дані електронного архіву погоди на сайті гр5, результати власних замірів
сум, кислотності та загальної мінералізації опадів, які ми збирали у м.
Луцьку, результати власного хімічного аналізу відібраних зразків опадів.
Для розробки автоматизованого модуля «ДОЩ-КОНТРОЛЬ» нами було
проаналізовано літературні та інтернет-джерела, присвячені описові методів
конструювання портативних метеостанцій на основі мікроконтролера
ArduinoMicro.
Основні результати дослідження:
- ми обчислили середні місячні суми опадів по кожній метеостанції
Волині (Луцьк, Світязь, Маневичі, Ковель, Любешів, ВолодимирВолинський), середні суми опадів за теплий сезон року (ІV – Х місяці) та
холодний сезон року (ХІ – ІІІ місяці), середні суми опадів за кожен рік і за
увесь досліджуваний період (2011-2018 рр.). Було визначено також число
днів з опадами протягом кожного року, теплого та холодного періоду
кожного року, середні значення цього показника. За цими даними
побудувано графіки, діаграми та картограми, які наочно представляють
особливості динаміки атмосферних опадів у нашій області протягом
досліджуваного періоду (2011-2018 р.р.).
- На основі розрахованих показників за допомогою програми GS
Surfer ми побудували три карти географічного розподілу сум атмосферних
опадів по території Волинської області протягом досліджуваного періоду
(річні суми, суми за теплий та холодний період року). При порівнянні їх з
картами періоду ХХ ст. оцінили сучасне зростання сум опадів на Волині.
- ми розробили автоматизований модуль «ДОЩ-КОНТРОЛЬ» - це
невелика спеціалізована метеорологічна станція, створена на основі
мікроконтролера ArduinoMicro та комплексу датчиків. Даний пристрій
дозволить проводити у автоматичному режимі вимірювання основних
показників, що характеризують атмосферні опади, а саме:
- тривалість опадів;
- суми опадів, що випадають;
- температура дощової (талої снігової) води;
- рН опадів;
- мінералізація опадів;
- вміст СО2 в атмосферному повітрі (для оцінки динаміки формування
показника рН, на яку вуглекислий газ суттєво впливає).
Після проведених досліджень можна зробити такі висновки:
1. За досліджуваний період (2011-2018 р.р.) на території Волинської
області річні суми опадів збільшилися на 20-45 мм, а річне число днів з
опадами зменшилося майже на 30 %. Виявлені закономірності наочно
демонструють побудовані нами графіки, діаграми та картограми.
2. Результати лабораторних досліджень зібраних зразків опадів
показали, що рівень рН атмосферних опадів у м. Луцьку протягом року
знаходиться в нормі та змінюється в межах 6-7. Інколи спостерігається
слабко лужна реакція (8-8,25), і лише в одиничних випадках рН був менше
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5,7. Мінералізація опадів коливається від 2 до 35 мг/дм3. Виявлено високу
кореляцію між тривалістю бездощового періоду і кислотністю опадів
(коефіцієнт кореляції –0,5925) та їх мінералізацією (коефіцієнт кореляції
+0,7405).
3. Автоматичний модуль «ДОЩ-КОНТРОЛЬ», який ми розробили,
можна встановити у школах, на шкільних метеомайданчиках. Вчителі
географії разом з учнями проводитимуть спостереження за безперебійною
роботою модуля, а через мережу Інтернет отримані результати моніторингу
передаватимуться в онлайн-режимі на спеціальний сайт «Дощ на Волині».
Ці дані будуть відкриті для загального доступу. Кожен житель області,
турист чи людина, яка з професійним інтересом слідкує за погодою
(фермери, водії, будівельники тощо) зможе зайти на такий сайт та
спостерігати за динамікою опадів в онлайн-режимі. А з часом
накопичуватиметься електронний архів даних, який представлятиме
великий інтерес для вчених-кліматологів.

ПРОЕКТ ПІД’ЄДНАННЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ОНЛАЙНРЕСУРСУ ГРОЗОПЕЛЕНГАЦІЇ BLITZORTUNG.ORG
НЗ002
Павлусь Андрій Михайлович
вихованець, Комунальної установи "Волинська обласна Мала академія
наук", Волинська область
Науковий керівник: Федонюк Віталіна Володимирівна, к.геогр.н., доцент
кафедри екології та агрономії Луцького національного технічного
університету, керівник секції "Кліматологія та метеорологія" ВО МАН,
Волинська область
У науковому дослідженні проаналізовано зміни, що відбуваються
останніми роками у динаміці грозових явищ на Волині, на основі
використання новітнього ресурсу Blitzortung.org, що здійснює
спостереження за грозовою діяльністю у всьому світі в режимі реального
часу і розроблено проект включення території Волинської області до даної
мережі моніторингу гроз.
Завдання роботи: дослідження змін у повторюваності та тривалості
гроз на Волині у 2010-2017 р.р.; вивчення частоти появи гроз у межах
Волинської області; розробка мережі встановлення датчиків гроз на Волині
для під’єднання до ресурсу Blitzortung.org.
Методи
дослідження.
У
науково-пошуковій
роботі
використовувалися як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження.
Серед загальнонаукових методів варто відзначити аналітичний,
порівняльно-оціночний, картографічний, математично-статистичний. Серед
спеціальних методів дослідження використовувалися методи польових
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досліджень, комп’ютерного аналізу та моделювання метеорологічних
процесів та явищ.
Наукова новизна одержаних результатів. У науковій роботі вперше
зроблено спробу дослідження динаміки гроз у Луцьку та на Волині в
останній час, що є дуже важливим для оцінки сучасного мікроклімату у
нашому регіоні, а також можливого впливу підвищеної грозової активності
на міське середовище, зокрема, на довговічність та експлуатаційні
властивості будівель, споруд, електромереж тощо. Практична значущість
дослідження: його результати можуть бути використані для виявлення
найбільш небезпечних зон та періодів активної грозової діяльності у межах
Луцька та Волині, для запобігання наслідків потрапляння блискавок у
споруди, лінії електропередач тощо, а також при подальших дослідженнях
мікроклімату м. Луцька та Волині.
Гроза – це небезпечне стихійне явище, яке завдає великої шкоди
людині і господарству, може призвести і до людських жертв та великих
матеріальних збитків. В Україні щороку сотні людей зазнають ураження
блискавок, а кілька десятків людей – гине від їх удару. У світі кількість жертв
сягає тисяч. Блискавки спричиняють лісові, а інколи і міські пожежі,
вражають окремі дерева, часто ці дерева є пам’ятками природи. Під час гроз
зазнають уражень лінії електропередач, трансформаторні станції. Збитки
зростають, коли гроза супроводжується сильним вітром та градом.
У наш час активного розвитку інформаційних технологій з’являються
новітні методи спостереження за природними процесами на планеті, у тому
числі – в режимі реального часу. Прикладом таких методів стала робота
інтернет-сайту Blitzortung.org, що набув великої популярності за кордоном,
але поки-що маловідомий в Україні.
Метою проекту "Blitzortung.org" було створення мережі станцій для
високоточного виявлення місцезнаходження блискавок (у Європі та у світі).
Мережа онлайн-виявлення грозових розрядів складається з численних
приймальних станцій - фіксаторів блискавки, що розташовуються на
відстані приблизно 50-250 км одна від одної. Ці станції-датчики в режимі
реального часу передають сигнали на центральний сервер обробки даних.
Процес передачі даних відбувається швидко, через Інтернет. Точні позиції
грозових розрядів визначаються методом пеленгування. На сайті
відображається електричний розряд, який був запеленгований щонайменше
4 датчиками. Датчик-передавач, який фіксує електромагнітні розряди, може
встановити не тільки метеорологічна станція, але і будь-яка людина у себе
вдома.
На основі архівних карт даного сайту було проведено аналіз динаміки
гроз на Волині за 2010-2017 рр. у порівнянні статистикою гроз у ХХ ст.
Побудовано комплекс порівняльних графіків, діаграм та картограм.
Дослідження показало, що у грозовій діяльності відбулися наступні зміни:
- більш як удвічі зросла загальна кількість днів з грозою (від 30 до 50100 днів за рік, в середньому – 60,75 днів з грозою);
- багато гроз відмічається у квітні (раніш це було рідкісним явищем);
- суттєво зросла кількість гроз у травні, і за деякі роки число травневих
днів із грозою досягає показники літніх місяців;
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- більшість гроз на Волині мають фронтальне походження, грозові
фронти приходять на нашу територію із заходу, північного та південного
заходу;
- кількість фронтальних гроз має тенденцію до зростання, що свідчить
про збільшення нестійкості атмосфери та числа стихійних метеорологічних
явищ, пов’язаних з цією нестійкістю;
- середня місячна кількість грозових днів на Волині дорівнює або
навіть перевищує максимальні показники, що фіксувалися у ХХ ст. Ця
тенденція стосується усіх без винятку місяців року, в яких відмічені грози.
Висновки: після проведених досліджень та статистичного аналізу
грозової діяльності на Волині за допомогою архівних карт грозопеленгації
на сайті Blitzortung.org за період 2010-2017 рр., можна зробити такі
висновки:
1. Відсутність датчиків гроз на Волині та дуже мала їх кількість для
України (на даний час - 3 датчики, для прикладу, в Польщі – понад 40)
зменшує точність онлайн-інформації про грози в нашому регіоні.
2. В роботі ми обгрунтували місця встановлення, типи датчиків та
практичне значення такої локальної мережі моніторингу гроз для Волині.
3. Встановлення 3 датчиків електричних розрядів на Волині (в
Луцьку, в Маневичах та на Світязі) дозволить підвищити точність карт гроз
онлайн-ресурсу для нашої області та усього північно-західного регіону
України.

РІВЕНЬ ЗАПИЛЕНОСТІ ПОВІТРЯ В РІЗНИХ РАЙОНАХ
М. КРИВОГО РОГУ
НЗ003
Хижняк Юлія Володимирівна
учениця 10 класу Криворізького Покровського ліцею Криворізької міської
ради Дніпропетровської області, Дніпропетровська область
Науковий керівник: Боданіна Наталя Олександрівна, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель біології Криворізького Покровського
ліцею
Криворізької
міської
ради
Дніпропетровської
області,
Дніпропетровська область
Запиленість повітря – це основний шкідливий фактор природного
середовища, обумовлений впливом на здоров'я людини мікрочастинками
природного і антропогенного походження.
Актуальність: Криворіжжя – один із найбагатших на корисні
копалини районів України. Але, враховуючи високий рівень індустріалізації
м. Кривого Рогу, недосконалість технологічних процесів металургійних,
гірничодобувних та інших підприємств, неконтрольовані викиди від
автотранспорту, запиленість повітря міста досягає катастрофічних
показників.
Об’єкт дослідження: запиленість повітря як небезпечний фактор для
здоров'я людини.
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Предмет дослідження: рівень запиленості повітря в різних районах м.
Кривого Рогу.
Мета дослідження: визначення рівня запиленості повітря в різних
районах м. Кривого Рогу; залучення учнів Криворізького Покровського
ліцею до заходів, спрямованих на зниження пилоутворення та запобігання
захворюванням, пов’язаних із підвищеною концентрацією пилу.
Завдання дослідження: провести вимірювання рівня запиленості
повітря в усіх районах м. Кривого Рогу; скласти порівняльну таблицю щодо
рівня
запиленості
повітря
в
Довгинцівському,
Інгулецькому,
Металургійному, Покровському, Саксаганському, Тернівському та
Центрально-Міському районах.
Проаналізувавши отримані результати, був зроблений висновок, що в
усіх 7 районах м. Кривого Рогу середні значення показників рівня
запиленості повітря перевищують 3,6 бала (максимальна кількість балів – 5),
що відповідає високому ступеню пилоутворення (згідно даних контрольної
таблиці). Це повністю підтверджує гіпотезу, згідно якої під час проведення
дослідження може бути виявлений високий показник запиленості повітря в
усіх районах м. Кривого Рогу.
ДИНАМІКА АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ (ЗА ДАНИМИ
МЕТЕОСТАНЦІЇ М. КОНОТОП)
НЗ004
Барабаш Владислав Віталійович
учень 11 класу Конотопської ЗШ І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської
ради Сумської області, Сумська область
Науковий керівник: Горшеніна Світлана Павлівна, спеціаліст вищої
категорії,
учитель-методист,
вчитель
географії
Конотопської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області,
Сумська область
Актуальність теми полягає в тому, що наукове обґрунтування
формування, розподілу опадів, періодичності наступу сухих і зволожених
періодів року дає можливість працівникам сільського господарства більш
раціонально використовувати опади для вирощування врожаю в умовах
настання глобального потепління клімату Землі. Сучасна епоха
метеорології, яка розпочалася на початку ХХ століття, на підставі зібраного
матеріалу, дозволяє прогнозувати погодні умови у часі і просторі, що значно
підвищує практичну значимість метеодосліджень та актуальність теми
вивчення про надходження атмосферної вологи на територію м. Конотоп
продовж різних років і окремих місяців.
Мета дослідження: проаналізувати динаміку кількості опадів за
місяцями з 1893 по 2017 роки по м. Конотоп та скласти прогноз на наступні
10 років на підставі регресійного аналізу побудованих трендових моделей.
Завдання дослідження:
- проаналізувати вплив кліматотвірних чинників на кліматичні
показники;
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- схарактеризувати класифікацію опадів;
- вивчити дані спостережень за кількістю опадів та з’ясувати
особливості розподілу опадів по місяцям для міста Конотоп;
- провести розрахунки середньорічних, середньомісячних показників
кількості опадів по місяцях та ковзні п’яти та десяти років за період
вивчення;
- виявити максимальні та мінімальні показники кількості опадів по
місяцям та скласти прогноз на наступні 10 років.
Об’єкт дослідження: опади на території міста Конотоп.
Предмет дослідження: динаміка показників кількості опадів за
місяцями на території дослідження.
Методи дослідження:
- стаціонарні дослідження: спостереження за станом погоди на
метеорологічній станції;
- статистичний метод: математична обробка даних показників
кількості опадів;
- географічного порівняння: зміни кількості опадів порівнюються за
період 1893-2016 рр. та ковзні п’яти й десяти років;
- наукового пояснення: обґрунтування динаміки показників кількості
опадів;
- історико-географічний: аналіз зміна показників кількості опадів
розглядається за проміжок з кінця ХІХ до початку ХХІ століть;
- системного аналізу: вивчення причинно-наслідкових зв’язків між
кліматотвірними чинниками та метеорологічними показниками;
- графічний: побудова графіків та діаграм кількості опадів.
Наукова новизна роботи. Проаналізовано та систематизовано дані
кількості опадів по місяцям у межах міста Конотоп, визначено динаміку їх
змін, обраховано ковзні п’яти та десяти років та складено прогноз на
наступні 10 років.
Практичне значення роботи. Отримані результати даного наукового
дослідження є цікавими як для учнів, які цікавляться географією рідного
краю, так і для вчителів географії, природознавства, екології, працівників
аграрного сектору господарства та власників присадибних ділянок.
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РІЧНИЙ ХІД ТЕРМІЧНОГО РЕЖИМУ
ҐРУНТУ НА РІЗНИХ ГЛИБИНАХ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
СПОСТЕРЕЖЕНЬ НА МЕТЕОСТАНЦІЇ КОНОТОП)
НЗ005
Бєлашова Олександра Володимирівна
учениця 11 класу Конотопської ЗШ І-ІІІ ступенів №10 Конотопської
міської ради Сумської області, Сумська область
Науковий керівник: Горшеніна Світлана Павлівна, спеціаліст вищої
категорії,
учитель-методист,
вчитель
географії
Конотопської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області,
Сумська область
Показники температури ґрунту є важливим чинником, що впливає на
господарську діяльність людини, а також рослинний покрив та ґрунтову
біоту. Одним із найголовніших показників температурного режиму ґрунту
за теплий період є температура орного шару. Саме ця ґрунтова товща
найчутливіша до особливостей поглинення сонячної радіації і бере найбільш
активну участь у формуванні температурного режиму приземного шару
повітря та визначає умови розвитку кореневої системи рослин. Результати
спостережень за температурою і промерзанням ґрунту застосовуються як у
сільському господарстві для визначення строків початку робіт з
передпосівного обробітку ґрунту, посіву, посадки культур та догляду за
ними, характеристиці умов вегетації та перезимівлі, так і при проведенні
комунікацій: водогонів, каналізації, під час будівництва споруд, газогонів,
нафтогонів, автошляхів, залізниць. Це і визначило актуальність теми
дослідження.
Мета дослідження: за результатами спостережень за термічним
режимом ґрунту встановити особливості його річного ходу на різних
глибинах, а також з’ясувати динаміку термічних показників ґрунту за
багаторічний період.
Середня тривалість стійкого промерзання ґрунту за весь період
спостережень складає 125 днів. Найбільшою тривалість періоду зі стійким
промерзанням ґрунту була у зимовий сезон 1953-1954 рр. − 171 день.
Найкоротший період з безперервним промерзанням ґрунту був протягом
зимового сезону 2006-2007 рр. − 56 днів.
Тривалість періоду між першим і стійким промерзанням ґрунту
складає 19-25 днів. Глибина промерзання ґрунту поступово зростає
впродовж осінньо-зимового сезону і досягає максимальних значень на
початку березня.
Отже, річний хід середньої температури ґрунту під природним
покривом на різній глибині має свої особливості, характерні для різних
глибин і сезонів року. Якщо аналізувати вертикальний розподіл температур,
то середньомісячна температури протягом жовтня-березня з глибиною
збільшується, а протягом квітня-вересня навпаки зменшується.
З глибиною зменшуються амплітуди середніх місячних і середніх
екстремальних значень температури ґрунту. Різниця температур між
екстремальними середніми температурами найтеплішого і найхолоднішого
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місяців на глибині 0,2 м дорівнює 28,3°С, а на глибині 3,2 м вона становить
9,3°С. Середня багаторічна річна температура ґрунту становить 9,1°С, лише
на глибині 0,2 м вона зростає до 9,3°С. На відміну від першого промерзання
ґрунту, стійке промерзання за останні 35 років починається пізніше, ніж у
1953-1979 рр.

ЗВ'ЯЗОК ВАРІАЦІЙ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ІЗ
ГЕОДИНАМІЧНИМ ТА СЕЙСМІЧНИМ СТАНАМИ
ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ
НЗ006
Гевді Оксана Василівна
вихованка МАН Виноградівського районного центру позашкільної
роботи з дітьми, Закарпатська область
Наукові керівники: Ігнатишин Василь Васильович, к.ф.-м.н., науковий
співробітник Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту
геофізики ім.С. І. Субботіна НАН України, доцент кафедри географії та
туризму Закарпатського угорського інституту ім.Ференца Ракоці ІІ,
вчитель фізики вищої категорії, методист, керівник гуртків МАН,
методист, Закарпатська область; Ігнатишин Моніка Бейлівна, спеціаліст,
провідний інженер Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту
геофізики ім С.І. Субботіна НАН України, Закарпатська область
Для дослідження впливу метеорологічних факторів на сучасні
сейсмотектонічні процеси важливим є вивчення часового розподілу певного
метеорологічного параметру, зокрема температури повітря. Метеорологічні
спостереження проводяться на режимних геофізичних станціях ,,Тросник,, (
Виноградівський район, с. Тросник, смт. Королево, Берегівський район,
м.Берегово, Хустський район, с.Нижнє-Селище). В науково-дослідницькій
роботі використано результати спостережень проведених на РГС ,,Тросник,,
та Пункті деформометричних спостережень ,,Королево,,, Відділу
сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім..С.І. Субботіна
НАН України. На режимних геофізичних станціях проводиться комплекс
метеорологічних спостережень: вимірюються температури повітря,
температури на ґрунті, ґрунту, атмосферні опади, атмосферний тиск,
швидкість повітря, напрям вітру та вологість. Найбільш інформативним
параметром метеорологічного стану є температура повітря, оскільки вона з
фізичної точки зору впливає на структуру порід, викликаючи то стиснення
то розширення порід. Актуальною задачею є вивчення варіацій температури
повітря за досліджуваний період та порівняння її з динамікою сучасних
спостережуваних рухів земної кори на предмет виявлення зв’язків. Не менш
важливим є також аналіз зв’язків місцевої сейсмічності із температурним
режимом середовища. Отримані результати можуть сприяти вивченню умов
підготовки та протікання сейсмічного явища, що необхідно при
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прогнозуванні екологічно небезпечних геологічних процесів, пошуку
провісників місцевих землетрусів. В результаті досліджень відмічено
періодичність сейсмотектонічних процесів в регіоні. Розраховано величину
сучасних горизонтальних рухів в регіоні:-15 х10-7. За 2017 рік зареєстровано
181 сейсмічних подій, епіцентральна відстань яких лежить в радіусі 150 км
від сейсмічних станцій. За 2017 рік не відмічено жодного відчутного
землетрусу, що підвищує ймовірність місцевих землетрусів в майбутньому.
Середньорічна температура повітря в 2017 році становить +10.61ºС.
Розраховано середньомісячні величини температури повітря та побудовано
графіки залежності просторово-часового розподілу місцевої сейсмічності.
Аналізуючи криву коливань температури повітря в регіоні, можна
припустити, що періоди переважаючої кількості зареєстрованих землетрусів
супроводжуються періодами низькочастотних коливань температури
повітря, які припадають на початок та кінець року. Порівнюючи
середньорічні температури повітря, зокрема за 2016 рік, коли вона
становила+10,385 ºС, слід відмітити ріст середньорічних характеристик
метеорологічного стану регіону. Застосування методу обчислення
середньомісячних величин температури повітря та порівняння інтервалів
часу часового розподілу сейсмічності в регіоні дозволяє сформувати картину
зв’язку сейсмічності та змін температури повітря, які безпосередньо
впливають на сейсмічність регіону. Як видно із графіка, землетруси
відбуваються в часових інтервалах, що передують максимуму температури
повітря, тобто на початку та в кінці року. Найменше землетрусів
зареєстровано в період максимальних величин температури повітря. Сучасні
рухи зв’язані із зміною температури повітря, сейсмічність корелюється із
динамікою сучасних горизонтальних рухів земної кори, а саме із
критичними точками. Дослідження варіацій температури повітря,
сейсмічності та динаміки сучасних рухів земної кори в Закарпатському
внутрішньому прогині відмічає їх взаємозв’язок, вплив метеофакторів на
сейсмотектонічні процеси в регіоні. Аналізуючи варіації кривих температур
відмічається кореляція температур повітря, ґрунту, на ґрунті. Сейсмічність
підвищена в періоди більшої диференціації температур, тобто, на початку та
в кінці року. Атмосферний тиск впливає на сейсмотектонічні процеси в
регіоні: збільшення атмосферного тиску, можливо, прискорює геомеханічні
процеси.
Встановлено,
що
результати
досліджень
параметрів
метеорологічного стану в 2015 році подібні величинам та варіаціям
метеорологічних параметрів початку 20 століття, які проводилися за часів
Австро-Угорщини на території Виноградівського району, а саме
температури повітря, опадів, атмосферного тиску. Це свідчить про
періодичність варіацій параметрів геофізичних полів.
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АЕРОДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЗАКАРПАТТЯ
НЗ007
Товт Даніел Жолтович
вихованець МАН Виноградівського районного центру позашкільної
роботи з дітьми, Закарпатська область
Наукові керівники: Ігнатишин Василь Васильович, к.ф.-м.н., науковий
співробітник Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту
геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, доцент кафедри географії та
туризму Закарпатського угорського інституту ім.Ференца Ракоці ІІ,
вчитель фізики вищої категорії, методист, керівник гуртків МАН,
методист, Закарпатська область; Ігнатишин Адальберт Васильович,
спеціаліст, інженера Відділу сейсмічності Карпатського регіону
Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Закарпатська
область
Екологічний стан Закарпаття визначається гідрологічним станом та
геодинамічними процесами: повені та зсуви, окреме місце в цьому списку
займає сейсмічний стан регіону. Землетруси на Закарпатті відбуваються
постійно, маємо на увазі і ті землетруси, які реєструються приладами.
Відчутні землетруси відбуваються в Закарпатті частотою 1-6 подій на рік.
Найбільше землетрусів відбувається влітку( липень –серпень 2015 року,
зареєстровано біля сотні місцевих землетрусів в Тячівському районі, в тому
числі 6 відчутних). Осінь 2014 року відмічена серією місцевих землетрусів в
Виноградівському районі в листопаді. Кожного року сейсмічними станціями
Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім..С.І.
Субботіна НАН України реєструється від 40 до 180 місцевих землетрусів,
епіцентри яких розташовані по всій території Закарпаття. Згідно
довгострокового прогнозу сильні землетруси в сейсмонебезпечному регіоні(
яким є Закарпаття) відбуваються один раз в 100±30 років. Найбільш
потужний землетрус в Закарпатті відбувся в Свалявському районі в 1908
році. За 2016-2017 рік не зареєстровано жодного відчутного місцевого
землетрусу, що також впливає на сейсмічну небезпеку краю. На просторовочасовий розподіл місцевої сейсмічності впливають характеристики
геодинамічного стану регіону: сучасні рухи земної кори та інші геомеханічні
процеси. В той же час існують фактори завади, які можуть прискорити або
загальмувати сейсмотектонічні процеси: це параметри гідрогеологічного
стану та метеорологічного стану. Фізичні параметри такі як температура та
атмосферний тиск можуть вплинути на перерозподіл геомеханічної енергії
та на розрядку напружено-деформованого стану. Якщо вплив температури,
атмосферного тиску враховується при вивченні сучасних горизонтальних
рухів в регіоні, то вплив інших метеорологічних параметрів, зокрема,
швидкості вітру та напрямків вітрів на сейсмічність регіону досліджено
недостатньо. На РГС ,,Тросник,, проводяться метеорологічні спостереження
таких параметрів: швидкості та напрямів вітрів, вологості повітря,
температури повітря на висоті 9 м. В роботі розглянуто напрям вітрів та
швидкість його, вивчено зв'язок їх із параметрами сучасних рухів та
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сейсмічністю регіону в 2013-2017 роках. Рухоме повітря спричиняє тиск на
поверхню земної кори, яка в даний період стискується, та впливає на
сейсмічність регіону. Проведено дослідження зв’язків аеродинамічних
параметрів помісячно, розглянуто зв’язок із прискоренням сучасних
горизонтальних рухів кори( результати деформометричних спостережень на
пункті деформометричних спостережень,, Королево,,), вивчено їх вплив на
часовий розподіл місцевої сейсмічності. Дослідження зв’язку динаміки
повітряних мас та динаміки руху земної кори відмітило: що існує зв'язок
величини швидкості повітря із рухами кори в зоні Оашського глибинного
розлому за 2017 рік та напрямків вітру із сейсмотектонічними процесами в
регіоні. Також проведено вивчення залежності сучасних рухів земної кори
від температури повітря, атмосферного тиску та атмосферних опадів в
регіоні. Аеродинамічні параметри вносять свій вклад в картину сучасних
сейсмотектонічних процесів в регіоні. Необхідно продовжувати
дослідження з метою отримання кількісних характеристик вкладу
аеродинамічних параметрів в процеси, що проходять на території Оашського
глибинного розлому.
ПАРАМЕТРИ РАДІОАКТИВНОСТІ СЕРЕДОВИЩА ТА
ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНІ ПРОЦЕСИ В ЗАКАРПАТТІ
НЗ008
Йокоб Олеся Василівна
вихованка МАН Виноградівського районного центру позашкільної
роботи з дітьми, Закарпатська область
Наукові керівники: Ігнатишин Василь Васильович, к.ф.-м.н., науковий
співробітник Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту
геофізики ім.С. І. Субботіна НАН України, доцент кафедри географії та
туризму Закарпатського угорського інституту ім.Ференца Ракоці ІІ,
вчитель фізики вищої категорії, методист, керівник гуртків МАН,
методист, Закарпатська область; Ігнатишин Адальберт Васильович,
інженера Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики
ім.С.І. Субботіна НАН України, Закарпатська область
Актуальність дослідження параметрів радіоактивного фону на
території Закарпатського внутрішнього прогину є очевидною, оскільки
геофізичні дослідження в регіоні відмітили зв'язок варіацій параметрів
геофізичних полів із геологічними процесами в регіоні. Сейсмічність регіону
підвищена, геофізичні спостереження в минулі періоди відмітили зв'язок
варіацій потужності експозиційної дози йонізуючого випромінювання перед
часом проходження землетрусів. Цей зв'язок викликаний геомеханічними
процесами в регіоні, зокрема сучасними горизонтальними рухами в зоні
Оашського глибинного розлому, приводять до деформацій гірських порід, а
це в свою чергу змінює структуру порід, що відповідно впливає на
параметри геофізичних полів. Тому проведено дослідження варіацій
потужності експозиційної дози йонізуючого випромінювання на предмет
виявлення зв’язку параметрів геофізичних полів та сейсмотектонічних
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процесів в регіоні за період 2010-2016 рр. Проаналізовано сейсмічний стан в
2017 році: просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності, розподіл
сейсмічності за часом доби. Продовжено дослідження варіацій
радіоактивного фону на території Виноградівського району в 2017 році на
РГС ,,Тросник,,. Проаналізовано зв'язок параметрів сучасних рухів в зоні
Оашського глибинного розлому з варіаціями радіоактивного фону,
виміряному на РГС ,,Тросник,,. Проведено комплексний аналіз сейсмічності
регіону та моніторингу геофізичних полів. Етапи дослідження: вивчення
варіацій радіоактивного фону; вивчення сейсмічного стану; вивчення
параметрів геодинамічного стану; дослідження зв’язків сейсмічності та
варіацій радіоактивного фону середовища. Метою роботи є вивчення впливу
сейсмотектонічних процесів в регіоні на варіацію параметрів радіоактивного
фону середовища.
Об'єкт дослідження - це екологічний стан та сейсмотектонічні
процеси в регіоні.
Предмет дослідження – це геофізичні поля, які реагують на
сейсмотектонічні процеси, впливають на результати геодинамічних
досліджень та пов’язаних із ними параметрів геофізичних полів,
сейсмотектонічних процесів, зокрема величини радіоактивного фону та
електромагнітної емісії.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети
використано результати режимних геофізичних спостережень, результати
деформаційних та сейсмологічних досліджень в Закарпатті. При обробці
даних були використані динамічні характеристики спостережуваних
величин параметрів фізичних полів. Проведено комплексний аналіз
результатів геофізичних спостереження за тривалий період 2010-2017 рр.
Методика дослідження полягає в детальному помісячному аналізі варіацій
параметрів рдіоактивного фону середовища та прояви сейсмічної
активності. Проводиться вивчення зв’язку варіацій потужності
експозиційної дози йонізуючого випромінювання та параметрів кінематики
сучасних горизонтальних рухів в зоні Оашського глибинного розлому.
Отримані висновки відмічають особливості варіацій досліджуваних
геофізичних параметрів в періоди активізації сейсмотектонічних процесів:
аномалії в змінах величин досліджуваних геофізичних полів передують
сейсмічним процессам, геофізичні поля та динаміка змін їх параметрів
залежать від динаміки сучасних горизонтальних рухів в Закарпатському
внутрішньому прогині.
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РОЗУМНА ДОРОГА
НЗ009
Колесник Анна Сергіївна
учениця 10 класу Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" м. Києва
Науковий керівник: Козленко Олег Володимирович, старший викладач,
завідувач лабораторії кріогенної техніки кафедри теоретичної фізики
ФМФ НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
У сучасному житті вивчення властивостей асфальтного покриття
упродовж останніх років проводилося досить ретельно. При цьому цілу
низку теоретичних і практичних завдань фізичного вивчення цієї проблеми
було продиктовано потребами сучасного світу. Важливість вирішення
проблеми також визначається тим, що для довготривалого використання
асфальтного покриву потрібна регуляція внутрішньої температури. Ця
проблема є недостатньо вивченою саме в аспекті фізичного і практичного
впливу на екологічне та довготривале використання дорожнього покриву.
Створення розумної та енергоефективної дороги, яка влітку може
зменшувати тепло асфальту, а взимку, навпаки, не буде слизькою за
допомогою теплової енергії землі. Винайти оптимальну технологію
терморегулюючої дороги. Дослідити найбільш оптимальні варіанти
регуляції температур асфальту та винайти найкращий варіант розумної
дороги. Для розв’язування поставлених у дослідженні завдань, досягнення
мети, використовувалися загальнонаукові методи: теоретичні методи –
метод аналізу наукової літератури, узагальнення літературних джерел, метод
обробки та інтерпретації отриманих даних поєднували кількісний та якісні
аналізи.
ОЗЕЛЕНЕННЯ УЛОГОВИНИ ЗЕЛЕНОГО ОЗЕРА З МЕТОЮ
ПОКРАЩЕННЯ ЙОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ
НЗ010
Канівець Дарина Миколаївна
вихованка Охтирської ЗОШ І-ІІІст. №8, Сумська область
Науковий керівник: Хорошун Віра Валентинівна, керівник гуртка методист, керівник гуртка Охтирського міського центру позашкільної
освіти - МАН, Сумська область
Актуальність роботи. 28 вересня 2017 року в Охтирській газеті «Город
А» була опублікована стаття «Траса здоров’я. Приєднуйтесь», в якій
закликали охтирчан проголосувати за проект побудови бігової доріжки
навколо Зеленого озера. Робота уже розпочата: вирубані старі тополі, які
захищали озеро від східних та південно-східних вітрів. На східному схилі
улоговини порушений рослинний покрив та зроблений канал для стоку води
з території прилеглої до Зеленого озера. Результатом цих дій є різке
зниження рівня води у Зеленому озері та розмивання стічними водами схилу.
Таке недбале ставлення до водойми може призвести до подальшого
замулювання джерел, зміни гідрологічного режиму водойми, що викличе
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зміну морфометричних характеристик. Враховуючи розташування озера, не
можна допустити, щоб воно перетворилося на водно-болотне угіддя.
Мета роботи: з’ясувати екологічні проблеми Зеленого озера, яке
знаходиться в центрі міста Охтирка та розробити рекомендації, щодо
покращення його екологічного стану.
Для досягнення мети нами були поставлені наступні завдання:
1. Охарактеризувати улоговину та чашу Зеленого озера.
2. Проаналізувати, динаміку рівня води,4 екологічний стан та
з’ясувати екологічні проблеми Зеленого озера.
3.Розробити рекомендації, щодо покращення екологічного стану
Зеленого озера та проект озеленення його улоговини.
Зелене озеро знаходиться в центрі міста Охтирки. За характером
водообміну Зелене озеро безстічне, за ступенем постійності належить до
постійних водойм.
На крутих схилах улоговини Зеленого озера спостерігаються ерозійні
процеси, які підсилюються антропогенним фактором: для доступу до води
рибалки утворюють штучні сходи.
Берегова мілина (літораль ) непомітна по всьому периметру озера по
причині малої прозорості води в озері й має різну крутизну схилів: крутизна
берегового схилу північної 50 48’ та північно-західної частини 50 12’ має
значно більшу крутизну, ніж східний (00 42’) та південний схили (10 42’).
Протягом багатьох років до Зеленого озера ставились не по
господарські й це призвело до його виснаження, руйнування берегів,
знищення ландшафтів, воно втратило природну здатність до самоочищення.
Забрудненню Зеленого озера сприяють нетехногенні антропогенні
чинники, пов’язані в основному з побутом і поведінкою людини, рибалкою,
та «активним відпочинком» на березі озера. При побудові бігової доріжки
навколо озера до нетехногенних чинників додались техногенні чинники,
пов’язані із застосуванням техніки, машин, транспорту.
Внаслідок дії нетехногенних та техногенних чинників в озері виникає
фізичне забруднення: у воді збільшився вміст твердих домішок – піску,
глини, намулу за рахунок змиву дощовими водами з розораних ділянок
улоговини. Завдяки збільшення вивішених часточок буде знижується
прозорість води, пригнічуватись розвиток водяних рослин, забиватись зябра
риб.
Зелене озеро має невеликий об’єм, тому хімічне забруднення
відбувалося за рахунок нагромадження у озері шкідливих домішок
органічного походження (нафтопродукти, миючи засоби). Завдяки побудові
каналу для стоку води з прилеглої території, разом із стічною водою в озеро
будуть надходити продукти роботи автомобільного транспорту.
Значний вміст твердих та шкідливих домішок органічного
походження впливають на прозорість води в Зеленому озері й коливається в
межах 10-25см. Весною прозорість води знижується завдяки твердим
домішкам, а влітку – за рахунок розвитку мікрофлори зеленого кольору.
Весною різке падіння рівня води спостерігається при сильних вітрах
східного та південно-східного напрямків, що мають у нашому районі
найбільшу повторність у березні-квітні. Під час побудови бігової доріжки
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були вирубані дерева, що захищали озеро від східних вітрів, тому слід
очікувати подальше падіння рівня води в Зеленому озері.
Найбільшою екологічною проблемою Зеленого озера є падіння рівня
води в ньому. Початок будови бігової доріжки спричинив зниження рівня
води в озері, який у період вересня-жовтня 2018 року був найнижчим з
початку спостережень (2003рік). Падіння рівня води призведе до зменшення
його глибини, площі дзеркала та об’єму води. Південна частина улоговини
може зарости водно-болотною рослинністю та перетворитись на водноболотне угіддя.
У листопаді рівень води в озері продовжував знижуватись. Після
замерзання, в озері почалася масова загибелі риби.
У результаті зменшення об’єму у Зеленому озері буде збільшуватись
концентрація миючих речовин, які мають властивість накопичуватися у воді,
що сприятиме бурхливому розмноженню у воді синьо-зелених водоростей,
«цвітінню» води й призведе до зменшення прозорості води та різкого
зниження вмісту кисню.
Зі схилу, де порушений рослинний покрив, під час сніготанення та
випадання опадів, разом з водою в озеро будуть зноситись і часточки ґрунту,
які осідатимуть переважно у прибережній області й тим також негативно
вплинуть на морфометричні характеристики чаші озера.
Зустрівшись з керівником проекту ми пропонували не зрізати
повністю старі тополі, а лише вкоротити старі гілки. Але тополі були
вирубані, а замість них насаджені яблуні, частина яких погано прижилася, а
решту була розкрадена місцевим населенням.
1. Ми пропонуємо в улоговині Зеленого озера створити паркову зону:
- насадити дерева, що швидко ростуть по бровці улоговини та навколо
чаші озера (верби);
- західний схил, де спостерігаються ерозійні процеси закріпити
саджанцями вільхи, робінії, груші звичайної.
2. Для боротьби з ерозійними процесами:
- засипати заглибини на схилах улоговини гравієм;
- засіяти оголені схили улоговини дерноутворюючою травосумішшю, до
якої включити щільно-кущові злаки (костриця лучна), кореневищні рослини
(тонконіг лучний, пирій);
3. Для збільшення витрат ґрунтових вод, виходи яких мають місце на
західному схилі улоговини, розчистити джерела, що позитивно вплине на
гідрологічний режим Зеленого озера.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІКРОКЛІМАТУ ПІД ВПЛИВОМ
ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНОГО
СЕРЕДОВИЩА
НЗ011
Бондаренко Влада Олександрівна
учениця
11
класу
КЗ
"Обласна
спеціалізована
школаінтернат ІІ-ІІІ ступенів "Обдарованість" Харківської обласної ради"
Наукові керівники: Лосєва Наталія Леонідівна, спеціаліст вищої категорії,
старший учитель, вчитель біології КЗ "Обласна спеціалізована школаінтернат ІІ-ІІІ ступенів "Обдарованість" Харківської обласної ради";
Гамуля Юрій Гарійович, к.б.н., завідувач кафедри ботаніки та екології
рослин біологічного факультету Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна
Актуальність: сукупність впливу усіх факторів живої та неживої
природи призвели до серйозного погіршення екологічної обстановки,
особливо в умовах міста. Швидкі темпи урбанізації та глобальне потепління
сприяють підвищенню температурного режиму в умовах міст. Зважаючи на
це роль зелених насаджень, які здатні не лише поглинати та відображати
сонячну радіацію, а й регулювати вологість повітря стає надважливою. Саме
дослідженню ролі зелених насаджень в утворенні комфортного для людини
мікроклімату в умовах міста присвячена ця робота.
Мета роботи: вивчення впливу зелених насаджень на мікроклімат
великих міст, для з’ясування важливості їх раціонального використання в
умовах урбанізованого середовища.
Завдання:
• провести виміри температури та вологості повітря в різних умовах
міста Харкова, проаналізувати взаємозв'язок між особливостями
температурного режиму та вологості у залежності від режиму освітлення;
• скласти перелік видів деревних рослин, які мають найбільший вплив
на створення мікроклімату міста;
• запропонувати
шляхи
вдосконалення
та
поліпшення
мікрокліматичних умов в місті за рахунок створення зелених насаджень, що
є екологічно корисними в умовах міського середовища.
Методи дослідження: теоретичні (аналіз, порівняння), емпіричні
(спостереження, опис, проведення замірів).
Новизна роботи: вперше на території міста Харкова були проведені
експериментальні досліди щодо з'ясування впливу рослин на створення
температурного режиму та вологості повітря в різних умовах міського
середовища.
Об'єкт дослідження: зелені насадження урбанізованих ланшафтів.
Предмет дослідження: вплив зелених насаджень на мікроклімат
(температуру та вологість) в умовах міста.
Практичне значення роботи: у результаті проведених досліджень
виявлено, що зелені насадження мають вплив на мікроклімат великих міст,
за рахунок впливу на режим температури та вологості. В результі цього
складені рекомендації щодо вибору рослин, та варіанту їх поєднання з
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іншими елементами урбанізованого середовища для створення комфортного
мікроклімату мегаполісів
Резулльтати та обговорення
1.
Найбільший вплив зелених насаджень можна відчути
влітку, або на початку осені (до початку опаду листя). Адже наявність
листків на дереві забезпечує більшу затіненість та випаровування води з
поверхні, що знижує температуру повітря та підвищує вологість.
2.
В умовах міського середовища температура повітря біля
ґрунту та на висоті 1,5 м від землі («зона комфорту людини») залежить від
багатьох чинників. При цьому найвпливовішими є зелені насадження.
3.
На відкритому сонці температура повітря завжди вища, при
цьому температура біля ґрунту на +3,5°С влітку, та на +2,9°С восени вища
за температуру повітря на висоті 1,5 м.
4.
У всіх інших випадках температура біля ґрунту нижча за
температуру на висоті 1,5 м. Таке явище можна пояснити нагріванням ґрунту
сонячними променями на відкритому місці, що веде до підвищення його
температури, або випаровуванням води з поверхні, що дещо знижує
температуру.
5.
Тінь від дерев ефективніше зменшує температуру повітря у
приземних шарах ніж будівлі та споруди. Найбільший ефект виявився при
дослідженні посадок дерев. В цьому випадку не лише значно знижується
загальна температура повітря, а й водночас збільшується його вологість.
6.
Найбільш низькі показники температури було виявлено у
посадці дерев дубу та клену, проте й інші дерева здатні значно знижувати
температуру особливо у поєднанні «дерево+водойма».
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Науки про людину
ВПЛИВ ЛЕКТИНІВ КАРТОПЛІ НА СКЛЕЮВАННЯ ЕРЕТРОЦИТІВ
ЧОТИРЬОХ ГРУП КРОВІ ЛЮДИНИ
НЛ001
Кухарчук Сніжана Юріївна
учениця 11 класу КЗ КОР "Фастівський ліцей - інтернат", Житомирська
область
Науковий керівник: Цепух Ірина Валеріївна, спеціаліст вищої категорії,
старший учитель, вчитель КЗ КОР "Фастівський ліцей - інтернат",
Житомирська область
Раціональне харчування з користю для себе можливе і потрібне, але
залежить від того, яка у вас група крові. Методику харчування за групами
крові розробив американський вчений Пітер Д`Адамо. Відповідно до його
теорії, засвоювання їжі, ефективність її використання організмом прямо
пов`язана з генетичними особливостями людини. А саме, з його групою
крові. Для нормальної діяльності іммуної та травної систем людині потрібно
вживати продукти, що відповідають групі крові, ті, якими в давні часи
харчувались його предки.
Виключення з раціону речовин, несумісних з кров`ю, зменшує
зашлакованість організму. Споживання ж "чужорідних" продуктів
призводить до швидкого зростання жирових відкладень.
Практичне значення одержаних результатів дозволяє проводити
диференційовано індивідуальний підбір продуктів харчування в залежності
від гркпи крові людини. Результати теоретичного та експериментального
дослідження можуть бути використані педагогами на уроках біології.
ОСОБЛИВОСТІ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ ТА ЇЇ
ВПЛИВ НА МІЖОСОБОВІ СТОСУНКИ
НЛ002
Чепіга Дар'я Віталіївна
учениця 10 класу Новогуйвинської гімназії, Житомирська область
Науковий керівник: Ярова-Боровик Марія Яківна, спеціаліст І категорії,
вчитель біології та основ здоров'я Новогуйвинської гімназії, Житомирська
область
Висока агресивність дітей є однією з найгостріших проблем не тільки
для соціальних педагогів та вчителів, але й для суспільства загалом.
Актуальність теми безумовна, адже кількість дітей з агресивною поведінкою
зростає. Агресія стала наслідком таких несприятливих факторів:
• погіршення матеріального становища життя;
• криза сімейного виховання
• недостатня увага школи до нервово-психічного стану дітей
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• збільшення кількості патологічних пологів, під час яких
пошкоджують головний мозок дитини.
Долучаються до цього засоби масової інформації, кіно і відео
індустрія, які регулярно нав’язують культ насилля. Складна економічна
ситуація в країні призвела до поширення й різноманіття форм аморальних
учинків, злочинності та інших видів відхилень у поведінці. Зростає кількість
неповнолітніх із девіантною поведінкою, яка виявляється в асоціальних діях
(алкоголізм, наркоманія, вандалізм тощо). Посилилася демонстративність і
зухвалість щодо дорослих. Діти у крайніх формах почали виявляти
жорстокість і агресивність. Різко зросла злочинність серед молоді,
посилилися між групові і міжособистісні конфлікти. Проблема агресивної
поведінки є однією з найважливіших проблем у розвитку та становленні
особистості підлітка, а також його адаптації в соціумі. З огляду на
актуальність і недостатньо розробленість проблеми була визначена тема
дослідження: «Особливості агресивної поведінки підлітків та її вплив на між
особові стосунки»
Об’єкт дослідження: агресивність у підлітків.
Предмет дослідження: вплив агресивності на між особові стосунки.
Мета
дослідження:
експериментальним
шляхом
виявити
взаємозв’язок агресивності та між особових стосунків.
Методи та методики дослідження: теоретичний: аналіз, синтез,
абстрагування, узагальнення, порівняння, класифікація, систематизація;
емпіричні: спостереження, опис, підрахунок,; методи обробки даних: методи
статистичного аналізу, метод графічних зображень, анкетування, бесіда,
методика дослідження агресивності в підлітків (А. Басс, А. Дарки), методика
діагностики міжособистісних стосунків (Т. Лірі), методика соціометрії
(Морено).
Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що існує значний
сильний прямий зв’язок між рівнем агресивності та прагненням домінувати.
Згідно з метою та гіпотезою були сформовані наступні завдання
дослідження:

проаналізувати сучасний стан дослідження проблеми
агресивності та розвитку між особових стосунків у підлітків;

з’ясувати рівень агресивності та її зв’язок з між особовими
стосунками у підлітків;

вивести механізми агресивної поведінки у підлітків за
віком;

розробити програму корекційних дій та практичних
рекомендацій з метою зниження рівня агресивності та поліпшення між
особових стосунків у підлітків.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше
взаємозв’язок агресивності та між особових відносин став предметом
соціального вивчення; теоретично розроблені практичні рекомендації
суб’єктам виховання для попередження та невілювання агресивності у
підлітків.
Практичне значення дослідження полягає у підборі, апробації та
пропонуванні до впровадження методики комплексного дослідження
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агресивності та між особових стосунків. Його результати можуть бути
використані в подальших психологічних та педагогічних дослідженнях
особистості. Методичні рекомендації, розроблені в дослідженні, можуть
бути використані як у роботі психолога, так і класного керівника. Знання
природи агресивності та застосування колекційної програми буде
зумовлювати більш ефективну взаємодію на формування особистості
підлітка.

ПСИХОКОРЕКЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОЕКТУ "ЗООАРТ" ДЛЯ
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
НЛ003
Коган Вероніка Леонідівна
вихованка Київського зоопарку загальнодержавного значення
Науковий керівник: Савон Євгенія Євгеніївна, к.б.н., методист Київського
зоологічного парку
Інклюзивна освіта ще з 70-х років набуває основної форми
спеціальної освіти. Останнім часом інклюзія займає належне місце і в
Україні. Не зважаючи на це, родини, що виховують дитину з особливими
потребами, досі стикаються зі значними проблемами і в шкільній, і в
позашкільній освіті, і з проведенням сімейного дозвілля.
В Київському Зоопарку, керуючись принципами методик ААА
(Animal-Assisted-Activities), був створений інклюзивний проект за участі
тварини живого куточка. Проект включає серію занять, що містять елементи
освіти, художньої самореалізації та опанування навичок спілкування з
різними групами тварин. Заняття розраховані на дітей віком від 4 до 12 років,
що мають вади зору або розлади аутистичного спектру. Протягом
навчального року діти знайомляться з морською свинкою, змією, черепахою,
шиншилою, комахами, молюсками тощо. В ході заняття діти розповідають,
що їм відомо про певну групу тварин, розмірковують над особливостями її
біології та еволюції, дізнаються нове про дану групу тварин, вчаться вести
дискусію. Частина уроку присвячена правилам поведінки з даною групою
тварин – особливостями утримання, догляду та основами безпечного
поводження. Ця частина покликана виховати у дітей повагу до живого,
розуміння поведінки тварин, навичок ненасильницького спілкування як з
твариною, так і з однолітками. Дійсно важливим моментом ми вважаємо
коллективність; діти переживають певний емоційний стан разом, отримують
спільний досвід, що сприяє їхньому зґуртуванню.
Для незрячих дітей акцент робиться на формуванні просторової уяви,
навичок концентрації уваги на поетапному виконанні завдань та опануванні
створення простих фігур з глини. За бажанням батьки також можуть
прийняти участь у творчому процесі та отримати поради щодо самостійних
занять з ліпленням вдома. На нашу думку, це сприяє інтенсифікації
позитивного спілкування батьків з дітьми та допомагає їм зрозуміти
труднощі, з якими стикаються діти.
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Для дітей з розладами аутистичного спектру додатково
використовуються методи заохочення до колективної роботи, підвищення
активності спілкування в групі, формування навичок розподілу обов'язків та
відповідальності, проводяться бесіди про неетичність споживацього
ставлення до тварин та природи в цілому.
Зараз, спільно з психологами, ми займаємось розробкою методик, що
дозволять розвивати побутові і соціальні навички, стимулюватимуть
самостійність у самообслуговуванні, покращать орієнтацію учасників у
просторі, тощо. Ще одним важливим напрямком нашої роботи є розробка
методів оцінки ефективності даних занять, поглиблення індивідуального
підходу та оптимізація частоти занять.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК САМОАКЦЕПТАЦІЇ ПІДЛІТКА З ЙОГО
ПОЗИЦІЄЮ В БУЛІНГУ
НЛ004
Борисенко Евеліна Павлівна
вихованка Енергодарської малої академії наук, Запорізька область
Науковий керівник: Павленко Тетяна Миколаївна, практичний психолог методист, керівник гуртка, методист НМЦ Енергодарської МАН,
Запорізька область
В умовах модернізації сучасної української школи розвиток і
функціонування самоакцептації і моральної самооцінки підлітків набуває
особливої актуальності, тому що ці процеси активно впливають на
різновекторну самореалізацію особистості на рівні міжособистісних взаємин
і у площинах індивідуальної самоактуалізації. Неадекватна самоакцептація
може негативно впливати на розвиток особистості і стосунки з оточуючими
та спричинювати дисгармонійну самореалізацію і самоствердження, зокрема
у таких негативних явищах як булінг, який останнім часом
розповсюджується, набуваючи все більш витончених форм. Об’єктом
дослідження є система морального самооцінювання і стосунків підліт-ків.
Предмет дослідження – рольова структура булінгу та самоакцептація підлітка як фактор впливу на його позицію у булінгу. Мета роботи полягає у
з’ясуванні психологічних аспектів взаємозв’язку самоакцептації підлітка та
його позиції у булінгу.
У роботі використано теоретичний аналіз літератури з проблеми
дослідження, бесіда, спостереження, тестування, методи математико-статистичного
аналізу
(дескриптивний,
порівняльний).Дослідницькоекспериментальна робота виконувалась на базі Енергодарського НВК №5.
Групу досліджуваних склали учні 8 класу у кількості 29 осіб.
Наукова значимість роботи полягає у новизні досліджень: у спробі
вивчення взаємозв’язку і взаємовпливу таких процесів як самооцінка,
самоакцептація з проявами булінгу та у спробі віднайти активні способи
його припинення в освітньому середовищі. Матеріали науководослідницької роботи можуть бути використані вчителями, соціальними
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педагогами та психологами при проведенні просвітницько-профілактичної
та корекційно-розвивальної роботи з учнями щодо формування їх адекватної
самооцінки, позитивного емоційно-ціннісного ставлення до себе та до
інших, усвідомлення переваг гармонійного саморозвитку.
ПРОБА РУФЬЄ ТА АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЯК
ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ
НЛ005
Хоролець Катерина Сергіївна
вихованка Енергодарської малої академії наук учнівської молоді,
Запорізька область
Науковий керівник: Лазарєва Тетяна Петрівна, спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист, вчитель Енергодарської багатопрофільної гімназії
"Гармонія", Запорізька область
Зміни сукупності антропометричних та функціональних показників
серцево-судинної системи можливо використовувати як індикатор
адаптивних реакцій цілісного організму і показник ризику розвитку
захворювань. Спираючись на ці показники, можна робити висновки про
фізичне здоров’я людини.
Об’єкт дослідження: діти молодшого шкільного віку.
Предмет дослідження: проба Руф’є та адаптаційний потенціал
серцево-судинної системи у дітей молодшого шкільного віку.
Мета роботи: вивчення взаємозв’язку між рівнем адаптаційних
можливостей
та
індивідуальними
функціонально-типологічними
характеристиками організму дітей молодшого шкільного віку.
Основні завдання :
1)Провести антропометричні виміри у молодших школярів;
2) розкрити взаємозв’язок між показниками адаптаційного
потенціалу, пробою Руф’є та станом здоров’я людини;
3) визначити оптимальну методику для визначення стану здоров'я
школярів;
4) розробити рекомендації для батьків щодо підвищення адаптаційної
стійкості організму.
Для реалізації поставленої мети було з’ясовано залежність рівня
адаптаційних можливостей від віку та статі людини. Розкрито взаємозв’язок
між показниками адаптаційного потенціалу, пробою Руф’є та станом
здоров’я людини; аналіз стану здоров’я дітей молодшого шкільного віку у
ЕБГ «Гармонія»; досліджено можливість запобігання захворювань серцевосудинної системи за допомогою оцінки її адаптаційного потенціалу.
Методи дослідження: антропометричний, експериментальний,
пошуковий, статистичний, порівняльний.
Метою нашого дослідження було визначення АП дітей молодшого
шкільного віку за методом Р.М.Баєвського. У ході дослідження встановлено,
що рівень АП у школярів 6-9 років знаходиться у нормі у 8 учнів, що складає
7% та є задовільним у 106 учнів, що складає 93%, але спостерігається
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напруження механізмів адаптації (табл. 3.4). Лише у одного хлопця 9 років
був встановлений незадовільний рівень адаптації, що складає 0,87% від
загальної кількості дітей молодшого шкільного віку які брали участь у
дослідженні.
Напружений рівень адаптації вказує на проблеми зі здоров’ям у даної
дитини, які можуть призвести до серйозних захворювань серцево-судинної
системи, або, навіть, до патології.
Використовуючи метод Р.М.Баєвського було встановлено, що рівень
адаптації серцево-судинної системи за 3 роки у хлопців підвищився на 0,1.
Середній індекс АП у хлопців 6 років дорівнює 2,52, а в 9 років цей показник
зростає до 2,6.
Показники дівчат дещо відрізняються від показників хлопців. У
середньому АП у дівчат 6 років складає 2,26. В 9 років цей показник зростає
до 2,59. Дані дослідження показали, що показники стану фізіологічного
здоров’я дівчат, кращі за аналогічні дані хлопців того ж віку. Треба
зазначити, що скачки індексу у школярів починається в 6 років і
продовжуться до 9, ці дані графічно представлені у діаграмі.
Це свідчить про нестабільність адаптаційних механізмів. Якщо не
прийняти певні заходи, це може призвести до зриву апарату адаптації, і
згодом до серйозних захворювань. Ця здатність залежить не тільки від
існуючих функціональних резервів, але й від адекватності та економічності
реагування, а також від ефективності управління процесами витрачання й
відновлювання резервів.
Висновки:
1) Антропометричні виміри були використані для обчислення АП та
проби Руфьє.
2) Встановлено, що з віком адаптаційний потенціал знижується. . Але
ми можемо підтримати та відновити цей рівень.
3) У ході дослідження було виявленно ,що кращим показником для
груп здоров ‘я є АП, ніж проба Руф’є.
4) Були розробленні рекомендації щодо покращення показників
здоров‘я та доведенні до відома батьків:
а) Допомогти дитині звикнути до школи, до існуючих в ній правил,
щоб дитина була обізнана і, відповідно, відчувала себе впевнено, не боялася
і не сумнівалася у своїх здібностях.
б) Спланувати режим дня та дотримуватись його.
в) Слідкувати за режимом харчування. За можливості не відмовлятися
від триразового гарячого харчування в школі.
г) Розвивати навички емоційного контролю в стресових ситуаціях.
д) Вчасно проходьте медичні огляди для дітей.
Практичне значення одержаних результатів: Цю інформацію можна
використати для розробки нової системи випірювання АП у дітей
молодшого шкільного віку, а також у навчальному процессі при вивченні
курсу "Основи здоров'я"
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПАТОЛОГІЇ
ЗОРУ У ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І
ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ ОЧЕЙ
НЛ006
Запісецька Софія Павлівна
учениця 10 класу Шполянського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. № 2-ліцей"
Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської
області, Черкаська область
Науковий керівник: Шевченко Людмила Василівна, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, заступник директора з навчальнометодичної роботи Шполянського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 - ліцей",
Черкаська область
Актуальність теми. В даний час різке скорочення рухової активності
сучасних школярів і збільшення зорових навантажень призвели до
серйозних захворювань і порушень зору. Враховуючи вищесказане,
розробка програми профілактики порушень зору засобами лікувальної
фізкультури і введення її у режим навчального дня школярів є надзвичайно
актуальним.
Мета дослідження. Визначити зміст і технологію попередження
порушень зору у школярів засобами фізичного виховання та застосуванням
лікувальної фізкультури очей.
Відповідно до мети дослідження були поставлені наступні завдання:
1. Визначити динаміку порушень зору в учнів загальноосвітньої
школи.
2. Визначити зв’язок стану зору та фізичного розвитку
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3. Експериментально обґрунтувати програми профілактики порушень
зору у молодших школярів засобами фізичного виховання та лікувальної
фізкультури очей.
Результати проведених досліджень вказують на те, що аналіз
динаміки порушенні зору в сучасний період виявив погіршення стану зору у
всіх вікових групах. В середньому кількість порушень зору серед школярів
зросла з 12,2% до 45,1%. Результати проведеного експерименту показали,
що стан зору взаємопов’язаний фізичним розвитком. Завдяки проведеним
вправам зір покращився у всіх експериментальних групах. Результати,
отримані в ході експерименту, дозволяють рекомендувати всі розроблені
нами програми з профілактики порушень зору молодших школярів до
використання в загальноосвітніх навчальних закладах.
Очікуваний результат. У дослідженні висунуто припущення, що
розробка декількох експериментальних програм з попередження порушень
зору засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності в режимі навчального дня
молодших школярів та подальший їх порівняльний аналіз дозволить
визначити оптимальний зміст і розробити технологію попередження
порушень зору у молодших школярів.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА СТАН
ЗУБІВ (НА ПРИКЛАДІ М. ШПОЛИ)
НЛ007
Колісник Тетяна Олександрівна
учениця 11 класу Шполянського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №2-ліцей"
Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської
області, Черкаська область
Науковий керівник: Толчініна Оксана Віталіївна, спеціаліст І категорії,
вчитель біології Шполянського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - ліцей", Черкаська
область
Актуальність теми. В даний час спостерігається дуже значна
захворюваність зубів. Такий інтерес і постійна увага фахівців пов'язана з
широким поширенням цих захворювань серед більшості населення,
особлива увага приділяється попередженню та профілактиці хвороб зубів у
дітей та підлітків. Основною метою профілактики є усунення причин
виникнення і розвитку захворювань, а також створення умов підвищення
стійкості організму до дії несприятливих чинників довкілля.
Мета: нашої роботи є виявлення впливу продуктів харчування на стан
зубної емалі та встановлення зустріваності захворювань серед учнів
Шполянського НВК «ЗОШ I-III ст. № 2 ліцей», Шполянської ЗОШ №1,
Шполянської «ЗОШ I-III ст. №3 – гімназії».
Завдання:
1) Ознайомитись з науковою і методичною літературою;
2) Зібрати та проаналізувати дані про стан зубів серед учнів шкіл м.
Шпола ;
3) Виявити найбільш поширені хвороби серед учнів;
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4)З’ясувати причини захворюваності зубів;
5) Підібрати методи профілактики покращення стану зубів;
Результати проведених досліджень вказують на те, що аналіз
динаміки порушення стану зубів у сучасний період виявив погіршення
здоров’я зубів у всіх вікових групах. Порівнявши статистичні дані за 20172018 р.р. серед учнів міських шкіл ми чітко бачимо, що такі хвороби як
карієс та пульпіт у 2-й та 3-й школі зменшується порівняно з 1-ю школою за
2018 рік на 2%, а в 1-й школі спостерігається збільшення учнів з такими ж
самими хворобами 3%. Тому головними профілактичними заходами для
учнів
своєчасне
відвідування
лікаря-стоматолога,
дотримування
елементарних правил щоденної гігієни, а саме чистити зуби, правильно
харчуватися, не зловживають шкідливими звичками.

АСЕРТИВНІСТЬ
НЛ008
Закіпна Карина Ігорівна
учениця 9 класу Кременчуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №10 з
поглибленим вивченням англійської мови, Полтавська область
Поклад Поліна Олександрівна
учениця 9 класу Кременчуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №10 з
поглибленим вивченням англійської мови, Полтавська область
Науковий керівник: Живолуп Лариса Валентинівна, спеціаліст вищої
категорії, практичний психолог - методист, практичний психолог
Кременчуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №10 з поглибленим вивченням
англійської мови, Полтавська область
Одним із сучасних завдань нової української школи є формування
соціальної і громадянської компетентності особистості, вона має володіти
формами поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної взаємодії
, та вміти попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.
Успішна соціалізація в соціумі та серед ровесників є результатом
сформованого рівня асертивності. Асертивність — це здатність людини
впевнено відстоювати свої права, не порушуючи права інших.
Несформованість асертивності може привести до дезадаптації у соціальній
сфері, проявів девіантної поведінки та ймовірності стати жертвою булінгу.
Термін “жертва” від лат. “viktima”. Віктимність підвищує ймовірність стати
“жертвою”.
Чому вибір жертви падає на певну людину? Гіпотеза нашого
дослідження : асертивність — запорука безпеки не перетворитися на об'єкт
знущання.
Отже, об'єктом нашої роботи є феномен булінгу , предметом
дослідження - асертивність.
Для рішення поставлених завдань ми використовували наступні
методи:
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1. Соціологічне опитування “ Булінг”
2. Анкетування “ Який я?”
3.Тестування: Діагностика схильності до віктимної поведінки
(Андроніков О.О.)
4. Тест на асертивність
5. Експрес-діагностика асертивності та самооцінки особистості
6. Соціометричне дослідження
Вибірка складає 55 осіб.
У ході проведеної роботи ми отримали такі результати:
1. На питання “Чи були Ви об'єктом булінгу?”:
62% респондентів дали позитивну відповідь;
57% - хоча би раз самі виступали у ролі агресора;
62% - побували у двох ролях: агресора та жертви;
2. Модель поведінки в ситуації булінгу обирали:
33 % - пасивна - “терпіли, промовчали, ніяк тощо”;
22% - активна агресивна - “дії у відповідь”;
45% - активна - звернулися за допомогою, пожалілися, розповіли.
3. Ситуації булінгу траплялися найчастіше у школі, вдома, на вулиці,
у інших дитячих закладах. У більшості це було у віці з 10 років.
4. За результатами діагностики самооцінки :
високий рівень - 29%
середній
- 67%
низький
- 4%
5. Діагностика рівня впевненості в собі:
52% - низький
28% - середній
20% - високий
6. Співвідношення “Самооцінка — позиція в ситуації булінгу”.
Самооцінка
Активна
позиція
Пасивна позиція
Високий
рівень
10%
90%
Середній
рівень
20%
80%
Низький
рівень
0
100%
7. За результатами діагностики рівня розвитку асертивності:
Трактування
змісту
Рівень
А
Рівень
В
Рівень
С
Однакові показники
шкали
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Найвищий
результат
28%
54%
12%
14%

14%
2%
67%
17%

Найнищий
результат

Однакові показники за усіма шкалами та рівнями - 2% респондентів.
8. За соціометричним дослідженням:
21% - високий статус сприйняття
32% - середній
47% - низький
9. Схильність до реалізації різних форм віктимної поведінки:
шкала брехні - 0,5% (1 респондент)
активний тип потерпілого - 30%
схильність до некритичної поведінки - 20%
У результаті проведеного дослідження ми робимо такі висновки:
1. Отримані результати розширюють уявлення про істину природу
булінгу.
2. У ситуації булінгу 67% опитуваних обрали активну позицію
захисту. Але 33% покірно взяли на себе роль жертви.
3. При дослідженні можливої залежності позиції “жертва” від рівня
самооцінки було виявлено, що в цю категорію попадають особи, як з
низькою, так і з високою самооцінкою.
4. Підтвердженням цього є те, що 10% осіб навіть з високою
самооцінкою зайняли пасивну позицію у ситуації булінгу.
5. Респонденти з високою самооцінкою й активною позицією
показали низький рівень асертивності. Вони переоцінюють себе та
поводяться не щиро, бачать себе з кращого боку. Тому не погано було б над
цим замислитись.
6. Соціометричне дослідження виявило невідповідність “Я-реальний”
та “Я-ідеальний” і саме у осіб з низькою або високою самооцінкою.
7. 15% респондентів схильні до залежної безпорадної поведінки
(пасивна позиція) та 15% мають некритичний тип поведінки.
8. 40% мають реалізовану віктимність. Вони нечасто опиняються у
критичних ситуаціях або в них уже сформувалась захисна позиція. Але
внутрішня готовність до віктимної реакції все ж присутня. У найкращому
випадку такі особи намагаються просто уникати конфліктних ситуацій.
Практичне використання результатів нашої роботи ми бачимо:
1. У процесі самореалізації людини. Самореалізація є ознакою
психологічного здоров'я та пов'язана, у першу чергу , зі сбалансованістю з
оточенням.
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2. У псіхології спілкування. Перешкодами на шляху спілкування
можуть стати труднощі, які виникають при взаємодії з іншими. Крім
комунікативних бар'єрів між учасниками спілкування можут виникати
двосторонні або багатосторонні ускладнення стосунків, психологічний бік
яких пов'язан з особистісними властивостями людини.
3. У практиці психологічного консультування та проведенні
корекційної роботи.
4. У педагогіці. Останнім часом багато говорять про те, як подолати
булінг у сучасній школі. Що змушує людину стати агресором, кривдником
чи жертвою? Нам здається, що причина, – насилля в сім'ї , і булери самі часто
є жертвами у своїй же сім'ї. У них з дитинства закладається поведінка
жертви. А з почуття особистої неповноцінності виникає також прагнення
принизити чи покалічити інших . Формування асертивності в сім'ї може бути
предметом подальшого дослідження.
ВПЛИВ СТРЕСУ НА ОРГАНІЗМ
НЛ009
Охабська Оленка Романівна
учениця 9 класу Львівської академічної гімназії при Національному
університеті "Львівська політехніка"
Науковий керівник: Трач Ольга Андріївна, спеціаліст вищої категорії,
вчитель Львівської академічної гімназії при Національному університеті
"Львівська політехніка"
Стрес – це індивідуальна реакція людини на ситуацію.Саме слово
“стрес” у перекладі з англійської означає “напруга”. Це душевний стан, який
ви формуєте своїми власними думками. Стрес присутній у житті кожної
людини, так як наявність стресових імпульсів в усіх сферах людського життя
та діяльності безперечна. Викорінити стрес неможливо, але в наших силах
влаштувати особисте життя так, щоб отримувати тільки приємні стреси та
позбутися від неприємних, виділяють дві форми стресу: стрес корисний –
еустрес та шкідливий – дистрес.
Предметом досліження стали психологічні та соціальні особливості
підлітків у стресових ситуаціях.Довгі фізичні та психологічні навантаження,
які перевищують норми, призводять до порушення емоційного стану, а
надмірно агресивний стиль подолання стресу сам по собі може викликати
серйозні проблеми зі здоров’ям. «Група ризику» — особистості імпульсивні,
які слабо контролюють свою поведінку. Окремої уваги заслуговує така
особистісна риса, як невротизм. Люди невротичні схильні сприймати
стресор більш сильним, ніж він є насправді, й реагувати на нього теж
сильніше, ніж варто було б.
Метадослідження на основі теоретичного аналізувизначити ступінь
схильності підлітків до стресу відповідно до віку та статі; рівень впливу
стресу на загальний стан організму.
Завдання: опрацювати літературні джерела з обраної теми; скласти
анкети, опитати та провести аналіз анкетування; здійснити визначення рівня
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впливу стресу на організм випускників; результати дослідження
використати при проведенні тренінгів з питань здорового способу життя
серед учнів старшого шкільного віку
При обговоренні даного питання більшість респондентів
стверджували, що після "важкого дня" відчуваютьзапаморочення, головні
болі,безсоння, підвищення артеріального тиску, а також м'язові напруги рук
і ніг. Такі симптоми виникають як реакції на стрес. Поширеними наслідками
такого стану можуть бути - нейродерміт і псоріаз, виразка шлунку і
дванадцятипалої кишки, виразковий коліт; бронхіальна астма, гіпертонія,
артрит.
У дослідженні брали участь учні 9класів (39дівчат і 35хлопців) та
11класів (34дівчат і 20хлопців).Отже, статистична вибірка даного
дослідження складається із 128чоловік.
Анкетування проведене серед учнів 11класу показали, що присутня
схильність до стресу 82%у дівчат і 70% у хлопців; а серед учнів 9класу -36%
у дівчат і 31% у хлопців. Можемо стверджувати, що з віком відповідальність
та сприйняття життєвих ситуацій зростає.
Стрес – це відповідь на загрозу, реальну чи уявну, тому розрізняють
три ступені його прояву низький, середній, високий.
Досліджуючи рівень впливу стресу на організм , ми виявили, що
серед респондентів 9класу : у дівчат 21%- низький рівень впливу,
69%-середній, 10% -високий; у хлопців -29% низький, 66% - середній, 6%
високий.;
серед респондентів 11класу : у дівчат 1%- низький рівень впливу,
87%-середній, 12% -високий; у хлопців -21% низький, 49% - середній, 30%
високий рівень.
Отже, з віком стресостійкість знижується,змінюється сприйняття
власного я, зростає реакція організму на зовнішні чинники особливо яскраво
виражена емоційність у дівчат респондентів, та підвищене відчуття
відповідальності серед хлопців випускників.У невротиків і з
соціальноюадаптацією сутужно; вони самі відштовхують допомогу,
підозрюючи злий намір, вони частіше вплутуються в соціальні конфлікти й
реагують на них гостріше. Тому, необхідно реально оцінювати ситуації,
дотримуватись звичного режиму дня, бувати серед людей, обговорювати
свої переживання, не замикатись у собі, слухати музику, більше бути на
природі одержуючи сонячну енергію.До природних антидепресантів
належать фрукти, овочі, горіхи,заїдайте стрес родзинками у них багато
калію, який зміцнює нервову систему і провокує позитивні емоції. Вживайте
шоколад, який підвищує ваш життєвий тонус, нормалізує артеріальний тиск
Висновок.Важливий внутрішній ресурс, що допомагає багатьом
людям долати стреси, - це природно властивий їм оптимізм, глибока
внутрішня переконаність, що, попри всі труднощі й незгоди, все буде добре.
В оптимістів у середньому менше підточується імунна система, й навіть тиск
у відповідь на стрес підвищується не надто сильно. Особливу стійкість до
стресів демонструють люди свідомі, надійні, з розвиненим почуттям
обов’язку, які мають тверді моральні переконання й звичку шукати позитив
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у будь-яких випробуваннях. Вони й живуть, звичайно, довше, й здоров’я в
них краще.

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
ЗА УМОВ ВПЛИВУ ПОМІРНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
НЛ010
Сиваченко Дар'я Євгенівна
учениця 9 класу Шполянського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - ліцей"
Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської
області, Черкаська область
Науковий керівник: Шевченко Тетяна Олегівна, спеціаліст, вчитель хімії та
біології Шполянського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.№2 - ліцей", Черкаська область
Усі системи людського організму можуть існувати і нормально
функціонувати лише за певних умов, які в живому організмі підтримуються
діяльністю багатьох систем, призначених забезпечувати сталість
внутрішнього середовища, тобто, його гомеостаз.
Серед багатьох механічних проявів серцевої діяльності найбільш
простим і доступним для спостереження і дослідження а отже і най¬більш
поширеним є частота серцевих скорочень.
У даному проекті встановлено взаємозв’язок між показниками
серцево-судинної системи та реалізацією функцій імунної системи за умов
помірних фізичних навантажень.
Мета проекту:вивчити роль показників серцево-судинної системи за
умов помірних фізичних навантажень.
Завдання:
1.
Визначити показники ЧСС та АТ в практично здорових
обстежених та з ознаками вегето-судинною дистонії, за умов відсутності та
наявності помірних фізичних навантажень.
2.
Провести статистичну обробку матеріалу, зробити
висновки.
Актуальність досліджень. Усі системи людського організму можуть
існувати і нормально функціонувати лише за певних умов, які в живому
організмі підтримуються діяльністю багатьох систем, призначених
забезпечувати сталість внутрішнього середовища, тобто, його
гомеостаз[9:5].
Методи дослідження. Для досягнення мети використовували методи
оцінки показників серцево-судинної системи шляхом вимірювання
артеріального тиску сфігмоманометром.
Статистичну обробку матеріалу проводили з використанням
програми Microsoft Excel.
Елементи наукової новизни:показано, що показники ЧСС та АТ в
групі практично здорових обстежених та в групі з ознаками вегето-судинної
дистонії знаходяться в межах норми.
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Теоретичне та практичне значення роботи: результати досліджень
можуть використовуватися для прогнозування розвитку порушень стану
здоров’я серед учнів.

ВІДНОШЕННЯ СОЦІУМУ ДО ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ
НЛ011
Кручкевич Олександра Віталіївна
учениця 10 класу Тарутинського НВК "ЗОШ І - ІІІ ступенів - ліцей ДНЗ", Одеська область
Науковий керівник: Фучеджи Тетяна Олександрівна, спеціаліст вищої
категорії, старший учитель, вчитель Тарутинського НВК "ЗОШ І-ІІІ
ступенів - ліцей - днз", Одеська область
Актуальність дослідження: Всі говорять, що дитинство - це щаслива
пора, тому що не треба приймати ніяких рішень, не треба вирішувати складні
проблеми або звалювати на себе тягар відповідальності, а треба сміливо
дивитися в майбутнє, радіти життю і мріяти.
Категорія «інклюзивна освіта» є новою та не зовсім зрозумілою для
нашого суспільства. Протягом тривалого часу в країні вважалося, що дітям
з обмеженими фізичними та інтелектуальними можливостями варто
навчатись в спеціалізованих освітніх установах. Загальноосвітні заклади
були для них закритими і, як наслідок, відсутність досвіду взаємодії з
особливою категорією людей породило низку дискримінацій в державі.
Люди з особливими освітніми потребами ще й досі залишаються вдома в
чотирьох стінах та мають так зване «індивідуальне навчання». Не всі учні
загальноосвітніх шкіл знають як себе поводити поряд з особливим учнем,
взаємодіяти з ним та досить часто проявляють зухвалість, неповагу,
ігнорування, пригноблення та жалість. Така модель взаємодії серед
українців є неефективною, особливо, коли мова йде сьогодні про прагнення
України приєднатися до Європейського Союзу та стати країною, де кожен
повинен мати вільний доступ до освіти та можливість долучитися до життя
країни, а не спостерігати за усім через вікно будинку, з якого не може вийти,
оскільки на візку, чи дістатися до школи. Тому на сьогодні питання інклюзії
(включення) дітей з інвалідністю турбує не лише батьків дітей, але й
привертає увагу науковців. Для того, щоб уникнути вище згаданих бар’єрів
варто проводити просвітницьку роботу з батьками, учнями та вчителями, що
допоможе, на нашу думку, позбутись міфів та стереотипів, що панують в
нашому суспільстві. Таким чином актуальність проблеми і зумовила вибір
теми: «Відношення соціуму до людей з особливими потребами»
Метою мого дослідження є вивчити ставлення старшокласників та
дорослих до людей з особливими потребами та впровадження інклюзивної
освіти у навчальних закладах.
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Об’єкт дослідження – впровадження інклюзивної освіти та
відношення соціуму до людей з особливими потребами.
Предмет дослідження – проблеми людей з особливими потребами у
сучасному суспільстві.
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, інтерв'ю,
анкетування, спостереження, аналіз отриманих даних.
Завдання:
1. Вивчити літературу з даної теми, познайомитися з поняттям
«людина з особливими потребами»
2. Ознайомитись з організаціями, навчальними закладами
Тарутинського району , які працюють з дітьми-інвалідами.
3. Провести анкетування серед учнів нашої школи, населення смт
Тарутине з метою виявлення їхнього ставлення до людей з особливими
потребами.
4. Проаналізувати отриману інформацію, зробити висновки.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ТОРАКАЛГІЇ
НЛ012
Баранчик Софія Юріївна
учениця
10
класу
загальноосвітньої
санаторної
школиінтернату І-ІІІ ступенів КВНЗ "Хортицька національна навчальнореабілітаційна академія" Запорізької обласної ради
Науковий керівник: Туманян Тетяна Сергіївна, спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист, вчитель загальноосвітньої санаторної школиінтернату І-ІІІ ступенів КВНЗ "Хортицька національна навчальнореабілітаційна академія" ЗОР
Біль у ділянці шиї, грудини та попереку турбує людство вже багато
років і є важливою проблемою, оскільки він згідно даних держкомстату
пов’язаний з високою захворюваністю. Згідно з розрахунками від 40 до 50%
дорослого населення хоча б один раз у житті відчували грудний біль. Біль у
області серця (торакалгія) може бути викликаний різними причинами. По
статистиці до 60% хворих, що первинно звертаються до кардіолога зі
скаргами на біль в області серця або порушеннями ритму, мають проблеми
з боку шийного й верхньогрудного відділів хребта і електрокардіограма не
виявляє порушень серцевої діяльності.
Незважаючи на наявність значної кількості досліджень, проблема
болю в області серця актуальна і сьогодні. Вона увійшла в перелік
захворювань і патологічних станів, які, на думку українських та закордонних
експертів, мають велике значення. Саме це обумовлює необхідність
продовження досліджень, спрямованих на пошук науково- обґрунтованих
форм лікувально-реабілітаційних заходів для зазначеного контингенту
пацієнтів.
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Об’єкт - фізична реабілітація при торакалгії. Предмет - методи й
засоби фізичної реабілітації, які застосовуються при торакалгії. Мета розробка комплексу реабілітаційних заходів самостійного використання для
покращення самопочуття при торакалгії. Наукова новизна полягає в
удосконаленні спеціально підібраних вправ фізичної реабілітації для людей
з діагнозом торакалгія.
Торакалгія (пер. з лат. Torax - грудний, algia - біль, біль в грудях) - це
синдромальний діагноз, який відповідає болю в грудному регіоні. Найбільш
часто зустрічається вертеброгенна (дискогенна) торакалгія - біль, що
виникає в результаті ураження міжхребцевого диску. Згідно з
дослідженнями, торакалгія займає друге місце по частоті невідкладних
звернень до швидкої допомоги, після гострого болю в животі.
Як зауважує професор Орос Миколай Миколайович торакалгія може
виникнути, як в дитячому, так і в дорослому віці. Нерегулярні фізичні
навантаження, травми, сидячий спосіб життя, стрес, екологія і безліч інших
чинників сприяють виникненню захворювань хребта. Особливе
випробування для хребта являє вагітність, для якої не виключена
ймовірність виникнення даної проблеми.
Найпоширеніші причини торакалгії: остеохондроз, протрузія дисків,
міжхребцева грижа грудного або шийного відділів; сколіоз, кіфосколіоз,
лордоз, хвороба Шейерманна-May. Інші причини болю в грудях: інфаркт
міокарда, захворювання легенів (виникає на тлі температури, кашлю), лишай
- локальний висип на ділянці - дерматома, у жінок захворювання молочних
залоз, тощо. У літературних джерелах зустрічаються найрізноманітніші
випадки, коли під болем у грудях переховувався гельмінтоз, синдром Титце
і навіть звичайний фурункульоз.
Методи :
- Аналіз літературних джерел;
- Педагогічний;
- Медико-біологічний;
- Фізична реабілітація;
- Математично-статистичний.
Завдання :
1.
виявлення та аналіз причин виникнення болю в області
серця;
2.
підбір та апробація комплексу реабілітаційних заходів зі
зниження ризику розвитку торакалгій;
3.
навчання респондентів використанню індивідуальних
засобів фізичної реабілітації.
Статистична обробка результатів проводилася за методом варіаційної
статистики з обчисленням критерію Стьюдента для однорідних груп.
Достовірно при р<0,005.
Дослідження проведено на базі Комунального вищого навчального
закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР.
Учасники експерименту 32 особи віком від 32 до 45 років розділені на 2
групи: контрольна (група І) – 16 осіб, та експериментальна (група ІІ) – 16
осіб. Групи побудовано за віком та статтю.
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Всі респонденти протестовані за допомогою медико-біологічного
дослідження: нейроортопедичне обстеження, шкала болю, обмеження
рухливості тіла та оцінка порушення працездатності у зв’язку із
захворюванням.
При здоровому оцінюванні обмеження рухливості тіла оглядалась
хода, рухливість хребта та рухливість окремих частин тіла при виконанні
повсякденних дій: присідання, підйом, згинання і розгинання тулубу вперед
і назад, вправо і вліво, повороти тулуба вправо та вліво.
В ході дослідження було проведено опитування, метою якого було
самостійне оцінювання респондентами порушень своєї працездатності у
зв’язку із виникненням болю в області серця.
Дослідження проводилися протягом жовтня 2017 року. Перші 15 днів
групи виконували однакові реабілітаційні вправи. На 15 день учасники
експерименту протестували, виявилося що больові показники значно
знизилися у порівнянні з першими днями дослідження.
На 30 день дослідження в експериментальній групі ІІ оцінка
інтенсивності болю значно знизилася за допомогою самомасажу, дихальних
вправ та реабілітаційних заходів у порівнянні з даними контрольної
групи І.
На 30 день в експериментальній групі ІІ середній бал обмеження
рухливості також значно знизився завдяки самостійному виконанню
реабілітаційних вправ, самомасажу та дихальним вправам у порівнянні з
даними контрольної групи І, яка впродовж 15 днів спеціальних вправ не
виконувала.
За середнім балом обмеження руху через біль отримані дані: в обох
групах відмічене значне покращення на 15 день дослідження, однак
найбільш вираженим воно було в групі І. А на 30 день показники значно
покращилися лише у групі ІІ. Це пояснюється виконанням групою ІІ
протягом ще 15 днів спеціально розроблених індивідуальних вправ.
Отже, в ході дослідження ми дійшли висновку, що застосування
спеціальних реабілітаційних вправ особами з діагнозом торакалгія є
безпечним і ефективним. Отримані в ході дослідження дані свідчать про
позитивну дію методів на ступінь больового синдрому та функціональний
стан хворого.

176

ФРАКТАЛЬНА СПІРАЛЬ ЯК РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЗАСІБ
НЛ013
Фоміна Марина Олександрівна
учениця
11
класу
загальноосвітньої
санаторної
школиінтернату І-ІІІ ступенів КВНЗ "Хортицька національна навчальнореабілітаційна академія" Запорізької обласної ради
Науковий керівник: Туманян Тетяна Сергіївна, спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист, вчитель загальноосвітньої санаторної школиінтернату І-ІІІ ступенів КВНЗ "Хортицька національна навчальнореабілітаційна академія" ЗОР
Актуальність. Раніше я навіть і здогадатися не могла що все що нас
оточує це є фрактали.
Фрактали – нерегулярна, самоподібна структура. В широкому
розумінні фрактал означає фігури малі частини якої в довільному збільшені
є подібними до неї самої.
Термін «фрактали» придумав у 1975 році французький математик
Бенуа Мандельбот (1924-2010), використавши його в книзі «Фрактали геометрія природи».
Мета дослідження: розробка та апробація фрактальної спіралі у
реабілітації.
Завдання:
- Проаналізувати літературні та наукові джерела стосовно фракталів
у різних галузях;
- Розробити фрактальну спіраль для реабілітації (розвиток дрібної
моторики);
- Апробувати розроблену модель у молодших класах.
Обєкт дослідження: фрактали, що використовуються у різних галузях.
Предмет дослідження: застосування фрактальних структур у
реабілітації.
Головною ознакою фракталів є те, що вони володіють нетривіальною
структурою при будь-якому масштабі. В цьому й полягає їхня відмінність
від регулярних геометричних фігур (коло, еліпс). Іншими словами можна
сказати що коли збільшуємо або зменшуємо масштаб перегляду фракталів,
то їх вигляд не змінюється, якщо ж ми розглянемо невеличкий фрагмент
регулярної фігури в дуже великому масштабі, він буде схожий на фрагмент
прямої.
Дослідження проводилися на базі КВНЗ «Хортицька національна
навчально-реабілітаційна академія» ЗОР. Учасниками стали учні молодших
класів, які мають особливості психофізичного розвитку.
В результаті спостерігали позитивну динаміку у розвитку дрібної
моторики респондентів, покращилась увага та стійкість сприймання
матеріалу.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ КІЛЬКОСТІ ОКСАЛАТДЕГРАДУВАЛЬНИХ
БАКТЕРІЙ У ФЕКАЛЬНОМУ БІОПТАТІ ЩУРІВ ВІД ОКСАЛАТНОЇ
ДІЄТИ
НЛ014
Мехед Анна Анатоліївна
вихованка Дитячого естетико-натуралістичного центру "Камелія"
м. Бровари, Київська область
Науковий керівник: Розум Людмила Миколаївна, керівник гуртка методист, керівник гуртка Малої академії наук Дитячого естетиконатуралістичного центру "Камелія", Київська область
Порушення у складі мікробіоти кишечника, а саме – зниження
мікроорганізмів, здатних метаболізувати оксалати, є одним із основних
факторів розвитку гіпероксалурії. Однією з актуальних проблем сьогодення
є утворення каменів у нирках та сечовидільній системі. Оксалатні камені є
одними з найбільш поширених. Мають гострі краї, не підлягають
розчиненню. Метою даного дослідження було визначити кількість
оксалатдеградувальних бактерій (ОДБ) у фекальному біоптаті різних видів
лабораторних тварин і дослідити залежність між кількістю оксалату в
раціоні харчування та рівнем ОДБ. Об’єктом дослідження був фекальний
біоптат піддослідних тварин: безпородних щурів (n = 12); щурів лінії Wisnar
(n = 12); мишей лінії BalbC (n = 12); кролів породи шиншила (n = 10) .
Матеріали та методи. Кількість ОДБ визначали шляхом
бактеріологічного посіву на високоселективне середовище Oxalate Medium.
Продемонстровано залежність вмісту оксалатдеградувальних бактерій у
фекальному біоптаті від виду досліджуваної тварини та за підвищеного
вмісту оксалатів у раціоні харчування. Найбільшу кількість
оксалатдеградувальних бактерій у грамі фекального біоптату виявлено у
щурів лінії Wisnar – lg 6,12 +/-0,63 КОЕ/г, у безпородних щурів вона
становила lg- 2,97 +/- 0,34 КУО/г, у мишей лінії BalbC – lg 2,4 +/- 0,41 КУО/г.
Найменшу кількість ОДБ виявлено у кролів (lg 2,1 +/- 0,5 КОЕ/г). Після 14денного введення Na2C2O4 (моделювання високо оксалатної дієти)
безпородним щурам реєстрували поступове підвищення кількості ОДБ у
грамі фекального біоптату. За перші сім діб високо оксалатної дієти кількість
ОДБ у грамі випорожнень зросла у 57% тварин. Через 14 діб – ще у 25%
тварин. Загалом кількість ОДБ за високо оксалатної дієти збільшилась на два
порядки. Тварини, у яких ОДБ не висівалась при підвищеному рівні оксалату
у раціоні харчування, можуть бути віднесені до потенційної групи ризику
гіпероксалургії та утворення оксалатних каменів. Результати нашого
дослідження рекомендуємо використовувати лікарям при складанні дієти та
лікуванні хворих на пієлоненфрит, а також для профілактики утворення
оксалатних каменів.
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ЕКСПАНСІЯ ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН З
КОРДОВОЇ КРОВІ У КУЛЬТУРІ IN VITRO
НЛ015
Малюк Наталія Станіславівна
учениця 11 класу Українського медичного ліцею Національного медичного
університету ім. О. О. Богомольця м. Києва
Науковий керівник: Білько Надія Михайлівна, д.мед.н., завідувач центру
молекулярних і клітинних досліджень Національного університету "КиєвоМогилянська Академія"
Однією із найважливіших задач у біотехнології стовбурових клітин є
досягнення тривалої експансії гемопоетичних стовбурових клітин за умови
того, що не втрачатимуться їхні функціональні характеристики та
досягатиметься високий рівень їх росту. Метою таких досліджень є розробка
моделі для визначення умов експансії ранніх гемопоетичних клітинпопередників кордової крові людини та встановлення їхніх функціональних
характеристик in vitro.
Серед концептуальних підходів, які насьогодні застосовуються для
аналізу проліферативного і диференційного потенціалу гемопоетичних
клітин-попередників людини, культуральні дослідження ex vivo дозволяють
оцінювати не лише морфологічні, а й функціональні характеристики
стовбурових клітин для подальшої трансплантації.
Одним з перспективних напрямків досліджень у онкогематології є
пошук оптимальних умов культивування ex vivo гемопоетичної стовбурової
клітини і гемопоетичних клітин-попередників і шляхів оцінки їх
функціональної активності (Summers Y. J. et al., 2004). Це пов’язано з
обмеженою кількістю кровотворних клітин, отримуваних від одного донора,
що гальмує використання кордової крові в якості альтернативного джерела
гемопоетичної тканини для трансплантацій (De Lima M. et al., 2002, Ohwada
C. et al., 2004).
Інтенсивне вивчення питань регуляції кровотворення протягом
останніх десятиріч привело до розробки різних експериментальних систем,
проте невирішеними залишаються питання щодо можливості тривалого
збереження і підтримки функціональної активності клітин кордової крові ex
vivo. Тому дослідження, пов’язані з вибором шляхів накопичення
гемопоетичних стовбурових клітин і клітин-попередників кордової крові, є
сьогодні актуальними і доцільними.
Оцінка якісних характеристик гемопоетичних клітин-попередників у
культурі впродовж культивування є важливим етапом контролю якості
потенційного трансплантаційного матеріалу та при подальшій розробці
може бути застосованим при трансплантації стовбурових гемопоетичних
клітин. Аналіз клоногенної активності та характеристика якісного складу
гемопоетичних стовбурових клітин є одним з найважливіших
прогностичних факторів щодо відновлення гемопоезу в разі трансплантації.
В роботі представлені дані культивування гемопоетичних клітин з
кордової крові з метою експансії стовбурових клітин та клітин-попередників
і досліджено їх функціональну активність у процесі довготривалого
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культивування у присутності комплексів цитокінів для визначення
оптимальних умов підтримки кровотворення in vitro.
СТАВЛЕННЯ ПАЦІЄНТІВ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1-ГО
ТА 2-ГО ТИПУ, ДО СВОГО ЗАХВОРЮВАННЯ
НЛ016
Артеменко Владислава Олегівна
учениця 10 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Білгород-Дністровська,
Одеська область
Науковий керівник: Звягінцева Надія Степанівна, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель біології ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
м. Білгород-Дністровська, Одеська область
У роботі представлені результати психологічного дослідження
особливостей ставлення до хвороби у чоловіків і жінок, які страждають на
цукровий діабет.
Мета даної роботи. Порівняти ставлення до хвороби у пацієнтів з
цукровим діабетом 1 типу (ЦД1) і 2 типу (ЦД2), вивчити взаємозв'язки між
ставленням до хвороби і психологічним благополуччям. Попри значну
кількість досліджень тема є актуальною і своєчасною, адже цукровий діабет
- поширене хронічне захворювання, яке викликається недостатньою
кількістю ендогенного інсуліну або його зниженою ефективністю. За
останній час число людей з цим захворювання різко зросло. На сьогоднішній
день на планеті за деякими статистичними даними 390 мільйонів людей, у
яких діагностований діабет і в Україні їх кількість досягла - 1,1 млн. осіб;
станом на 1 жовтня 2017 року кількість хворих на цукровий діабет в
Одеській області становить: 77 тисяч 518; за проведеними мною
дослідженнями в Білгород-Дністровському районі – 4378, а в м.БілгородДністроському на загальну кількість населення – 56 тис. 734 ос. (станом на
2018 рік) припадає 3284 хворих на цукровий діабет, з них 623 –
інсулінозалежних. Тому вивчення протікання цього захворювання
залишається актуальним і на сьогоднішній день. І саме тому, в своїй роботі
я припускаю простежити, які типи відносин мають місце при цукровому
діабеті 1-го та 2-го типу, які види психологічних захистів, які коппінгстратегії обирає пацієнт для подолання стресу, якою є хвороба, чи змінилися
його ціннісні структури, в зв'язку з захворюванням, наскільки висока його
стійкість до стресів.
Реалізуючи мету, я вивчила ставлення пацієнтів до свого
захворювання на практиці.
Вибірка випробовуваних склала 210 чоловік, з них 140 пацієнтів з
ЦД1 і 70 пацієнтів з ЦД2 на інсулінотерапії тривалістю не менше 3 місяців
(вибірка віком від 15 до 69 років. І групу (n1 = 140) становили хворі на
цукровий діабет 1-го типу, 37 з яких пацієнти Одеської обласної лікарні, а
103 – мешканці м.Білгорода-Дністровського; ІІ групу (n2 = 70) - пацієнти із
захворюванням на цукровий діабет 2-го типу, 9 з яких – пацієнти одеської
обласної лікарні, а 61 – мешканці м.Білгорода-Дністровського). Групи
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достовірно не розрізнялися по співвідношенню чоловіків і жінок, рівню
HbA1c і тривалістю захворювання.
Для дослідження відношення до захворювання застосовувалися
методики "Тип ставлення до хвороби" (ТОБОЛ) НИПНИ ім. В.М. Бехтерева
і "Колірний тест ставлень" (ЦТО) Э.М. Эткінда.
Для вивчення психологічного благополуччя (зокрема, якості життя,
рівня тривоги, депресії) при різних варіантах відношенняставлення до
хвороби використовувалися методики TheMedicalOutcomesStudy 36 - Item
Short Form Health Survey (SF - 36), "Ситуативна і особова тривожність
Спілбергера-Ханіна" (СЛТ), "Шкала депресії Центру епідеміологічних
досліджень" (CES - D), а також методика дослідження самооцінки ДембоРубінштейн, що є візуальною аналоговою шкалою, на якій пацієнтові
необхідно відмітити рівень свого здоров'я від 1 до 10 балів. Усіма пацієнтами
підписана інформована згода. Для статистичної обробки застосовувалися
критерії t Ст´юдента і U Манна-Уітні, кластерний і кореляційний аналіз.
Обробка здійснювалася за допомогою статистичного пакету SPSS 15.
Відповідно, результати аналізу статистичних відомостей:
Я виділила відмінності в профілі особистості залежно від статі: так,
при цукровому діабеті середньої важкості в чоловіків має місце наростання
тривоги про здоров'я й потребу в сторонній допомозі, у жінок – аутизація,
відчуження, ригідність. При цукровому діабеті важкої форми в чоловіків
спостерігається іпохондрія, наростання депресії, надмірне занепокоєння,
внутрішня напруженість, тривога, у жінок – ригідність поведінки, мислення.
Психічні розлади (характерні для «діабетичної особистості»)
зустрічаються в 17,4- 18,4% хворих, з яких 71% - пацієнти, хворі на цукровий
діабет 1-го типу.
Крім первинних розладів функції нервової системи, при цукровому
діабеті мають значення соціально-психологічні фактори (зниження
працездатності, щоденні ін'єкції, порушення статевої функції), особливості
характеру індивіда (тривожно-недовірливі риси в поєднанні з
прямолінійністю, обов'язковістю, принциповістю й ригідністю психіки),
несприятливі зовнішні впливи у формі перенапруги й психічних потрясінь,
вплив тривалого медикаментозного лікування.
Результати свідчать, що більшість обстежуваних хворих на цукровий
діабет 1-го типу (37,8%) відмічали, що їм набридло лікування, 15,3% хворих
уникають спілкування з іншими людьми на тему лікування. Із хворих на
цукровий діабет 2-го типу 38,2% готові на будь-яке лікування, а 5,7% навпаки лікування уникають.
Аналізуючи ставлення хворих І і ІІ груп до майбутнього, встановлено,
що більшість хворих IІ групи (57,7%) завжди сподіваються на щасливе
майбутнє, а 88,9% пацієнтів I групи вважають, що хвороба робить їхнє
майбутнє сумним і непевним.
Здійснивши порівняльний аналіз визначених типологій хворих у І і ІІ
групах, можна стверджувати, що серед хворих на цукровий діабет 2-го типу
переважає анозогнозичний тип (41,2%), тобто хворі активно відкидають
думки про хворобу та її можливі наслідки, заперечують прояви хвороби.
66,5% хворих (1 тип) належать до меланхолійного типу. Вони не вірять у
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виздоровлення, характеризуються пригніченістю настрою, депресією,
песимістичними поглядами на життя.
Емпіричне дослідження проводилося на базі Одеської та БілгородДністровської обласної клінічної лікарні (Дослідження проведене на
результаті статистичних даних Білгород-Дністровської міської лікарні,
Інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики - вул. Московська,
1; та Одеської обласної кліничної лікарні – вул. Академіка Заболотного,
26/32, з 26 червня 2018 року по 30 листопада 2018 року)
Практичне значення одержаних результатів полягає в отриманні
інформації про ставлення до хвороби у хворих на цукровий діабет 1¯ го та
2¯ го типу.
Результати роботи рекомендується використовувати для побудови
індивідуальної програми реабілітації, або психотерапії у хворих з цукровим
діабетом 1¯ го та 2¯ го типу.
ВПЛИВ ЯКОСТІ ХАРЧУВАННЯ НА АНТРОПОМЕТРИЧНІ
ПАРАМЕТРИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ГЛУХІВЩИНИ
НЛ017
Снігур Богдан Володимирович
учень 9 класу Глухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Глухівської міської ради,
Сумська область
Науковий керівник: Габенко Людмила Іванівна, спеціаліст І категорії,
вчитель біології Глухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Глухівської міської ради
Сумської області, Сумська область
З усіх чинників, діючих на організм людини, одним з найважливіших
є харчування, що забезпечує фізичну й розумову працездатність, здоров'я,
тривалість життя. Оскільки харчові речовини у процесі метаболізму
перетворюються на структурні елементи клітин нашого організму, що й
підтримує його життєдіяльність.
Збереження екологічно чистих продуктів харчування в національній
культурі споживання сьогодні стали наріжним каменем у вихованні смаку,
передачі традиційних знань, підтримці здоров'я нації, особливо молодого
покоління.
Тому формування свідомого вибору традицій харчування це основа
здорового способу життя. Наше дослідження полягає у з’ясуванні
особливостей традицій харчування сільської та міської молоді. А його
актуальність у виявленні впливу якості харчування на відповідність
антропометричних показників віковій нормі фізичного розвитку підлітків
сільської та міської місцевості.
Мета роботи: з’ясувати особливості впливу якості харчування на
відхилення від вікової норми антропометричних вимірів учнів восьмих
класів міської та сільської місцевості.
Об’єкт дослідження: вплив продуктів харчування на здоров’я
людини.
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Предмет дослідження: дія вживання натуральної їжі на відповідність
антропометричних вимірів підлітків віковій нормі.
Завдання дослідження:
• проаналізувати наукові підходи до дослідження якості харчування
населення;
• визначити показники безпеки продуктів харчування;
• порівняти якість харчування підлітків сільської та міської
місцевості;
• з’ясувати відповідність антропометричних вимірів підлітків
Глухівщини віковій нормі;
• виявити
вплив
якості
харчування
на
відповідність
антропометричних показників підлітків і сільської та міської місцевості.
Новизна дослідження полягає в тому, що наукова робота визначає
особливості залежності антропометричних вимірів від традицій харчування
учнівської молоді Глухівщини.
Теоретичне значення: обґрунтовано корисний вплив вживання їжі, що
з своїм складом наближається до органічної.
Практичне значення: матеріали проведеного дослідження стануть у
нагоді для подальшого вивчення впливу якості харчування на здоров’я дітей.
Також опираючись на отримані результати здійснено просвітницьку роботу
з розвитку знань учнів про вживання якісних продуктів харчування, як
запоруки покращення здоров’я населення.
Дослідивши ефективнісь вживання натуральних продуктів
харчування, що за своїм складом наближені до органічних, ми з’ясували, що
це є основою нормального фізичного розвитку підлітків, як сільської так і
міської місцевості.
Основні результати роботи: 1) теоретично узагальнено та
обґрунтовано особливості впливу якості харчування на відхилення від
вікової норми антропометричних вимірів учнів восьмих класів міської та
сільської місцевості;
2)
доведено залежність антропометричних показників
підлітків від якості харчування учнівської молоді сільської та міської
місцевості;
3)
підтверджено корисний вплив натуральних продуктів
харчування, що за своїм складом наближені до органічних, на норму
розвитку організму.
Напрями нашої подальшої роботи за обраною тематикою будуть
спрямовані на
просвітницьку роботу з розвитку знань учнів про вживання якісних
продуктів харчування, як запоруки покращення здоров’я населення.
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ACOUSTIC SAFETY ANALYZER
НЛ018
Санжаровська Софія Ігорівна
учениця 9 класу Українського фізико-математичного ліцею Київського
національного університету Імені Тараса Шевченка м. Києва
Наукові керівники: Засєдка Людмила Миколаївна, к.ф.-м.н., заступник
директора з навчальної роботи Українського фізико-математичного ліцею
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Санжаровський Анатолій Ігорович, керівник гуртка з робототехніки
Українського фізико-математичного ліцею Київського національного
університету Імені Тараса Шевченка
Використання штучного інтелекту набуває все більше масштабів,
поширюється на всі сфери людського життя. З’являються різноманітні
пристрої, які полегшують життя людини, запобігаючи різним небезпекам.
Прикладом цього можуть бути фітнес- та медичні браслети, які можуть
вимірювати такі показники. як тиск, серцебиття тощо. Попереджати про
зниження інсуліну в крові та потребу в прийнятті необхідних ліків. Проте
мало уваги приділяється безпосередньо уникненню небезпек при
використанні таких пристроїв. Зокрема, мова йде про прослуховування
музики в навушниках під час перебування на вулиці. Все більше людей
опиняються в небезпечній ситуації під час пересування вулицею в
навушниках, а саме – потрапляють під колеса автомобіля під час переходу
дороги, гинуть або травмуються на коліях, а також можуть стати жертвами
злочинців.
Мета проекту: розробити acoustic safety analyzer - пристрій, який би
допоміг уникнути небезпек та запобігти травмуванню при прослуховуванні
музики в навушниках, а також зробити життя людини більш організованим
за допомогою голосового помічника.
Основні етапи роботи: проведено аналіз існуючих пристроїв для
полегшення життя людини з використанням систем штучного інтелекту;
досліджено різноманітні причини виникнення небезпек під час
прослуховування музики, перебуваючи на вулиці; експериментальним
шляхом підібрано оптимальний варіант принципу дії та складові пристрою,
який має попереджати про небезпеку; досліджено можливості використання
штучного інтелекту для розробки пристрою; експериментальним шляхом
досліджено можливості використання різноманітних сенсорів для збору
інформації про небезпеку; розроблено необхідне для роботи пристрою
програмне забезпечення та зібрано макет пристрою. Під час роботи над
проектом були застосовані методи: аналізу, порівняння, експериментальний
та моделювання.
Отримано результат: зібрано макет пристрою для запобігання
травматизму під час пересування вулицею та перетину залізничних колій,
розроблено його програмне забезпечення, яке поєднує в собі декілька
функцій: збір та аналіз інформації про небезпеку, блокування музики в
навушниках при виникненні небезпечної ситуації, голосове повідомлення
про небезпеку («дорога», «колія», «машина», «поїзд» та ін.), про надмірний
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час використання навушників. Перспективним напрямом є адаптація
пристрою до потреб людей з обмеженими можливостями (інвалідів,
пенсіонерів), а також додавання до пристрою інших модулів (зокрема
попередження про наближення злочинців), з метою поєднання можливості
прослуховування музики, безпеки пересування та голосового помічника.
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ НЕВЕРБАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДІТЕЙ ІЗ
ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ
КОМП'ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ
НЛ019
Ковалюк Антон Петрович
учень 11 класу Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Рівненської міської
ради
Наукові керівники: Шарабура Оксана Геннадіївна, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель трудового навчання та
інформатики Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Рівненської міської ради;
Доманська Людмила Володимирівна, спеціаліст вищої категорії,
практичний психолог Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 Рівненської
міської ради
Практична цінність роботи полягає у розробці тестових програм для
оцінювання наочно-образного мислення дітей.
У своїй роботі ми хотіли б провести дослідження невербального
інтелекту тому, що цей вид інтелекту функціонує з опорою на просторові
уявлення та зорові образи, а так як у нашому закладі навчаються діти, що
мають порушення мовлення різних ступенів, то саме цей тест для визначення
невербального інтелекту буде доречним у використанні і мінімізує стресову
ситуацію під час випробування.
Об’єктом дослідження є застосування комп’ютерних технологій для
оцінювання наочно-образного мислення дітей з особливими освітніми
потребами
Предмет дослідження – використання тестуючих програм для
оцінювання наочно-образного мислення дітей з особливими освітніми
потребами
Мета дослідження: аргументувати, практично застосувати та
випробувати методику використання тестуючих.
Завдання дослідження:
1.
вивчити, проаналізувати та узагальнити матеріали наукових
програм для оцінювання наочно-образного мислення дітей з особливими
освітніми потребами джерел із досліджуваної проблеми;
2.
вивчити та узагальнити дані в методичних літературних
джерелах щодо вивченої проблеми;
3.
проаналізувати отримані результати тестуючих програм для
оцінювання наочно-образного мислення дітей з особливими освітніми
потребами ;
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4.
створити головне меню програми, яке складається з кнопок
«ім’я», «вік»;
5.
створити перехід до кнопки «розпочати тест»;
6.
створити перехід між тестами;
7.
провести дослідження за методикою «Матриці Равена»
засобами комп’ютерного тестування.
Діагностика рівня невербального інтелекту дітей із загальним
недорозвиненням мови з використанням комп’ютерної програми – досить
актуальна програма, тому що вона дозволяє оцінити рівень інтелекту
дитини.
Також її можна легко обновлювати, додавати нові тести, завдання.
Тому програма є перспективною, та простою до користування.
Одним із завдань, поставленим перед автором програми –
продемонструвати рівень інтелекту людини за допомогою тестових завдань
у вигляді балів за правильні відповіді. Дану програму можуть
використовувати абсолютно всі, хто хоче визначити свій IQ. У ній все
зроблено для того, щоб нею могли користуватися і люди-новачки у
комп’ютерній справі.

ВПЛИВ АЛЬФА-ТРЕНІНГУ НА ІНДЕКС АГРЕСІЇ ТА ВОРОЖОСТІ
ДІВЧАТ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
НЛ020
Хабазняк Владислав Костянтинович
учень 10 класу КЗ "Луцький НВК №9 Луцької міської ради"
Наукові керівники: Качинська Тетяна Валерівна, к.б.н., доцент кафедри
фізіології людини та тварини СНУ ім. Лесі Українки; Багно Олена
Миколаївна, старший учитель, спеціаліст вищої категорії, вчитель біології
КЗ "Луцький НВК №9 Луцької міської ради"
Хаотичний характер сучасних соціально-економічних і політичних
змін суспільства примушують людину миттєво пристосовуватись до нових
несприятливих умов, що викликає дискомфорт та певну агресію людини до
зовнішнього середовища. Поєднання вікової специфіки особистісного
розвитку та соціальної аморфності уявлень, норм та цінностей слугують
каталізаторами агресивності як у поведінковому, так і в особистісному
розрізі, роблячи тематику підліткової агресії доволі актуальною. Тому,
завдання дослідження зводиться до пошуку залежностей між різними
психічними і нейрофізіологічними параметрами і лікувальним ефектом,
щодо зменшення рівня агресії та ворожості у дівчат-підлітків. Мета роботи
– дослідити вплив альфа-тренінгу на психофізіологічний стан дівчатпідлітків із підвищеним рівнем агресії та ворожості, за показниками
електроенцефалографічного та сенсомоторного дослідження.
У роботі вперше зроблено спробу знайти предикторів ефективності
нейрофідбек-терапії щодо зниження індексу агресії та ворожості у дівчат
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підліткового віку. Виявлено позитивний вплив нейрофідбек-терапії на
зниження індексу агресії та ворожості у дівчат-підлітків. Так, до початку
терапії індекс агресії становив 27±0,8 у.о., після 10-ти сеансів альфа-тренінгу
– 20±2,3 у.о. (р≤0,05), індекс ворожості характеризувався подібною
тенденцією (до тренінгу – 10±1,2 у.о., після тренінгу – 8±1,2 у.о.).
Предикторами ефективності нейрофідбек-терапії щодо зниження індексу
агресії та ворожості є показники тесту «реакція на рухомий об’єкт»
(кількість точних реакцій, значення сенсомоторної реакції та їх кількість із
випередженням та запізненням), збільшення потужності електричної
активності альфа-ритму у центральному лобовому відведенні () та
спектральної щільності потужності у потиличних (до тренінгу: О1 – 5,5±1,4
мкВ2/Гц; О2 – 6,1±2,0 мкВ2/Гц; після тренінгу: О1 – 7,6±4,3 мкВ2/Гц; О2 –
9,2±4,1 мкВ2/Гц) та тім’яних (до тренінгу: Р3 – 3,5±1,0 мкВ2/Гц; Р4 – 2,8±0,5
мкВ2/Гц; після тренінгу: Р3 – 5,1±2,9 мкВ2/Гц; Р4 – 3,7±1,3 мкВ2/Гц)
відведеннях кори головного мозку, тоді як у лобових, центральних та
скроневих – зменшення.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА ВИБІР
МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ В ПІДЛІТКІВ
НЛ021
Чачков Єгор Анатолійович
учень 11 класу Красноармійського міського ліцею "Надія" міста
Покровська, Донецька область
Науковий керівник: Федоренко Валентина Федірівна, к.б.н., вчитель біології
та хімії Красноармійського міського ліцею "Надія" міста Покровська,
Донецька область
Люди відрізняються ростом і доходами, віком і станом свого здоров'я,
але одне з найцікавіших - це внутрішні та психологічні особливості людей.
Психологічні особливості виражаються в темпераменті – це головна
властивість особистості, його вважають найбільш стійкою характеристикою
людини, яка майже не змінюється впродовж життя і виявляється у всіх
сферах життєдіяльності. Також темперамент виражає індивідуальносвоєрідну динаміку психіки і поведінки, котра однаково виявляється в
різноманітній діяльності незалежно від її змісту, мети і мотивів. Не знаючи
особливостей свого характеру, а саме типу темпераменту, підліток може
вибрати не цікаву і не бажану для себе роботу, так як раніше не визначив
свої індивідуальні особливості.
Вибір професії для підлітка є однією з головних проблем, тому
дослідження типу темпераменту з метою визначення професійної схильності
є актуальною темою;
Мета роботи: пов'язати тип темпераменту з професійною схильністю
підлітка;
Завдання роботи:
• Визначити тип темпераменту за методикою Г. Айзенка у підлітків
віком 16 років;
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• Визначити схильність до роду діяльності за методикою Є. О.
Клімова у підлітків віком 16 років;
• Порівняти отримані результати з інформацією наукових джерел;
У роботі були використані наступні методи дослідження:
• Статистичний;
• Аналітичний;
• Порівняльний;
Гіпотеза автора: темперамент впливає на вибір майбутньої професії;
Об'єкт дослідження: професійна схильність і типи темпераменту;
Предмет дослідження: наявність зв'язку між темпераментом і
професійною схильністю;
Новизна роботи: полягає в тому, що дослідження були проведені в
учнівському середовищі ліцею « Надія » та соціальних мережах;
Практичне значення: проведені дослідження допоможуть учням 11
класу визначитися з вибором професії;
Відповідно до завдань роботи були розроблені наступні етапи
проведення дослідження:
Перший етап полягав у тому, що було проведено тестування за
методикою Айзенка серед учнів лицею «Надія» та серед підлітків у
соціальних мережах.
30 підліткам було за пропоновано «Тест на темперамент», який
складався з 57 питань ,на які вони давали відповіді «так» або «ні». Після
проведення тестування, автором було підраховано результати за допомогою
ключа обробки результатів «особистого опитувальника Г. Айзенка».
Після обробки тестування автор отримав такі результати:
З 30 опитаних підлітків 37% виявилися сангвініками, 20%–
холериками,33% – флегматиками, 10% – меланхоліками.
Згідно наукових джерел були підібрані передбачувані професії для
різних типів темпераменту. Холерикам підійдуть такі професії як: режисер,
кухар, геолог, слідчий, підприємець, льотчик, хірург, тренер, менеджер,
фахівець з PR, артист, товарознавець, дипломат, журнліст, телерепортер,
ведучий радіо. Сангвінікам підійдуть: менеджер, учитель, економіст,
адміністратор, юрист, адвокат, технолог, журналіст, офіціант, продавець.
Флегматикам підійдуть: ботанік, фізик, астроном, математик, реставратор,
флорист, архівіст, ювелір, оператор, програміст, бібліотекар, лаборант,
агроном, інженер, системний адміністратор. Меланхолікам: бухгалтер,
програміст, фізик, математик, архівіст, інженер, письменник, художній та
театральний критик, ювелір, режисер, актор, облік даних.
На другому етапі автором було проведено тестування за методикою
Є. А. Клімова на визначення професійної схильності підлітків. Їм було
запропоновано тестування яке складалося з 30 питань , на які вони давали
відповіді «так» , «ні» або «мабуть». У результаті обробки відповідей автор
виявив що з 30 підлітків:
3% підходять під критерій Людина-Техніка, 17% – Людина-Знак, 50%
– Людина-Людина, 10% Людина-Природа, 20% – Людина-Художній образ.
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Після проведення двох основних етапів дослідження, в ході яких були
визначені типи темпераменту і професійні переваги підлітків, можна було
визначити професії які найбільше підійдуть кожному підлітку.
Далі автором було зіставлено результати отримані в ході двох
тестувань і виявилося, що у сангвініків:
55% потрапляють під критерій Людина-Людина;18% – Людина-Худ.
образ;18% – Людина-Знак;9% – Людина-Природа; У холериків:
50% – Людина-Людина;17% – Людина-Худ. образ;33% – ЛюдинаЗнак;
У флегматиків:40% – Людина-Людина;10% – Людина-Техніка;30% –
Людина-Худ. образ;20% – Людина-Природа; У меланхоліків:67% – ЛюдинаЛюдина;33% – Людина-Знак;
Висновок
Отже можна зробити висновки, що з шістнадцяти запропонованих
професій холерикам не підійдуть лише дві. Сангвінікам із запропонованих
десяти їм підійдуть усі десять. Флегматикам із чотирнадцяти сім підходять,
дві частково і п'ять не підходять зовсім. Меланхолікам з дванадцяти
запропонованих їм не підійдуть сім. Гіпотеза автора підтвердилася частково.
За результатами роботи підліткам були надані індивідуальні рекомендації
щодо вибору професії.

ВПЛИВ ВУГЛЕЦЕВИХ ЕНТЕРОСОРБЕНТІВ НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПАРЕНХІМАТОЗНИХ ОРГАНІВ
МИШЕЙ З КАРЦИНОМОЮ ЛЕГЕНЬ
НЛ022
Віштал Роман Сергійович
учень 11 класу гімназії "Міленіум" №318 м. Києва
Наукові керівники: Козицька Тетяна Володимирівна, к.б.н., асистент
кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету
імені О.О.Богомольця ; Пазюк Любов Михайлівна, к.б.н., доцент кафедри
цитології, гістології та репродуктивної медицини ННЦ "Інститут біології
та медицини" Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Рак легень є найпоширенішим видом раку як за розповсюдженістю,
так і за кількістю смертельних випадків в усьому світі. Аналіз даних
літератури показав, що поряд з даними по впливу ентеросорбентів на різні
патологічні стани організму майже відсутні комплексні дослідження
конкретних механізмів ентеросорбції. Велика кількість робіт містить перш
за все дані стосовно терапевтичних ефектів застосування ентеросорбентів
при захворюваннях різних нозологічних груп.
Метою даної роботи є вивчення впливу вуглецевих ентеросорбентів
на морфо-функціональний стан паренхіматозних органів мишей з
карциномою легень Льюїса.
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Дослідження проводено на статевозрілих мишах самках С57Bl/6
вагою 19-20 г (вік 2-3 місяця). Всього було сформовано вісім груп тварин.
Виражені дистрофічні процеси на тлі карциноми Льюїса (LLC/R9)
виявлені у легенях, печінці та нирках мишей, але у шлунку, тонкому і
товстому кишечнику такі зміни відсутні. Отримано виражений позитивний
вплив від введення ентеросорбентів під час розвитку канцерогенезу на
гістоструктуру печінки і нирок, зокрема відмічено відсутність дистрофічних
змін та некрозів, покращення будови паренхіми і тинкторіальних
властивостей цитоплазми клітин.
При введенні мишам вуглецевих ентеросорбентів на тлі карциноми
Льюїса (LLC/R9) у пухлині із ділянки стегна та легень візуально
збільшуються вогнища некрозів і зменшується просякання паренхіми
клітинами крові.
При порівнянні впливу волокнистого та мікрогранульованого
ентеросорбентів більш виражений ефект на досліджувані паренхіматозні
органи і пухлину виявлено при введенні мікрогранульованого гемосорбенту.
Слід зазначити, що всебічне патогенетичне обгрунтування
використання різних видів сорбентів у пато- і морфогенезі пухлин людини
та їх метастазуванні суттєво відстає від їх широкого клінічного
застосування. Саме тому актуальним є всебічне експериментальне та
клінічне дослідження механізмів лікувальної дії сучасних ентеросорбентів.
Після грунтовного морфометричного та статистичного аналізу отримані
результати можуть слугувати теоретичною передумовою для розробки
рекомендацій для використання у клінічній практиці.
ВАКУУМНА ФІЛЬТРАЦІЯ З ДОФА-ТИПУВАННЯМ ЯК НОВИЙ
МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ЦИРКУЛЮЮЧИХ ПУХЛИННИХ КЛІТИН
УСІХ ПІДТИПІВ МЕЛАНОМИ
НЛ023
Харасахал Ольга Миколаївна
учениця 11 класу КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської
міської ради Донецької області, Донецька область
Науковий керівник: Пономарчук В`ячеслав Вадимович, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель біології та екології КЗ
"Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міської ради Донецької
області, Донецька область
За останнє десятиліття спостерігається стрімке зростання
захворювання на меланому в Україні та світі в цілому. Захворювання на
меланому складають 10 % від кількості злоякісних пухлин шкіри, вона є
причиною 90 % смерті від злоякісних новоутворень. Актуальність роботи: у
зв'язку з тим, що кількість випадків онкозахворювань саме на меланому
постійно збільшується, дуже гостро стає питання своєчасної та точної
діагностики цієї пухлини. Існуючі засоби та методики дуже складні
технологічно та потребують неабияких коштів, а швидкість обслуговування
пацієнтів традиційно низька та тривала в часі. Розроблений нами метод
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позбавлений цих недоліків – він є простим за виконанням, не потребує
великих витрат та є універсальним.
Новація нашого підходу до діагностики меланоми полягає в
цитохімічному типуванні циркулюючих пухлинних клітин меланоми з
використанням реакцій 3,4-діоксифенілаланіну в циклі синтезу меланіну.
Мета проекту: вдосконалити методику діагностики ЦПК меланоми,
використовуючи разом з вакуумною фільтрацією типування ЦПК реакцією
3,4-діоксифенілаланіну на промелнін.
Дослідження проводяться на базі Комунальної лікувальнопрофілактичної установи «Міський міжрайонний онкологічний диспансер
м. Маріуполя» та учбово-лабораторного комплексу Маріупольського
технічного ліцею, почалися з 15.01.2016р. та досі тривають.
Об'єкт дослідження – цільна венозна кров хворих на меланобластому
з підозрою на початок метастазування. Предмет дослідження – визначення
можливості ранньої діагностики при використанні реакції 3,4діоксифенілаланіну на промеланин. Завдання: модернізувати стандартний
апарат вакуумної фільтрації для діагностики ЦПК, конструктивно змінити
окремі елементи апарату, що значно прискорить процес диагностики;
вивчити природу ЦПК в крові та встановити можливість їх використання в
якості онкомаркерів на стадії ранньої діагностики меланоми; перевірити
надійність запропонованого способу діагностики в порівнянні з
традиційними; провести випробувальні клінічні діагностування на базі
цитологічної лабораторії Міського міжрайонного онкологічного диспансеру
м. Маріуполя.
Розроблений нами метод вирішує проблему відсутності
технологічних стандартів, є надійним, показовим, не потребує попереднього
перенавчання фахівців для впровадження, є дешевим та ефективним.
Собівартість найпоширенішого методу діагностики меланоми – (Cell Search)
– 1600$ (43948 грн); собівартість запропонованого нами методу – 21,5 $ (600
грн).

КРОК ДО ЗМІН - ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
НЛ024
Легка Тетяна Володимирівна
вихованка Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та
молоді
Науковий керівник: Рискова Варвара Георгіївна, спеціаліст І категорії,
керівник гуртка - методист, керівник гуртка Рівненського міського Палацу
дітей та молоді, керівник Ресурсного центру з екологічної освіти
Загострення глобальної екологічної кризи вимагає особистої
відповідальності кожної людини за стан навколишнього середовища,
свідомого обмеження своїх матеріальних потреб, відповідної власної
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діяльності та поведінки. Це об’єднується у поняття «екологічної культури».
Підвищення рівня екологічної культури сприятиме виходу людства із кризи
та переходу до сталого розвитку. Сталий розвиток – сучасна стратегія, що
гармонізує усі потреби людства та інтереси майбутніх поколінь через
забезпечення цілісності біологічних та фізичних природних систем і
раціональне використання природних ресурсів, які виступають основою
економічного та соціального розвитку суспільства. Освіта та просвіта
посідають вагоме місце у формуванні екологічної культури для просування
ідей сталого розвитку.
Формування екологічної культури для більшості сучасних школярів
обмежується отриманням екологічних знань на уроках лекційного
характеру. Проте згідно класичної піраміди навчання Едгара Дейла навіть
засвоєння знань при такій формі є мінімальним, а на зміни моделі діяльності
та поведінки це взагалі не впливає. Змінити звички людей через традиційні
форми навчання досить важко, і не дає бажаного результату. Використання
інтерактивної освіти, демонстрація та апробація раціональних моделей
споживання природних ресурсів відкриває більші можливості для
конструктивних змін: і у свідомості, і у практиці людей.
Тому оновлення змісту на форм освітнього процесу на основі
екоцентричної світоглядної парадигми є актуальним завданням. У 2018 році
ми розпочали проект із створення експериментаніуму «Крок до змін формування екологічної культури для сталого розвитку».
Метою проекту є створення умов для формування екологічної
культури школярів задля сталого розвитку.
Завдання проекту:
- привернути увагу школярів до екологічної культури;
- провести діагностику рівня екологічної культури школярів;
- створити експериментаніум для інтерактивної освіти;
- створити платформу для обміну досвідом «Як навчання у
експериментаніумі сприяло зміні мого стилю життя».
Цільовою аудиторією нашого проекту стали 412 учнів 5-10 класів
Рівненського НВК «Колегіум», загальноосвітніх навчальних закладів № 5,
№ 10, № 13.
Для того, щоб привернути увагу до екологічної культури у квітні –
травні 2018 року нами були проведені заняття із використанням тесту «Мій
екологічний слід». Результати тесту показали, що у більшості учасників
значення екологічного (або вуглецевого) сліду становить 3,5- 4,5 га, що у 22,5 рази перевищує його допустимий розмір. Обговорення отриманих
результатів та пошук можливостей для зменшення сліду викликало інтерес
учасників та створило умови для усвідомлення необхідності формування у
людей екологічної культури задля адекватної підготовки до взаємодії з
природою в умовах глобальної екологічної кризи.
Після цього ми провели визначення рівня екологічної культури
учасників проекту за допомогою тесту Асафової «Екологічна культура».
Результати показали, що за екологічною освіченістю 29% школярів мають
низький рівень, 38% - середній та 33% високий рівень. За екологічною
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свідомістю низький рівень мають 38% школярів, середній – 38%, високий –
24%.За екологічною діяльністю 49% школярів мають низький рівень, 30% середній і 21% високий рівень. Підсумок діагностичного тестування
дозволив нам переконатися у тому, що екологічна культура більшості
школярів характеризується сформованістю екологічних інтересів,
розумінням важливості гармонійного співіснування природи та суспільства
і пасивністю щодо екологічних заходів та практичної реалізації екологічно
спрямованих знань та переконань.
Наступним кроком була розробка проекту експериментаніуму (у
форматі 3D-моделей) на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Експериментаніум розрахований на відвідувачів без обмеження віку та
приналежності до соціальних груп. Було розроблено 3D-моделі
демонстраційних майданчиків: «Поводження із побутовими відходами»,
«Використання води», «Використання електроенергії», «Покупки у
магазині», «Збереження тепла», «Приготування їжі», «Використання
транспорту», «Використання паперу», «Одяг та аксесуари», «Мікроклімат
житла». На кожному із майданчиків відвідувач зможе отримати відповідну
інформацію із живого спілкування з інструкторами та інтерактивних
інфографічних матеріалів, а також взяти участь у 2-4 дослідахекспериментах. В ході обрахунків, практичних дій, дослідів відвідувачі
зможуть побачити результати раціонального використання енергії та
природних ресурсів на побутовому рівні. Заощаджена кількість грошей,
літрів нафти, кубометрів газу, кубометрів деревини та кількості дерев,
кіловатів електроенергії, літрів води сприятиме поштовху людей до
прийняття ідеї раціонального природокористування для сталого розвитку,
що сприятиме підвищенню екологічної культури.
Наразі розпочато роботу із Управлінням економіки Рівненського
міськвиконкому щодо виділення коштів на створення експериментаніуму на
базі Палацу дітей та молоді.
Також проводиться робота із підготовки інструкторів-аніматорів для
експериментаніуму.
Очікувані результати проекту:
- підвищення рівня обізнаності учнів щодо необхідності становлення
екологічної культури;
- підвищення рівня екологічної культури учнів;
- наповнення інформаційного середовища ідеями сталого розвитку;
- відкриття у місті нового інтерактивного освітнього простору для
формування ресурсозберігаючих звичок;
- поява нових можливостей у школярів міста для навчання у
поєднанні із змістовним дозвіллям;
- збільшення кількості мешканців, які почали практично
використовувати у власному житті знання, отримані у експериментаніумі;
- підвищення активності старшокласників у розробці заходів
Програми соціально-економічного розвитку міста.
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДНЯ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ
ІНФОРМАЦІЙНИМ НАВЧАЛЬНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ТА
ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ ЇХ КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ
СИСТЕМИ
НЛ025
Сімонова Софія Андріївна
учениця 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської міської
ради
Науковий керівник: Хоменко Олена Миколаївна, к.б.н., доцент кафедри
біохімії та фізіології біолого-екологічного факультету Дніпровського
національного університету ім.О. Гончара
Відомо, що сучасний підліток зазнає значного інформаційного
навантаження, яке збільшує напругу функціональних систем організму та
може призводити до патологічних змін адаптаційних реакцій, що тісно
пов’язані з функціональним станом кардіо-респіраторної системи. В той же
час, за даними ВООЗ, спостерігається загальне зниження фізичної
активності (ФА) населення, що є особливо важливою і необхідною у
підлітковий період, коли триває процес формування фізіологічного
становлення особи. Низка досліджень демонструє прямий зв'язок між ФА в
дитячому і підлітковому віці з ризиком розвитку серцево-судинних
захворювань в дорослому, тоді як роботи, присвячені вивченню
взаємозв'язку способу життя дитини зі змінами адаптаційних реакцій його
функціональних систем, є поодинокими, а їх результати розбіжними. Тому
метою нашого дослідження стало проведення аналізу структури дня і
функціональних можливостей кардіо-респіраторної системи підлітків в
залежності від їх інформаційного навантаження.
Дослідження проведено в 2018 р. в м. Дніпро (Україна) методом
анонімного анкетування. За допомогою спеціально розробленої анкети, яка
включала в себе 42 питання і трьох функціональних проб (Руф’є, ГенчаСообразе і Штанге), провели опитування 222 підлітків − учнів 9-10 класів
навчальних закладів (121 хлопець і 101 дівчина віком 14-16 років), з них 136
- учні середніх загальноосвітніх шкіл (СЗШ) (І група) і 86 - учні ліцеїв (ІІ
група). Підлітки відмічали види та тривалість своєї діяльності за добу.
Групу порівняння склали 32 дитини відповідного віку з різних країн
світу, серед яких проводили он-лайн опитування за допомогою аналогічної
англомовної анкети, у вигляді Google-форми. Статистичну обробку
проведено за допомогою прикладної програми Statistica 6,0 for Windows.
Як показало дослідження, тривалість шкільних занять в обох групах
склала в середньому 6-7 годин на день. Середній час на виконання домашніх
завдань у ліцеїстів був суттєво більшим, ніж в учнів СЗШ: (191,04+1,62)
хвилин проти (109,45+1,01) хвилин (p<0,05); при тому, що в групі
порівняння цей показник був найменшим і склав (77,8+2,1) хвилин (p<0,05).
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Звертає на себе увагу той факт, що значна кількість підлітків
займається у репетиторів, з суттєвою перевагою в групі ліцеїстів (p<0,05).
Тривалість таких занять також мала тенденцію до збільшення в ІІ групі:
(4,3+0,4) години проти (3,4+0,6) годин на тиждень (p>0,05). Додаткові
заняття є й в учнів інших країн, але суттєво рідше (p<0,05) і, переважно, в
межах шкіл, що не потребує часу на поїздки до вчителів.
Середня тривалість сну ліцеїстів була суттєво нижчою, ніж в учнів І
групи: (6,6+0,2) годин проти (9,5+0,5) годин (p<0,05) при тому, що середній
час, проведений з гаджетами, у них також суттєво менший, ніж в учнів СЗШ
(p<0,05). У закордонних школярів тривалість сну склала (8,2+0,8) годин.
Структура ФА школярів переважно складалась з уроків фізичної
культури (ФК) в школі, занять в різноманітних спортивних центрах поза
школою і домашніх фізичних вправ. Середня тривалість занять з ФК на
тиждень в обох групах практично не відрізнялась, але в ІІ групі була суттєво
нижчою кількість дітей основної групи допуску до ФК (p<0,05). В повну
силу на уроках ФК регулярно займалась менша частина дітей обох груп
(20,6% і 38,4% відповідно), і лише десята частина респондентів з кожної
групи після занять завжди відчувала себе втомленою. Взагалі, уроки ФК в
школі подобаються лише 58,1% дітей І групи і 64,5% - ІІ групи. Як показало
опитування, в усіх учбових закладах перелік видів активностей на уроках з
ФК є досить обмеженим (стрибки, біг та інше), а матеріальне забезпечення
більшості шкільних спортивних залів є вкрай недостатнім, на відміну від
закордонних шкіл, де вибір видів ФА в рази більший, ніж в Україні, а в
деяких країнах відсутні норми виконання фізичних вправ, що сприяє
комплаєнсу дітей до шкільних уроків з ФК.
Більшість підлітків з незначним збільшенням частоти в ІІ групі (79,0%
проти 70,0%) займались різними видами ФА в позашкільний час (тренажери,
плавання, тощо); в обох групах хлопці суттєво частіше, ніж дівчата (p<0,05).
Більш, ніж половина підлітків обох груп вдома виконували фізичні
вправи (62,5% і 56,9% відповідно) 10-20 хвилинної тривалості. Підлітки
іноземних країн, як правило, вдома не займаються фізичними вправами, але
з задоволенням виконують їх на уроках ФК в школі і поза школою.
Аналіз показників адаптаційних можливостей кардіо-респіраторної
системи показав, що серед ліцеїстів результати були суттєво гіршими, ніж у
учнів СЗШ: більша частота незадовільного індексу Руф’є, Штанге та ГенчаСообразе (p<0,05).
Як показало дослідження, учбовий день сучасних підлітків є вкрай
насиченим. Високе інформаційне навантаження учнів, необхідність
займатися додатковими заняттями понад навчальний час, в поєднанні з
недостатнім відпочинком, особливо у школярів-ліцеїстів, негативно
впливають на функціональний стан кардіо-респіраторної системи підлітків
м. Дніпро, про що свідчать результати показників функціональних проб.
Наявні зміни можуть стати підґрунтям розвитку захворювань серцевосудинної системи в дорослому віці.
При тому, що більшість підлітків м. Дніпро досить інтенсивно
займається різними видами ФА, яка відбувається у позашкільний час,
комплаєнс підлітків до шкільних уроків ФК є досить невисоким, що
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обумовлене як вкрай нецікавим вибором фізичної діяльності, так і слабким
матеріально-технічним забезпеченням.
З метою збереження здоров’я підлітків України вважаємо за доцільне
рекомендувати зменшити учбове навантаження, посилити мотивацію дітей
до занять ФА, максимально збільшити ефективність занять ФК в школі, чому
сприятимуть оптимізація матеріально-технічного забезпечення, збільшення
видів активностей на уроках з ФК.

ВИВЧЕННЯ ДІЇ ПРОТИВІРУСНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ
ПРЕПАРАТІВ І ВІДВАРІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН МЕТОДОМ
БІОЛОГІЧНОГО ТЕСТУ
НЛ026
Черкашина Аліса Ігорівна
вихованка Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної
роботи та виховання
Наукові керівники: Задерей Олександр Вікторович, спеціаліст вищої
категорії, керівник гуртка - методист, керівник гуртка "Юні любителі
зеленої архітектури" Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної роботи та виховання; Русанова Олена Миколаївна, учительметодист, спеціаліст вищої категорії, вчитель біології Одеського ліцею
"Приморський"
Згідно з оцінками Центрів з контролю і профілактики хвороб
Сполучених Штатів Америки, Всесвітньої організації охорони здоро’я
щороку від респіраторних захворювань, викликаних на сезонний грип,
помирає до 650 000 чоловік. На жаль нашу країну відносять до найбіднішого
регіону Європи, відповідно ризик для населення України зростає, а тим
більш при виникненні наступних пандемій. Епідсезон захворюваності на
грип розпочався з жовтня 2018 року та триватиме до травня 2019 року, в
Україні будуть циркулювати віруси , подібні А/Michigan(H1N1), A/
Singapore (H3N2), B/Colorado. Щорічна вакцинація вважається найбільш
надійним засобом для профілактики грипу, але процент вакцинації в Україні
недостатній, з різних причин. Тому противірусні лікувальні препарати
застосовуються дуже широко в якості первинного чи вторинного засобу
профілактики поширення грипу.
Метою наших досліджень було вивчення впливу фармацевтичних
препаратів і відварів лікарських рослин на ріст корінців жита посівного
сорту «Юннат». Цей біологічний тест стандартизований Американським та
Європейськими агентствами по контролю навколишнього середовища. Та
використовується для оцінки цитостатичної активності різних хімічних
сполук. Ми використовували в дослідженнях найбільш поширені в Україні
препарати: аміксин ІС, амізон, таміфлю, ремантадин, інгавирин та відвари,
часнику, розмарину, шавлії, ефірну олію чайного дерева та препарат
прополісу.
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Фармацевтичні препарати: амізон, таміфлю, ремантадин в
лікувальних концентраціях показали повне пригнічення росту корінців.
Аналогічний ефект отримали при використанні ефірної олії чайного дерева
та препаратів часнику. Нами визначені органічних сполуки та інші діючі
речовини цих препаратів, які мають різні механізми пригнічення репродукції
вірусів. Рослинні препарати з вираженою противірусною дією, можуть
успішно застосовуватись в профілактиці грипу, так як вони не мають таких
побічних ефектів, як у фармацевтичних препаратів.
Препарати аміксину та інгавірину, які прискорюють виробку
ендогенного інтерферону, показали слабке інгібування росту корінців жита.
Близьку до них дію виявили препарати шавлії лікарської та розмарину
справжнього та прополісу.
Біологічний тест показав високий ступінь чутливості до дії
противірусних препаратів, та може використовуватись для виявлення нових
препаратів з різним механізмом пригнічення репродукції вірусів.

МЕТОДИКА ДІАГНОСТУВАННЯ НАПРУЖЕНОСТІ
ФІЗІОЛОГІЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТАРШОКЛАСНИКІВ
НЛ027
Васильченко Ярослав Вячеславович
вихованець Київського Палацу дітей та юнацтва
Науковий керівник: Буров Олександр Юрійович, д.т.н., співробітник
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Постановка завдання. У сучасному світі навчання набуває все
більшого значення. Суспільству все більше потрібні креативні, високо
мотивовані працівники. Тому виникає тенденція безперервного покращення
методів та підходів до навчання, що супроводжуються зростанням
навантаження на когнітивні можливості учня. Нова організація навчального
процесу потребує нових концептуальних рішень, що ґрунтуються на
врахуванні індивідуальних особливостей учнів, а також фізіологічної “ціни”
навчання,
оскільки
тривале
психофізіологічне
напруження
та
перенапруження ведуть до виникнення преморбідних станів і наступного
можливого порушення здоров'я (за офіційною статистикою МОЗ України,
85% учнів мають медичні відхилення на момент закінчення школи).
Пошук чинників впливу на успішність навчання підлітків та їх
використання для покращення розумової діяльності має не тільки соціальне,
але й економічне значення. Складність цієї задачі обумовлена недостатньою
інформативністю скринінгових обстежень, а моніторинг динаміки
когнітивних можливостей учнів старшого шкільного віку протягом
навчального року та дослідження впливу на них фізіологічної регуляції
практично не використовується, хоч має високий дослідницький потенціал.
Фізіологію підліткового організму прийнято вважати нестійкою, в
порівнянні із дорослим. Відомі сучасні роботи, які досліджували зв’язок
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фізіологічних та когнітивних показників для людей зрілого віку, проте
загальновідомо, що регуляція систем організму підлітка та дорослої людини
є різними. Дотепер не було встановлено, як фізіологічна регуляція організму
учнів впливає на їх когнітивну діяльність, і навпаки — як когнітивна
діяльність впливає на напруження фізіологічних механізмів регуляції.
Мета роботи ⎯ визначення зв'язку показників серцево-судинної
системи та біологічно активних точок (мередіанів-радіораку) організму та
успішності розумової діяльності учнів старшої школи під час виконання
когнітивних задач.
Об’єкт дослідження: учні старшого шкільного віку (9-10 клас)
Методи, використані автором.
Дослідження проводили на базі Київського палацу дітей та юнацтва.
Реєстрували показники електропровідності біологічно активних
точок верхніх кінцівок за методом електропунктурної діагностики (ЕПД) І.
Накатані після 10 хвилин від закінчення тестування, а саме меридіани: P-9,
MC-7, C-7, IG-5, TR-4, GI-5. Дані були отримані за допомогою апарату БАТ2 AGNIS (Литва).
За 5 хвилин до та після експерименту вимірювали такі серцевосудинні параметри: частота пульсу HR, систолічний APS та діастоличний
серцевий тиск APD. Виміри проводилися за допомогою тонометру з
автоматичним режимом роботи Model LD11.
Експеримент включав роботу за монітором комп’ютера для
отримання показників когнітивних параметрів розумової діяльності в
процесі проходження системи когнітивних та парцептивних тестів, під
впливом тижневого, місячного навчання та протягом різних періодів року.
Для цього була розроблена схема дослідження, яка включала 12
випробовувачів (учнів 9-10 класів). Кожен з них проходив запропоновані
тести після навчання в обрані дні, кожного тижня, 2 рази н тиждень.
Тривалість тестової частини складала 30 хвилин.
Використовувалися такі тести: Т1 на виявлення пропущеної цифри;
Т2 на короткочасну пам’ять; Т3 на чуття часу; Т4 суб’єктивний тест
самооцінки, настрою, активності; Т6 та Т9 на перестановку цифр
(комбінаторний) у зростаючому та спадаючому порядку відповідно; Т10
дослідження уваги; Т11 дослідження уваги та стійкості до перешкод.
Вторинні показники виконання тестів Т10 і Т11 характеризують
функціональну рухливість нервових процесів. Для виконання були
використані ноутбуки Samsung N143 Plus з встановленою програмою
комплексної системи тестів, яка є покращеною версією наукової програмної
системи СПФІ.
Фіксували точний час та дату проведення кожного дослідження, його
окремих компонентів. Дослідження проводилося в два етапи ⎯ зимовий і
весняний. Для уникнення впливу біологічних періодів організму був
встановлений статичний час його початку та дні тижня для його
проходження.
Основні результати. Аналіз експериментальних даних дозволив
встановити, що досліджувані фізіологічні показники впливають на
регуляцію когнітивної діяльності підлітків, мають сильний зв'язок з
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успішністю (швидкість і надійність) її виконання у тестових завданнях.
Характер зазначеного зв'язку свідчить, що ефективність діяльності
досягається більш високим напруженням вегетативного та енергетичного
регулювання у порівнянні з дорослими людьми (за даними наукових
публікацій). Покроковий множинний регресійний аналіз дозволив
встановити, що показники напруження вегетативної регуляції розумової
діяльності можуть бути достовірно описані за допомогою 3-4 показників
виконання використаних тестів, проте набір показників має індивідуальний
характер для кожного випробувача.
Висновок і можливі шляхи застосування своїх досліджень.
Фізіологічна регуляція когнітивної праці в організмі підлітків старшого
пубертатного періоду має індивідуальний характер, проте загальна
тенденція для всіх обстежуваних показує, що успішне виконання розумової
праці (швидкість та надійність рішення задач) супроводжується
напруженням вегетативної регуляції організму. Такі дані вперше дають
змогу оцінити напруженість психофізіологічної регуляції когнітивної
діяльності в підлітковому віці. У поєднанні з іншими факторами впливу
(зовнішнього середовища) на організм виявлений феномен дає можливість
впровадити прогнозування ефективності пізнавальної діяльності в
навчальному шкільному та позашкільному процесі. Подальші дослідження
спрямовані на вивчення навантажень окремих видах навчання та
розроблення більш точних рекомендацій для них, використовуючи сучасні
дані про когнітивні можливості учнів. Отримані результати можуть бути
використані в сучасних моделях навчання, таких як STEM-освіта, адаптивне
навчання, а також в цілому в системі шкільної та позашкільної освіти, дає
практичний інструмент для індивідуалізації навчання в залежності від
психофізіологічних особливостей учня.
ПЕРЕЖИВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ГОТОВНОСТІ ВИПУСКНИКА
ДО ЗНО ЯК ФАКТОР АКАДЕМІЧНОЇ УСПІШНОСТІ
НЛ028
Беклеміщева Софія Петрівна
учениця 11 класу КЗ "Спеціалізована школа з поглибленим вивченням
окремих предметів І-ІІІ ступенів №4 Маріупольської міської ради
Донецької області", Донецька область
Наукові керівники: Трушина Вікторія Олександрівна, спеціаліст вищої
категорії, вчитель КЗ "Спеціалізована школа з поглибленим вивченням
окремих предметів І-ІІІ ступенів №4 Маріупольської міської ради Донецької
області", Донецька область; Сімонова Яна Володимирівна, спеціаліст ІІ
категорії, вчитель КЗ "Спеціалізована школа з поглибленим вивченням
окремих предметів І-ІІІ ступенів №4 Маріупольської міської ради Донецької
області", Донецька область
Однією з найбільш ефективних систем визначення академічної
успішності випускника Україні є Зовнішнє Незалежне Оцінювання.
Актуальність обраної теми полягає в необхідності цілеспрямованого
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формування та розвитку готовності учнів до ЗНО. Актуальність обраної
теми підтверджується вимогами Наказу міністерства освіти та науки
України. Новизну обраної теми обумовлює питання переживання учнями
власної готовності до ЗНО як проблема динаміки емоційного стану, яке не
отримало належної уваги в психолого-педагогічній літературі.Метою
дослідження стало виявлення впливу основних маркерів переживання
особистісної готовності випускників до ЗНО на успішне складання ЗНО.
Гіпотеза дослідження полягає у рівні власної готовності до іспитів та
залежить від переживань. Провідним є наступне: існують деякі фактори, які
супроводжують процес переживання особистісної готовності.
Провідною є думка про те, що фактори, які характеризують процес
переживання особистісної готовності учнів до складання випускних іспитів,
не мають впливу на формальні показники академічної успішності.
Дослідження проводилося на базі комунального закладу
«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів І-ІІІ
ступенів №4 Маріупольської міської ради Донецької області». До вибірки
увійшли 40 випускників 2018 року. Проведено три блоки заходів (вересеньлистопад 2016 року; вересень-листопад 2017 року; квітень-травень 2018
року).
Мета, гіпотеза та завдання обумовили вибір сукупності методів
дослідження.
Обрані методики доповнюють одна одну, допомагають якомога
точніше відповісти на головні питання дослідження.
Визначено основний маркер готовності випускників до ЗНО, а саме:
фрустрація, яка залежить від рівня тривожності та типу вмотивованості.
Виявлено, що стан тривожності був майже незмінним, безпосередньо перед
іспитами посилювався. Максимальним було число проявів середнього рівня.
(вересень-литопад 2016: 25%, 43% ,32%; вересень-лисопад 2017: 35%, 50%,
15%; квітень-травень 2018: 38%, 37%,25%):
Динаміка стану фрустрації також протягом трьох періодів.(вересеньлистопад 2016: 30%, 40%, 30%; вересень-листопад 2017: 30%,35%,35%;
квітень-травень 2018: 27,5%, 37%, 37,5%) Переважна кількість учнів з
середнім рівнем фрустрації. Кількість проявів низького рівня перед іспитами
знижується.
Проаналізовано залежність фрустрації від маркерів особистісної
готовності учнів до ЗНО. З’ясовано, що стан фрустрації безпосередньо
залежить від рівня тривожності. Так, чим більшим є рівень тривожності, тим
вищим буде показник стану фрустрації. Показник детермінації становить 91
відсотки , 63 відсотка та 55 відсотків. У випускників протягом дослідження
переважав середній рівень соціальної вмотивованості, проте безпосередньо
перед ЗНО ці показники збільшилися. Аналіз взаємозв’язку рівня
вмотивованості та фрустрації показує, що збільшення показників
соціального типу вмотивованості призводить до збільшення рівня
фрустрації, в той час як підвищення показників пізнавальної вмотивованості
знижує цей показник. Залежність детерміновано на 99 відсотків, 75 відсотків
та 96 відсотків відповідно до періоду проведення дослідження.
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За загальним показником осмисленості спостерігали найбільшу
кількість проявів середнього рівня. Протягом двох років розподіл цього
показника між рівнями був майже незмінним.
Визначено статистичний зв’язок між показниками фрустрації та
СЖО. Показник детермінації складає 82 відсотка, 57 відсотків і 70 відсотків.
Кореляційний аналіз залежності рівня когнітивних здібностей від
стану фрустрації показав відсутність впливу як такого.
Таким чином, гіпотеза була повністю підтверджена. Виявлено, що
остаточним результатом процесу переживання особистісної готовності до
складання ЗНО є наявність чи відсутність усвідомлення власних цілей у
житті, що має значний вплив на перебування людини в стані фрустрації.
Цей стан виникає при наявності двох основних факторів: відсутності
особистісних мотивів та підвищеного рівня тривожності.
Практичним значенням роботи є створення опитувальника, що
дозволяє з’ясувати рівень кожного фактору, який супроводжує процес
переживання особистісної готовності до ЗНО.
Результати даного дослідження потребують подальшого розвитку, а
саме уточнення взаємозв’язку стану смисложиттєвих орієнтацій учнів та їх
готовності до ЗНО. Результати роботи можуть бути використані
практичними психологами та вчителями шкіл при підготовці учнів до
іспитів

ВИЯВЛЕННЯ СУДИННИХ ПАТАЛОГІЙ ТА ЗАГРОЗЛИВИХ
СТАНІВ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ КРОВООБІГУ
МЕТОДОМ ПОДВІЙНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПУДЬСОВОЇ ХВИЛІ
НЛ029
Крива Ольга Вікторівна
учениця 10 класу КЗ "Подільський науково-технічний ліцей для
обдарованої молоді" м. Вінниці
Наукові керівники: Липовий Ігор Григорович, спеціаліст вищої категорії,
вчитель математики КЗ "Подільський науково технічний ліцей для
обдарованої молоді"; Сірак Сергій Вікторович, спеціаліст І категорії,
вчитель інформатики КЗ "Подільський науково технічний ліцей для
обдарованої молоді"
Захворювання органів кровооббігу в сучасному світі є головною
причиною передчасної смерті людей, в тому числі працездатного віку.
Самі сучасні методи лікування не можуть бути ефективними без
вчасної діагностики та виявлення загрозливих станів.
Сучасні технології пропонують застосування мініатюрних пристроїв
у вигляді браслетів чи наручних годинників, які на даний момент можуть
реєструвати відхилення в роботі серцево-судинної системи та сповіщати про
негаразди як сигналами так і збором інформації індивідуальним
комунікаційним пристроєм.
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Основними точними даними які підтверджені численними
дослідженнями є вимірювання частоти серцевих захворювань, кількість
кисню в крові та реєстрації електричних сигналів мускулатури серця.
Однак важливими є вимірювання зміни еластичності судин та
кровяного тиску, чи не основної причини інсультів, порушень ритму,
інфартів.
Навіть самий сучасний смарт годинник Apple Watch не має функції
виміру кровяного тиску, а ЕКГ фіксує тільки при умові торкання електрода
пальцем іншої руки що виключає автоматичне вимірювання ЕКГ, що
актуально в нічний час.
В роботі над проектом ставилась мета дослідити можливість виміру
підвищеного кровяного тиску та інших загрозливих станів і запропонувати
прототип пристою та додаток для айфону.
Поставлена мета досягалась інноваційною зміною геометричних
розмірів пристрою в сторону видовження, що дасть можливість рознести
електроди на відстань достатню для впевненої реєстрації сигналів ЕКГ.
Також пропонується інноваційне застосування оптичних сенсорів
фіксації пульсової хвилі які рознесені геометрично по шляху проходження
кровяного току, тоді знаючи реальний шлях кровотоку та час можна
визначити швидкість пульсової хвилі.
Одержані дані пульсової швидкості будуть пропорційні тиску, та
стану судин.
Агоритм роботи пристрою має інтелектуальне підлаштування під
конкретного власника.
Попередньо може фіксуватися стан комфортного почуття а система
буде сповіщати про загрозливі зміни тиску чи не відповідності сигналів ЕКГ.
Досліджувались два методи реалізації мети проекту.
1. Пристрій у вигляді видовженого наручного браслета по краях якого
розміщено електоди ЕКГ та сенсори фіксації пульсової хвилі.
2. Застосування двох браслетів розміщених рука-рука, рука- нога.
Знаючи зміну шляху кровотоку та час можна визначати більш точно
швидкість пульсової хвилі, однак тоді для фіксації ЕКГ необхідно додаткові
провідники.
Апаратно
застосовувались
китайські
оптичні
сенсори,
мікроконтроллери з вбудованим радіоканалом.
Додаток написаний на мові програмування Objective-C для більш
комфортної роботи з Bluetooth Low Energy.

202

Навколишнє середовище
ВИКОРИСТАННЯ ЛЮПИНУ БІЛОГО СОРТУ ОЛЕЖКА ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
УГІДЬ
НС001
Головчук Владислава Юріївна
учениця 9 класу Лужанської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Закарпатська область
Науковий керівник: Головчук Олеся Іванівна, спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист,
вчитель
біології
та
хімії
Лужанської
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Закарпатська область
Cучасний рівень вивчення флори України потребує пошуку рослин з
фітогербіцидними властивостями і розробки ефективних біологічних
способів боротьби з бур'янами. Тому дослідження гербіцидних властивостей
продуктів деструкції люпину є актуальним і має практичне значення;
Об'єктами дослідження слугував люпин білий (Lupinus albus L.) сорту
Олежка пирій повзучий Elytrigia repens (L.) Nevski, тверда пшениця Triticum
aestivum L. сорту Миронівська 68.
Метою даної роботи було дослідження продуктів деструкції люпину
білого сорту Олежка. У зв'язку з цим вирішувались такі завдання:
-вивчити вплив продуктів деструкції пожнивних решток люпину на
ростові процеси пирію повзучого Elytrigia repens (L.) Nevski.
- дослідити дію пожнивних решток люпину білого на ріст і розвиток
твердої пшениці Triticum aestivum L. сорту Миронівська 68.
-показати перспективи використання люпину у боротьбі з пирієм
повзучим та у стимуляції росту рослини - біотесту.
Вплив пожнивних решток різних сортів люпину на ростові процеси E.
repens вивчали у вегетаційних умовах. Статистичну обробку даних
експерименту виконали за Доспеховим.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у доведенні
фітогербіцидних властивостей пожнивних решток люпину щодо E. repens
(L.) Nevski та ріст активуючого впливу щодо Triticum aestivum L.
Показано, що пожнивні рештки люпину прявляють фітогербіцидні
властивості щодо E. repens та рістактивуючі щодо рослии-біотесту.
Пожнивні рештки люпину є перспективними гербіцидами для боротьби з
пирієм повзучим.
Результати досліджень можуть бути використані у розробці польових,
прифермерських сівозмін із включенням люпину.
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АВТОМАТИЧНИЙ ПОЛИВ РОСЛИН
НС002
Іванов Маркіян Володимирович
учень 10 класу ліцею №18 Львівської міської ради
Жабинець Андрій Тарасович
учень 10 класу ліцею №18 Львівської міської ради
Суряк Христина Іванівна
учениця 8 класу ліцею №18 Львівської міської ради
Наукові керівники: Дебеляк Наталія Василівна, спеціаліст вищої категорії,
вчитель біології ліцею №18 Львівської міської ради; Суряк Оксана Андріївна,
спеціаліст вищої категорії, вчитель хімії та інформатики
ліцею №18 Львівської міської ради
Зараз на нашій планеті починається зміна клімату і тому різні рослини
пристосовуються до нових умов життя. Наш пристрій автоматично поливає
кожну рослину окремо, тоді, коли вона цього потребує. Також спеціальні
датчики дають можливість контролювати вміст pH в ґрунті, вологість і різні
хімічні домішки. Прилад повністю екологічний і це є дуже важливо для
України і світу. Багато людей не мають часу доглядати за своїм "садом",
винахід можна застосовувати для поливу рослин вдома, щоб підтримувати
вміст чистого повітря. Ми плануємо розвивати проект на більш
масштабному рівні в сторону сільського господарства. Хочемо організувати
полив великих територій, використовуючи альтернативні джерела енергії і
дощову воду.
Кислотність ґрунтів та води плануємо визначати за допомогою
цифрової лабораторії Nova Link.
Термін роботи: 6 місяців.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ҐРУНТУ
МЕТОДОМ АПЛІКАЦІЇ
НС003
Паримська Наталія Сергіївна
учениця 10 класу СЗОШ І-ІІІ ст. с. Вільшанка, Вінницька область
Науковий керівник: Горенчук Тетяна Дмитрівна, спеціаліст вищої
категорії, вчитель СЗОШ І-ІІІ ступенів с. Вільшанка, Вінницька область
- У системі екологічного моніторингу довкілля одним із основних
критеріїв біотестування є інтенсивність перебігу біологічних процесів у
ґрунтах: дихання, ферментативної та целюлозолітичної активності.
Виключно висока інформативність біологічних показників дає можливість
за їх допомогою всебічно оцінювати стан ґрунтів. Ґрунтові мікроорганізми
різко реагують на зміни навколишнього середовища і слугують
індикаторами забруднення ґрунту. Зміна розкладу клітковини в ґрунтовому
покриві може вказувати на антропогенне його забруднення. Тому
дослідження целюлозолітичної активності ґрунту є актуальним і має
практичне значення;
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- Об′єктом дослідження слугував поверхневий шар ґрунту села
Вільшанка на різних його ділянках. Тип ґрунту – опідзолений чорнозем;
- Метою даної роботи було дослідження целюлозолітичної активності
ґрунту на різних ділянках села Вільшанка Крижопільського району
Вінницької області. У зв'язку з цим вирішувались такі завдання:
- провести
оцінку
целюлозолітичної
активності
ґрунту
досліджуваних ділянок села Вільшанка;
- порівняти
целюлозолітичну
активність
антропогенно
трансформованих ґрунтів з ґрунтом природної екосистеми;
- показати перспективи використання вибраного методу для оцінки
антропогенного навантаження на ґрунт
- Целюлозолітичну активність ґрунту визначали методом аплікації;
- Показано, що рівень розкладу целюлози на різних ділянках села є
неоднаковим. У природних екосистемах (урочище, парк) інтенсивність
процесу руйнування целюлози дорівнює 100 %. На ділянках, що відчувають
антропогенний тиск целюлозолітична активність зменшується;
- Опрацьована література та експериментальні дані екологічного
проекту поглиблюють знання про види забруднень ґрунту та реакції на них
мікробіоти, формують поняття про целюлозолітичні мікроорганізми як
індикатори стану навколишнього середовища. Результати досліджень
можуть бути використані для ефективного моніторингу стану ґрунтів;
- Робота викладена на 34 сторінках машинописного тексту. Вона
складається з 7 розділів: короткої характеристики роботи, огляду літератури
по темі дослідження, опису об'єктів і методів досліджень,
експериментальної частини, висновків, списку літератури, який включає 10
джерел та 3 додатки. Робота містить 1 таблицю, 1 рисунок.

БІОГЕНЕРАТОР КИСНЮ
НС004
Борисов Павло Андрійович
учень 11 класу КУ "Пологівська гімназія "Основа", Запорізька область
Науковий керівник: Дадіані Ірина Володимирівна, спеціаліст вищої
категорії, старший учитель, вчитель фізики КУ "Пологівська гімназія
"Основа", Запорізька область
Актуальність: Одночасно із забрудненням атмосфери зростає й
виділення техногенного тепла від спалювання палива та використання
електричної енергії, а це є дуже важливим фактором змін глобальної
температури. Серед усіх забруднювачів атмосфери найважливішу роль у
зміні клімату відіграє вуглекислий газ. Він поглинає довгохвильову радіацію
і є одним з факторів, що створюють парниковий ефект в атмосфері;
збільшення концентрації вуглекислоти в атмосфері призводить до
підвищення температури біля земної поверхні. Оскільки людство активно
використовує викопні енергоносії як паливо, то відбувається швидке
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збільшення концентрації вуглекислого газу (CO2, двоокис або діоксид
вуглецю) в атмосфері 2,20±0,01 ppm/рік або 1,7 % за рік.
Мета роботи: дослідити вплив вуглекислого газу на колонію
ціанобактерії та роботу біогенератора з колонією бактерій.
Об’єктом дослідження колонія ціанобактерій яка має здатність до
фотосинтетичної продукції кисню та фіксації атмосферного азоту
Предметом дослідження процес фільтрації повітря через біогенератор
за допомогою ціанобактерій.
Методи
дослідження:
теоретичний,
статистичний,
експериментальний
Головні завдання: дослідити реакцію ціанобактерій на CO2;
розробити модель енергонезалежного біогенератара на ціанобактеріях;
дослідити процес роботи генератора та його практичне застосування.
Практичне значення: За підрахунками вчених, у середньому кожен
мешканець Землі виділяє 1 т і 100 кг парникових газів на рік. Йдеться далеко
не тільки про той CO2, який ми видихаємо та який просочується в
атмосферу, коли ми відкриваємо пляшку мінеральної води. Цей CO2
прихований всюди: в нашій їжі, в нашому одязі, у комп'ютері, у будь-чому.
Справді, аби створити будь-яку річ, потрібна енергія. Виробництво енергії
поки, на жаль, не обходиться без значних викидів парникових газів. При
цьому чим "брудніше" джерело енергії, тим більше CO2 приховано у всіх
наших придбаннях. Люди зобов’язані знайти спосіб бородьби з цією
проблемою. Біогенератор кисню може бути першим кроком у бородьбі з
CO2.
Висновки: Поки що, зміни клімату маловідчутні, але в біосфері є
надто чутливі системи, що перебувають у неврівноваженому стані
(насамперед це льодовики, температура яких становить близько 0 °С).
Незначні коливання температури спричиняють суттєві зміни стану крижаної
системи, що, у свою чергу, впливає на інші системи, оскільки в природі все
тісно взаємопов'язане. Спрацьовує загальне правило: у неврівноваженій
системі малі флуктуації спричиняють істотні перетворення аж до
незворотних змін.
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ВИКОРИСТАННЯ КВАДРОКОПТЕРІВ У ЗАХИСТІ ПРИРОДНІХ
ВОДОЙМ
НС005
Жердєв Микола Анатолійович
учень 9 класу спеціалізованої школи №304 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій м. Києва
Наукові керівники: Соколов Віктор Анатолійович, спеціаліст вищої
категорії, старший учитель, вчитель інформатики СШ №304 м. Києва;
Лучковський Андрій Ігорович, спеціаліст І категорії, вчитель фізики
СШ №304 м. Києва
Мета роботи
Вирішити проблему моніторингу стану відкритих водойм з метою
ви-явлення фактів забруднення води, правил користування водними
об’єктами та браконьєрства.
Актуальність задачі і можливість її практичного застосування
В останні роки почастішали випадки побутового та промислового
за-бруднення природніх водойм окремим громадянами та цілими
підприємст-вами. Порушення відбуваються у широкому спектрі, починаючи
від миття автомобілів у природозахисній зоні і продовжуючи самовільним
захоплен-ням узбережжя та зливом неочищених промислових відходів. Крім
того зна-чна частина річок захаращена незаконно встановленими
рибальськими сітя-ми. Рибний лов відбувається без контролю та обмеження
норм вилову і до-тримання дозволеного сезону. Русла багатьох річок
заростають не прита-манними нашому регіону водними рослинами, але ці
факти стають відомими коли їх популяція досягає критичних меж і
екологічним службам залишаєть-ся лише констатувати цей факт.
Відповідно, на мою думку, необхідна гнучка система моніторингу що
дозволить вчасно реагувати та запобігати вище за-значеним фактам.
Коротка постанова задачі
1.
Провести аналіз та виявити основні локальні джерела
небезпеки для складових річкової та озерної екосистем.
2.
На основі статистичних даних виявити регіони країни у
яких необхідно встановити стеження за дотриманням норм чинного
законодавства у галузі користування водними об’єктами.
3.
На основі зібраних даних визначити вимоги до системи
моніторингу стану водного об’єкту.
4.
Провести імітаційне моделювання роботи системи
моніторингу та вве-сти необхідні корективи.
Опис методів дослідження
• Вивчення інформаційних джерел;
• Синтез одержаних даних;
• Проведення імітаційного моделювання об’єкту;
• Прогнозування.
Аналіз отриманих результатів
В результаті аналізу основних локальних джерел небезпеки для
скла-дових річкової та озерної екосистем виявлено ряд проблем
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техноантропо-генного характеру. Серед найпоширеніших з них ¬–
нераціональне викорис-тання водних ресурсів, злив неочищених
промислових відходів, забудова природоохоронної зони узбережжя тощо.
Серед зон підвищеного ризику знаходяться водні об’єкти Київської,
Запорізької, Хмельницької, Рівненської, Закарпатської, Луганської та
донецької областей. В результаті аналізу типо-вих характеристик,
притаманних більшості українських річок та озер, сфор-мульовано вимоги
до моніторингової системи та виконано імітаційне моде-лювання водного
об’єкту та моніторингової системи на основі квадрокопте-рів.
Науково-практичне застосування
Заміна безпосередньої людської присутності комплексом базових
стан-цій та безпілотних літальних апаратів має позитивно сплинути як на
ефектив-ність попереджувальних заходів, так і на швидкість реагування
фахівців на певні події що відбуваються в межах досліджуваної акваторії. За
рахунок максимальної автоматизації процесу можливо зменшити витрати на
оплату праці людей що зараз мають особисто займатися питаннями охорони
річок та озер. Крім того БПЛА можуть бути оснащені більш простими та
дешев-шими інфрачервоними датчиками, що значно дешевше ніж
забезпечити пат-рульних рибгоспів приладами нічного бачення, при чому
останні займають-ся лише питаннями браконьєрства. Отже втілення такої
ідеї дозволить не тільки зменшити витрати на обладнання та зарплатні, але і
поєднати у собі виконавця функцій представників одразу декількох
державних наглядових служб.
Висновки
Запропонована ідея використання комплексу автоматичної фіксації
та моніторингу стану водойм за допомогою БПЛА може дозволити
спростити контроль за факторами, що чинять негативний техногенний чи
антропоген-ний вплив на річкову та озерну екосистему. При цьому
зменшується необ-хідна кількість людей для виконання цих завдань,
оскільки їх втручання буде необхідним лише у випадку виявлення певних
порушень чи для технічного обслуговування квадрокоптерів чи базових
станцій. Таким чином при збіль-шенні надійності та швидкості виявлення
змін у екосистемі зменшуються по-точні витрати. Залежно від параметрів
водного об’єкту орієнтовний час оку-пності коливається від 3 до 7 років.
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АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗБИРАННЯ ЗВАЛИЩНОГО ГАЗУ
НС006
Гордієнко Тимур Володимирович
учень 8 класу спеціалізованої школи №304 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій м. Києва
Могильний Артем Віталійович
учень 8 класу спеціалізованої школи №304 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій м. Києва
Ракушин Нікіта Вадимович
учень 8 класу спеціалізованої школи №304 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій м. Києва
Наукові керівники: Соколов Віктор Анатолійович, спеціаліст вищої
категорії, старший учитель, вчитель інформатики СШ №304 м. Києва;
Лучковський Андрій Ігорович, спеціаліст І категорії, вчитель фізики СШ
№304 м. Києва
Мета роботи
Дослідити викликані звалищами фактори забруднення оточуючого
середовища та запропонувати шляхи ліквідації частини цих факторів,
зокрема забруднення атмосфери викидами метану, утвореного як продукт
життєдіяльності анаеробних бактерій.
Актуальність задачі і можливість її практичного застосування
Незважаючи на політику більшості країн Європи, напрямлену на
зменшення продукування побутового сміття та його попереднє сортування,
у більшості країн світу кількість звалищ, їх площа та обсяги викидів
зростають з кожними роком. У випадку організації зберігання
відсортованого сміття більшість факторів забруднення оточуючого
середовища можна нівелювати. Однак, попереднє сортування вимагає
додаткових фінансових витрат і тому дуже рідко зустрічається у країнах що
розвиваються. Зокрема в Україні з 1 січня 2018 р. вступив у дію закон що
вимагає виконувати сортування сміття, але умов для цього створено не було.
І якщо проблему забруднення ґрунтових вод можна вирішити за допомогою
спеціальних гідроізоляційних матеріалів, то боротися з шкідливими
викидами у атмосферу зараз можливості немає.
Коротка постанова задачі
1.
Дослідити та визначити основні шляхи забруднення
оточуючого середовища, джерелами яких є звалища побутових відходів.
2.
З’ясувати які з визначених шляхів забруднення наразі не
мають запропонованих ефективних шляхів для реалізації.
3.
Запропонувати шляхи мінімізації впливу чи ліквідації
основних забруднюючих факторів звалищ побутових відходів.
Опис методів дослідження
• Вивчення інформаційних джерел;
• Моделювання процесу.
• Науковий експеримент;
• Аналіз зібраної інформації;
• Прогнозування.
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Аналіз отриманих результатів
В результаті проведення дослідження нами було виявлено три
основні напрямки забруднення навколишнього середовища звалищами:
забруднення ґрунтів та вод, забруднення повітря звалищним газом та
бактеріологічне забруднення довкілля. Під час моделювання процесу
функціонування звалища були запропоновані шляхи для часткового
вирішення двох останніх проблем. Технологія збирання газу свердловинним
методом є низько ефективною через їх регулярне затоплення та руйнування
стінок. Її можна вдосконалити шляхом організації спеціальним чином
сформованих пагорбів з сміття та виготовлення з пластикової вторсировини
(яку можна одразу збирати та переробляти на місці) спеціальної накривної
плівки, яка буде утворювати спеціальні «пухирі» на поверхні сміття. У
верхній частині яких має розташовуватися спеціальний клапан для збору
видобутого газу автоматичним безпілотним дроном з газовим двигуном.
Науково-практичне застосування
Впровадження запропонованого комплексу акумуляції звалищного
газу за попередніми оцінками може дозволити зменшити на дві третини його
викиди у атмосферу і у разі його доочистки та відокремлення метану
забезпечити частину промислових споживачів природнього газу
альтернативним джерелом палива у обсязі до 10 млн. м3 на рік.
Висновки
Запропонована концепція комплексу акумуляції звалищного газу
може дозволити значно зменшити його викиди у повітря, знайти
застосування частині пластикових побутових відходів та обмежити
поширення хвороботворних мікроорганізмів, які раніше розносилися з
вітром чи птахами. Слід відмітити що запропоновані ідеї є лише допоміжним
проміжним етапом на час переходу України до роздільного збирання та
100% вторинної переробки сміття.
ІНФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ
ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ
НС007
Капша Анна Віталіївна
учениця 8 класу Оршовецького ЗЗСО I-III ступенів, Чернівецька область
Науковий керівник: Шапка Марина Іванівна, спеціаліст І категорії, вчитель
фізики Оршовецького ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Чернівецька область
Як вже відомо зараз дуже поширена проблема забруднення
навколишнього середовища парниковим газом. Викиди парникових газів ми
не можимо побачити та відчути.За даними фахівців ООН, якщо не посилити
заходи зі скорочення викидів парникових газів, то наслідки можуть бути
катастрофічними.
Тому цю проблему потрібно негайно вирішувати.
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ПОРАДИ ДЛЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ
БУДИНКІВ
НС008
Червенюк Анна Іллівна
учениця 10 класу Оршовецького ЗЗСО I-III ступенів, Чернівецька область
У даній роботі ви можете дізнати найефективніші способи економії
енергії в багаквартирних будинках, що є надто потрібним в наш час життя.
АНАЛІЗ ПРИЧИН ЕВТРОФІРУВАННЯ ДІЛЯНКИ УЗБЕРЕЖЖЯ
АЗОВСЬКОГО МОРЯ
НС009
Мулін Владислав Сергійович
учень 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської міської ради
Науковий керівник: Павличенко Артем Володимирович, д.т.н., завідувач
кафедри "Екології та технологій захисту навколишнього середовища" НТУ
"Дніпровська політехніка"
Мета роботи: проаналізувати причини евтрофірування ділянки
узбережжя Азовського моря.
Об’єкт дослідження – оцінка та аналіз динаміки розповсюдження
Cladophora siwaschensis Mejer на узбережжі Азовського моря.
Предмет дослідження – зміни видового складу фітопланктону на
узбережжі Азовського моря з різним рівнем рекреаційного навантаження.
Задачі дослідження:

визначити види фітопланктону у досліджуваному
матеріалі;

визначити масу фітопланктону;

розрахувати індекс трофності водойми для ділянки
узбережжя;

розрахувати розподіл біогенної речовини згідно правила
екологічної піраміди;

на основі отриманих даних запропонувати заходи щодо
використання водорості Cladophora siwaschensis Mejer, що накопичується на
узбережжі в надмірній кількості.
Методи: експеримент, власно створена конструкція для відбору проб.
Обробка результатів за допомогою методів оцінки якості вод по
фітопланктону (методу Пантле і Бука в модифікації Сладчека), аналіз фото з
Google Карти
Основні результати: Досліджено явище евтрофікації ділянки
узбережжя Азовського моря; визначено домінування Cladophora
siwaschensis Mejer на узбережжі Азовського моря; розраховано індекс
трофності ділянки узбережжя та встановлено високий індекс трофності, що
доводить явище евтрофікації, а це свідчить про значні порушення
екосистеми Азовського моря. Використовуючи правило екологічної
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піраміди, розраховано екологічну піраміду для даної ділянки узбережжя, що
вказує на порушення трофічних зв’язків в екосистемі моря. Запропоновані
шляхи вирішення проблеми розповсюдження Cladophora siwaschensis Mejer.
Висновки: Масовий розвиток Cladophora siwaschensis Mejer є
біоіндикатором порушення екосистеми Азовського моря. Збільшення
фітопланктону відбувається в наслідок збільшення надходження біогенних
речовин у водоймища. Надмірний вилов риби не дозволяє екосистемі моря
відновлюватися природними шляхами. Необхідний локальний контроль за
розповсюдженням Cladophora Siwaschensis Mejer на узбережжі Азовського
моря.
Для вирішення проблеми необхідно взяти під контроль забудову
берегової лінії та заборонити скидання стоків безпосередньо у море та на
прилеглій території. Необхідно збільшити заповідні території і акваторії на
узбережжі та прилеглій території для збереження флори і фауни Азовського
моря. Для відновлення екосистеми Азовського моря необхідно обмежити на
5 років вилов риби в Азовському морі.
Шляхи застосування: Запропонований у роботі методологічний підхід
дозволяє оперативно встановлювати явище евтрофірування будь яких
водоймищ, визначати рівень евтрофірування та прогнозувати наслідки
евтрофікації. Перевагою такого підходу є оперативність, об’єктивність
отриманих результатів та відсутність значних матеріальних витрат на
дослідження.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД З
ВИКОРИСТАННЯМ БІОАУГМЕНТАЦІЇ
НС010
Коробкін Степан Андрійович
вихованець гуртка "Енергія і будівництво" Міжрегіонального вищого
професійного будівельного училища м. Краматорська, Донецька область
Науковий керівник: Шубчинський Василь Дмитрович, спеціаліст І категорії,
старший викладач, викладач Міжрегіонального вищого професійного
будівельного училища м. Краматорська, Донецька область
Біоаугментація - введення групи певних штаммів мікроорганізмів у
навколишнє середовище з метою досягнення її визначеного стану. У більш
широкому сенсі - це процес збагачення при-родного або техногенного
объєкта мікроорганізмами, у нашому випадку очист¬ки стічних вод –
бактеріями - нітріфікаторами. Крім роліпшення видалення азота,
біоаугментація має такі властивості - поліпшення видалення присутніх
сполук ; видалення небезпечних забруднювачів. Дослідження показали, що
біоаугментація дозволяє не тільки забезпечити безперервність процеса
очистки і зниження навантаження на споруди, а і підвищити стійкість до
токсичних з`єднань.
Раціональною схемою збагачення активного мулу необхідними
мікроорганізмами є створення умов для розвитку необхідних організмов у
212

технологічному процесі. Такий підхід використано у цій роботі.
Эфективність нітріфікації та загальну якість очистки вивчали на установці,
яка працює по двом схемам: 1) Реактор без біоаугментатора; 2) Аерований
реактор - біоаугментатор. В реактор - біоаугментатор поступає зворотній
актив¬ний мул і фільтрат збродженного осаду. По цим схемам зробили
також аналіз на стійкість процесів нітріфікації до великих навантажень
надходжуючого амонію і токсиканту (тіосечовини).
Вплив тіосечовини на нітріфікаційну активність мулу аналізували по
дихальній активності нітріфікаторів і якості очистки во¬ди по амонію.
Дослідження не показали підвищення стійкості процеса нітріфікації
до тіосечовини при наявності реактора - біоаугментатора.
Таким чином, впровадження стадії аугментації активного мулу
нітріфіцируючими мікроорганізмами, показало зростання эфективності
нітріфікації в умовах підвищеного навантаження по аммонію.
Отримані результати дозволяють зробити такі висновки:
- введення стадії біоаугментації активного мулу нітріфікуючими
мікроор¬ганізмами, підвищує эфективність нітріфікації і забезпечує
стабільність процеса закислення амонія в умовах високого навантаження по
амонію та перевищуює розрахункові можливості біореактора в 1.5 рази;
- біоаугментація не забезпечує суттєве зростання стійкості процеса
нітріфікації до токсикантів.

УТИЛІЗАЦІЯ ПОЛІМЕРНИХ ВІДХОДІВ ПАО "РУБІЖАНСЬКИЙ
КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ" МЕТОДОМ ПІРОЛІЗУ
НС011
Тітаренко Єгор Ігорович
учень 9 класу КЗ "Рубіжанська обласна загальноосвітня санаторна
школа інтернат I-III ступенів", Луганська область
Науковий керівник: Назаренко Олена Семенівна, к.х.н., доцент кафедри
екології Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля, Луганська область
На Рубіжанському картонно-тарному комбінаті (РКТК) в процесі
очистки макулатурної маси в якості відходів утворюється до 20 тис. т/ рік
полімерних відходів, а також 23тис.т /рік відходів дрібно дисперсного
паперу(скоп) . Аналіз показав, що у пробі полімерних відходів містяться
22,2% поліетилен у, 39% поліпропілену, 0,8% полістиролу, 23% паперу,
4,4% механічних домішок, 10,6% інших матеріалів (тканини, целофан). В
роботі досліджений піроліз таких відходів, оскільки цей метод не вимагає
дорогого очищення сировини, а дозволяє переробляти полімерні відходи
різного складу. При піролізі відходів такого складу в інтервалі температур
150-400 0С було отримано:26,5% парафіну, 72% паливного газу, 1,5 %
твердого залишку. У той же час на підприємстві є відходи макулатури(скоп),
при піролізі яких утворилося :43% рідкої паливної фракції, 14% паливного
газу , 43% твердого залишку. Для отримання рідких вуглеводнів
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запропоновано змішувати полімерні відходи з відходами макулатури
(скопом) в співвідношенні 1: 1. В результаті піролізу одержали 39% рідкої
фракції, 34% паливного газу, 26% твердого залишку. Одержані в процесі
піролізу суміш газів і рідких органічних сполук можна використовувати в
якості палива. Таким чином із відходів буде можливо виробляти енергетичні
ресурси для використання в котельних підприємства.
В роботі запропоновано використання твердого залишку процесу
піролізу в якості адсорбенту органічних речовин із промислових стічних вод
накопичувача бувшого хімічного комбінату « Рубіжанський Краситель».
Результати дослідів показали, що після контакту стічних вод зі твердим
залишком в кількості 60г/дм3 на протязі 18 діб ступінь знебарвлення склала
68%. Після такого очищення промислові стічні води можливо направити на
подальше очищення на біологічних очисних спорудах. На території
звільнених накопичувачів можливо провести рекультивацію, що значно
поліпшить екологічний стан міста.
Утилізація відходів полімерів дозволить скоротити споживання
природної сировини (вугілля і газу), забруднення навколишнього
середовища, провести рекультивацію полігону РКТК, а також накопичувачів
хімічного комбінату « Рубіжанський Краситель».
ЕКОЛОГІЧНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ТА
ХВОРОБАМИ БДЖІЛ (APIS MELLIFERA)
НС012
Наприклад Ганна Валентинівна
учениця 9 класу КЗ "НВК "Якимівська гімназія", Запорізька область
Василенко Владислав Сергійович
учень 11 класу КЗ "НВК "Якимівська гімназія", Запорізька область
Науковий керівник: Мандрик Наталя Юріївна, спеціаліст ІІ категорії,
вчитель хімії КЗ "НВК "Якимівська гімназія", Запорізька область
Бджільництво – одне з найдавніших занять людини. При вмілому
веденні воно може не тільки давати цілющі продукти (мед, прополіс,
квітковий пилок), та ще непоганий дохід.
Надбавка врожаю, отримана в результаті запилення медоносними
бджолами, істотно перевищує вартість прямої продукції. Інтенсивний
розвиток дачного садівництва ще більше підвищив роль промислового і
особливо аматорського бджільництва.
Таким чином, бджільництво в сільському господарстві отримало ще
одне призначення. Воно виявилося в числі найважливіших помічників у
справі підвищення врожайності сільськогосподарських культур без
застосування добрив і особливого догляду за посівами і посадками, що
обумовлює актуальність проекту.
Зміна навколишнього середовища (стрімке зменшення площі лісів,
пожежі, комахи-шкідники, вирубка, осушення боліт і меліорація земель,
гербіциди, що застосовуються в сільському господарстві, і т.д.) негативно
позначилося на бджільництві.
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Тому, метою нашого проекту стало дослідження екологічних методів
боротьби зі шкідниками і хворобами бджолосімей.
Відповідно до поставленої мети були сформульовані наступні задачі:
1.
Узагальнити та систематизувати теоретичні відомості про
шкідників і хвороби бджіл (Apis mellifera) та методи боротьби з ними;
2.
Виявити екологічно безпечні методи боротьби зі
шкідниками;
3.
Провести власні спостереження впливу екологічних
методів на забезпечення здоров’я бджолосімей;
4.
Виявити найбільш ефективні методи боротьби зі
шкідниками;
5.
Виробити рекомендації, щодо застосування екологічних
методів.
В якості предмета дослідження були обрані способи боротьби зі
шкідниками та хворобами бджіл, які не шкодять навколишньому
середовищу.
Об’єктом дослідження є боротьба зі шкідниками та хворобами бджіл.
Результати дослідів та власних спостережень перевірені на приватній
сертифікованій пасиці, яка знаходиться на вулиці Степова 9, смт Якимівка,
Якимівського району, Запорізької області
Найбільш ефективним та екологіно безпечнм для бджіл та
навколишнього середовища, а головне цілком природним метод боротьби з
міллю (Achroia grisella) є застосування меліси (Melissa officinalis). За
допомогою деревної золи та червоного перцю (Capsicum annuum) дуже
добре боротись з кліщем, а от з мурашниками (Formicidae) , допоможе
боротись петрушка (Petroselinum crispum), висаджена біля вуликів. В ході
досліду виявлено, що відпугувачі для птахів, також захищають і пасики від
щурки.
В ході роботи було доведено, що всі використані нами методи
боротьби зі шкідниками та хворобами бджіл, є екологічно безпечними.

BПЛИВ ЗАСОБІВ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ НА ФАУНУ ВОДОЙМ
НС013
Лисогор Ніна Костянтинівна
студентка I курсу, ДНЗ "Криворізький центр професійної освіти
металургії та машинобудування", Дніпропетровська область
Науковий керівник: Бурдейна Тетяна Юріївна, спеціаліст вищої категорії,
викладач біології та хімії ДНЗ "Криворізький центр професійної освіти
металургії та машинобудування", Дніпропетровська область
Ця тема актуальна тому, що засоби побутової хімії займають важливе
місце в нашому житті: необхідні для миття посуду і підлоги, прання і
прибирання квартири тощо. Сучасні засоби для миття посуду полегшують
роботу господинь. Гарно вимиті тарілки та каструлі, на яких немає жирних
розводів, сяють в кожному домі. Великий асортимент засобів від різних
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виробників дозволяють українцям придбати дешеві та дорогі, але однаково
ефективні миючі засоби. Проте, дуже мало інформації ми знаємо про склад
побутової хімії, про якість цих засобів, не знаємо, як впливає побутова хімія
на нас і наших близьких, а також на довкілля.
Предмет дослідження - вплив засобів для миття посуду на фауну
водойм.
Об’єкт дослідження - мешканці водойм (дослідження проводилось на
акваріумній рибці Гу́пі (Poecilia reticulata)).
Мета роботи: доведення шкідливого впливу засобів для миття
посуду на фауну водойм та ознайомлення з результатами дослідження
користувачів мийних засобів.
Завдання науково–дослідної роботи:
1)
опрацювати літературу з даної проблеми;
2)
дослідити шкідливий вплив засобів для миття посуду на
тварин, мешканців водойм;
3)
проаналізувати споживацький попит на засоби для миття
посуду серед працівників навчального закладу;
4)
ознайомити із результатами дослідження користувачів
засобів для миття посуду;
5)
запропонувати екологічно чисті замінники синтетичним
засобам для миття посуду.
Наше дослідження виходило з того, що агресивні компоненти із
засобів побутової хімії, у тому числі для миття посуду, шкідливі не тільки
для людського здоров'я, а й для навколишнього середовища. Вони зі стоком
потрапляють у водойми, стимулюють розмноження синьо-зелених
водоростей, а ті потім виробляють метан і сірководень, забруднюючи
атмосферу. Проблема в тому, що засоби для миття посуду часто не тестують
на біорозкладання. Від синтетичних речовин, що потрапляють у водойми,
страждають водні мешканці - риба, раки і т.д. Частина з них швидше вмирає,
а інша частина зростає хворою і слабкою. Коли миючі засоби, що
розчиняють жир, потрапляють на зябра риб, вони більше не можуть ними
дихати. За підрахунками виробників на миття посуду сім’я витрачає близько
2кг мийних засобів на одну людину в рік. Основу мийного засобу становлять
поверхнево-активні речовини (ПАР). Крім того, до його складу входять солі
слабких неорганічних кислот (карбонат і бікарбонат натрію, силікати
натрію), відбілюючі реагенти (перборат і перкарбонат натрію, ди- або
трихлорізоціанурати натрію), антиресорбенти, комплексоутворювачі,
гідротропи (кумол- і ксілолсульфонат, карбамід, нижчі спирти) та інші
речовини.
Виходячи із опитування працівників та учнів центру, були відібрані
для дослідження такі засоби для миття посуду: «FAIRY plus Lemon» ,
«GALA Lemon», « RIO лимонник » та «Фрекен БОК Лимон та олива». З цих
засобів були приготовлені розчини, які містили 1% мийного засобу. До
ємностей об’ємом 3л із розчином були випущені рибки гупі, по одній у
кожну ємність. Щодня фіксувалась кількість рибок у ємностях. Найпершою
загинула рибка у середовищі із засобом «FAIRY». Найдовше прожила рибка
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у ємності із розчином мийного засобу «Фрекен БОК Лимон та олива», який
має маркування «біо».
Основними результатами роботи є:
1)
всі досліджувані засоби для миття посуду негативно
впливають на здоров’я та життєздатність водних мешканців;
2)
інтенсивність токсичного впливу залежить від складу
мийного засобу;
3)
опитування серед робітників навчального закладу виявило,
що вони мало обізнані у тому, що саме входить до складу мийного засобу, і
як ці компоненти впливають на їх власне здоров’я та навколишнє
середовище;
4)
для мінімізації негативного впливу на навколишнє
середовище використовувати екологічно-безпечні засоби для миття посуду,
такі як гірчиця, лимон, харчова сода.

АЛЬТЕРНАТИВНІ СКЛАДНІ КОАГУЛЯНТИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ
СТІЧНИХ ВОД
НС014
Кузьменко Валерія Борисівна
учениця 11 класу КЗО "Фінансово-екномічний ліцей" Дніпровської
міської ради
Наукові керівники: Крайняк Олена Василівна, спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист, вчитель КЗО "Фінансово-економічний ліцей"
Дніпровської міської ради; Фролова Лілія Анатоліївна, к.т.н., доцент
кафедри технології неорганічних речовин і екології ДВНЗ "Український
державний хіміко-технологічний університет"
Забруднення поверхневих водойм та ґрунтових вод є одним з
найбільш масштабних і небезпечних видів впливу людини на навколишнє
середовище. Очищення стічних вод від зважених речовин, колоїдних
частинок, високомолекулярних органічних сполук, нафтопродуктів за
допомогою сучасних фізико-хімічних методів є одним з широко вживаних
напрямів охорони водойм від техногенного забруднення. Ефективне
очищення стічних вод від цих сполук відбувається завдяки використанню
особливих реагентів-коагулянтів, які отримали широке застосування у
багатьох технологічних схемах водопідготовки та водовідведення. Загально
відомим є негативний вплив водорозчинних сполук алюмінію на людину.
Тому важливим є заміна типових коагулянтів альтернативними, які більш
безпечні для довкілля. Основна задача роботи полягає у дослідженні
ефективності процесів очищення води від дрібнодисперсних та колоїдних
частинок за допомогою типових та альтернативних коагулянтів, порівнянні
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їх санітарно-гігієнічних та екологічних пріоритетів, що важливо для вибору
коагулянтів при водоочищенні.
Матеріали та методи дослідження: ваги лабораторні, барботажний
мікрокомпресор АЕН-3, фотокамера Nikon 5100, циліндри мірні 500 мл та
100 мл, мірні пробірки 30 мл, хімічні стакани 500 мл, коагулянти
Al2(SO4)3·18H2O,
FeCl3.6H2O,
ZrO(NO3)2·2H2O,
AlCl3.6H2O,
FeSO4·7H2O, TiCl3.
Очищення води проводилось за допомогою фізико-хімічного методу.
Під час проведення експериментальної частини проекту
досліджували проби стічних вод металургійних підприємств м. Дніпро та
проби води р. Дніпро:
Проба № 1- вода з заводу «Комінтерн» ;
Проба № 2 - відбір води з Дніпра;
Проба № 3 - завод ЕВРАЗ ДМЗ им. Петровського
Основні показники (рН, ОВП, температуру, електропровідність) проб
води виміряли за допомогою електронного тестера EZDO7200.
У першій частині проводилось 20 дослідів. Перші 10 за вмістом
FeCl3.6H2O , а інші 10 - FeSO4·7H2O. На кожні 10 дослідів складалась
матриця за трьома коагулянтами. Кожен дослід повторювався нами тричі.
Найкращі показники отримано за використання суміш складу FeSO4·7H2O,
Al2(SO4)3·18H2O, ZrO(NO3)2·2H2O у співвідношеннях 1:1:1, а це доводить,
що альтернативні суміші коагулянтів можуть бути повноцінною заміною
традиційним. Необхідно відмітити позитивний вплив сполук цирконію на
процес коагуляції. Усі суміші, що вміщують солі цирконію значно знижують
електропровідність та каламутність.
У ході другої частини нашої роботи ми досліджували дію
альтернативного композиційного коагулянту, який може бути використано
для водопідготовки. У композиційному коагулянті, який ми отримали у
першій частини роботи, Al2(SO4)3·18H2O було замінено на TiCl3. Заміна
відбулась з метою зменшення токсичної дії сполук Алюмінію. Сполуки
Титана мають безпечніший вплив на людину та навколишнє середовище.
TiCl3 легший у добуванні та в суміші з FeSO4·7H2O та ZrO(NO3)2·2H2O дає
кращі фізико-хімічні характеристики проб води.
Нами була складена нова матриця досліджень, проведено 10 дослідів
з п’ятикратними повторенням та виявлено найкращий коагулянт складу
FeSO4·7H2O + TiCl3 + ZrO(NO3)2·2H2O у співвідношенні 0,1:0,1:0,1.
Кислотність коагулянту було понижено за допомогою додавання
додаванням Ca(OH)2 у співвідношенні 0.1 .
Висновки:
В результаті лабораторних досліджень встановлено, що інтенсивність
процесу коагуляції залежить від низки факторів, а саме вмісту завислих та
колоїдних речовин, концентрації коагулянту та інтенсивності аерації
водного розчину. Виходячи з того, що певні фізико-хімічні характеристики
проб води, внаслідок використання суміш складу FeSO4·7H2O + TiCl3 +
ZrO(NO3)2·2H2O та додаванням Ca(OH)2, у співвідношенні 0.1:0.1:0.1 у
кожну пробірку, кращі, ніж за використання традиційних коагулянтів,
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можемо стверджувати, що альтернативні коагулянти можуть бути
повноцінною заміною традиційних.

CУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕМПИ НАКОПИЧЕННЯ ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ МІСТА КАМЕНЯ - КАШИРСЬКОГО
НС015
Сус Ірина Віталіївна
учениця 10 класу НВК "Загальноосвітня школа I - III ступенів - гімназія"
№2, Волинська область
Науковий керівник: Федорук Валентина Петрівна, спеціаліст ІІ категорії,
вчитель біології НВК "ЗОШ I-III ступенів - гімназія" №2, Волинська область
Масштаби ресурсовикористання призвели до того, що Україна
входить до числа країн із найвищими показниками утворення та
нагромадження відходів.
Викидаючи сміття, ми брутально порушуємо один з основних
екологічних законів – кругообігу речовин у природі. Адже вилучаючи з
природи чимало речовин, людина змінює їх до невпізнанності і повертає у
природу у вигляді сміття, яке не розкладається на вихідні речовини
природнім шляхом. Наприклад, в умовах лісу папір розкладається протягом
2 років, консервна бляшанка – понад 90 років, поліетиленовий пакет – понад
200 років, скло – понад 1000 років.
Спостерігаючи за щоденним накопиченням відходів, не можна не
подивуватись з того, який потужний потік матеріалів усіх видів рухається
лише в одному напрямку – від місця видобування ресурсів на смітник. Тому
актуальність теми нашого дослідження полягає в тому, щоб донести
об`єктивну інформацію про стан справ щодо нагромадження сміття в м.
Камені- Каширському.
Метою нашого дослідження було з`ясувати сучасний стан та темпи
накопичення твердих побутових відходів м. Каменя - Каширського.
Досягнення вказаної мети потребувало розв`язання таких завдань:
-описати основні властивості та морфологічний склад ТПВ;
-опрацювати законодавчу основу у поводженні з відходами;
- здійснити збір статистичних даних по даній темі;
-дослідити різноманітні способи щодо переробки побутових відходів;
-обгрунтувати можливі шляхи боротьби з побутовим сміттям, що
накопичується.
Об`єкт дослідження: Камінь-Каширський полігон твердих побутових
відходів.
Предмет дослідження: побутові відходи, способи їх переробки.
Практичне значення отриманих результатів полягає у використанні
матеріалів дослідження в навчальному процесі на уроках екології, біології,
географії, основ здоров`я.
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ВПЛИВ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА НА
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІКСОТРОФНИХ ВИДІВ РОСЛИН
НС016
Куцкий Євгеній Юрійович
учень 11 класу КЗ "НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія №6 Вінницької
міської ради"
Науковий керівник: Бортник Наталія Миколаївна, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, заступник директора з навчально-виховної
роботи, вчитель біології та екології НВК "ЗШ I-III ст. - гімназія №6 ВМР"
Актуальністю проекту є те, що на сьогоднішній день в Україні
спостерігається надмірне забруднення ґрунтів. У нашій державі ситуація з
ґрунтами знаходиться на межі екологічної катастрофи, що суттєво погіршує
здоров’я людей. Проведення спостереження за станом довкілля та виявлення
відхилень від нормального стану – основне завдання біомоніторингу.
Безсумнівно, антропогенне хімічне забруднення планети - одна з головних
причин, що загрожує рослинам, оскільки вони проникають в усі середовища
життя навіть у ті регіони, що знаходяться дуже далеко від джерел
забруднення. Вплив різних забруднювачів на живі організми вивчений ще
дуже мало, і тому заслуговує на особливу увагу, щоб не втратити від цього
біорозмаїття природи.
Мета проекту:
-дослідити реакцію комахоїдних рослин на різні види забруднення;
-довести, що у комахоїдних рослини змінюються особливості
життєдіяльності внаслідок забруднення ґрунтів;
-усвідомити необхідність використання для життєдіяльності людини
чистого довкілля.
Гіпотеза проекту: враховуючи темпи забруднення довкілля, майбутнє
хижих рослин виглядає дуже похмуро.
Завдання проекту:
- з’ясувати вплив різних небезпечних речовин на життєдіяльність
хижих рослин;
- довести, що зникнення комахоїдних рослин пов’язане з техногенним
забрудненням довкілля;
- розробити план заходів для збереження зникаючих видів.
Матеріали та методи дослідження.
Були придбані азотні добрива «МАЙСТЕР-АГРО», всі подальші
експерименти по перевірці ґрунтів на різні види забруднень проводились з
такими видами комахоїдних рослин як:
1.Росичка (Drosera), а саме Drosera adelae, Drósera capensis;
2.Непентес (Nepenthes ), а саме Nepenthes alata;
3.Жирянка (Pinguicula), а саме Pinguicula "Tina"
Очікувані результати: Проблема збереження біотичного різноманіття
особливо гостро стоїть сьогодні на планеті в цілому та в Україні зокрема.
Серед зникнення сучасних видів рослин комахоїдні займають лідируючу
позицію. Збереження існуючих видів рослин – одне із завдань сучасної
екології.
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Післяпроектні дії: проведення досліджень впливу різних видів добрив
на життєдіяльність комахоїдних рослин, оцінка рівня забруднення ґрунтів
територій, де проростали комахоїдні та там, де зустрічаються в природі
сьогодні.
В практичній частині я намагався довести що комахоїдні рослини
змінюють свої особливості життєдіяльності в наслідок забруднення ґрунту
різними видами добрив .
В своєму досліді я використав:
1.суміш дистильованої води з азотним добривом в співвідношенні 3/1
2.Рослини жирянку та росичку, але так як на росичці візуально краще
видно зміни ніж на жирянці, я зупинився на досліді саме над росичкою.
Сумішю добрива та води необхідно поливати впродовж 2 тижнів
через кожні два дні. Через декілька днів в рослини змінилося забарвлення
волосків та самих краплинок. Вже в кінці тижня стан росянки погіршився,
було помітно гальмування росту нових листків, липких краплинок вже
зовсім не було.
Після довготривалих спостережень деякі рослини, що проростали на
ґрунтах з високим вмістом добрив взагалі загинули, хоча концентрація була
в межах допустимої норми.
Наступним дослідом я намагався дослідити чи можна
використовувати комахоїдні рослини як об’єкти біотестування.
Підготовча частина досліду:
1.За неділю до проведення досліду були придбані личинки жука
хрущака, які були розміщені в 3 контейнери з різними видами корму.
Перший контейнер - звичайний раціон, другий контейнер - чіпси, третій пінопласт.
Висновок : личинки з першого контейнера почувались досить добре,
личинки з другого контейнера загинули вже на 3 день після початку досліду,
а личинки з третього контейнера на вигляд почувались добре, але досить
повільно пересувались.
Отже, комахоїдні рослини не можуть бути об’єктами біотестування.
ВИСНОВКИ ТА ПІСЛЯПРОЕКТНІ ДІЇ
Проблема якості ґрунтів для України була і продовжує залишатися
вкрай актуальною і надзвичайно гострою. Після проведення досліджень,
можна зазначити, що комахоїдні рослини дійсно змінюють свої особливості
життєдіяльності внаслідок підвищеного вмісту азоту у ґрунті. Зокрема у них
зникають ловчі пристосування для комах, що призводить до зміни раціону
харчування.
Отже я довів, що у комахоїдних рослин змінюються особливості
життєдіяльності внаслідок збільшення концентрації добрив у ґрунті, тобто в
наслідок потрапляння в ґрунт азотних добрив, потреба в хижацтві у цих
рослин відпадає, а з часом ї можуть витіснити автотрофні рослини.
У майбутньому планується проведення досліджень впливу різних
видів добрив на життєдіяльність комахоїдних рослин, оцінка рівня
забруднення ґрунтів територій, де проростали комахоїдні та там, де
зустрічаються в природі сьогодні.
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Зміна способу життя комахоїдних тварин з часом може призвести до
еволюційних змін у будові або ж до зникнення цієї унікальної групи
організмів із нашої планети.
Заходи щодо збереження комахоїних рослин:
1.Взяття під охорону ділянок, де проростають комахоїдні рослини.
Зокрема створення природоохоронних об’єктів: заповідників, заказників
тощо.
2.Контроль державними органами меліоративних заходів по
осушенню боліт.
3.Визначення ступеню забруднення територій, де зустрічаються
комахоїдні рослини з метою проведення рекультиваційних заходів.

ВПЛИВ ГАЗОПОГЛИНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОСЛИН НА
ЧИСТОТУ ПОВІТРЯ
НС017
Вінніков Андрій Ігорович
учень 11 класу Сєвєродонецької СЗОШ І-ІІІ ступенів №12, Луганська
область
Науковий керівник: Топалова Інна Іванівна, спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист, вчитель біології та екології Сєвєродонецької середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12, Луганська область
Неоціненну роль в екологічній оптимізації міського середовища та
створення сприятливого мікроклімату виконують зелені насадження. Вони
очищають повітряний басейн міста від пилу, шкідливих газів, диму, кіптяви,
згладжують температурні коливання; як діяльні компоненти середовища
вони можуть виступати в ролі індикаторів, що характеризують стан
навколишнього середовища.
Тема дослідження є дуже актуальною для нашого міста. Житлова
частина міста, а також територія школи знаходиться дуже близько до
головних забруднювачів міста ПРАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот»,
ВАТ «Склопластик». Одним з біоіндикаційних показників трансформації
навколишнього середовища і її впливу на живий організм є порушення
симетрії. В роботі проаналізовано вплив міського середовища на
асимілюючу й акумулюючу здатність рослин, на симетрію листової
пластинки. Проведено аналіз газопоглинальної здатності рослин і зразків
ґрунту, розрахунок флуктуючої асиметрії. Для дослідження були
використані грунт і рослини території школи.
Основна мета роботи: вивчення та оцінка газостійкості і поглинальної
здатності рослин як основи для розробки екологічних принципів озеленення
міста; вивчення поглинальної здатності та газостійкості рослин в
експериментальних умовах; виявлення закономірностей перерозподілу
поглинених забруднювачів у рослинах, а також частка зворотного видалення
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їх в повітря і грунт. Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні
завдання:
1. Дати аналіз стану насаджень в районі досліджень.
2. Виявити особливості адаптивних фізіологічних реакцій
дерев’янистих і трав'янистих рослин в умовах урбаносередовищі і
розрахувати флуктуючу асиметрію листової пластинки.
3. Вивчити вміст хімічних елементів у рослинах в умовах
техногенного середовища.
4. Дати порівняльну оцінку газопоглинальної здатності дерев’янистих
і трав'янистих рослин в насадженнях території школи.
Проведено моніторинг флуктуючої асиметрії листя клена як
біоіндикатора чистоти навколишнього середовища. За бальною системою
оцінки якості середовища проживання живих організмів (по А.Б.
Стрельцову) досліджений клен за флуктуючою асиметрією відповідає 3
балам, що свідчить про те що середовище забруднено. Порівнявши
результати флуктуючої асиметрії клену у 2017 та 2018 році, виявлено
зростання асиметрії, що свідчить про зростання забруднення навколишнього
середовища. Зважаючи на ці показники був проаналізований рівень
поглинання рослинами хімічних речовин з повітря та ґрунту. Для аналізу
газопоглинальних властивостей рослин були зібрані листя: бузку, в'язу,
тополі, клена, вишні та трав’янистих рослин. Проведено аналіз наявності
хімічних елементів у витяжках рослин за фарбуванням полум’я. У рослин,
зібраних у місті на пр. Гвардійському, був виявлений такий ряд хімічних
елементів: Na, B, Cu, Са, P, Pb, Li, а на території шкільного двору: Ca, Li, Ba,
В, Cu. Виявивши ряд хімічних елементів у витяжках рослин, були проведені
дослідження щодо наявності хімічних елементів у ґрунті цих районів. У
соках рослин, які були зібрані на пр. Гвардійському, найчастіше зустрічався
Ca, Na, В, Li, а на території шкільного двору – Ca і Li, але цих елементів не
виявлено в ґрунті. У зв'язку з тим, що найбільша кількість накопичених
елементів була виявлена у витяжках соків листя тополі, бузку, клену і
трав’янистих рослин, то їх можна висадити навесні біля школи. Вони будуть
виконувати дві функції. З одного боку прикрашати шкільний двір, а з іншого
боку очищати повітря від хімічних елементів.
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ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ РОЗМНОЖЕННЯ ТИСУ ЯГІДНОГО В
УМОВАХ М. ОДЕСИ
НС018
Сметанюк Катерина Ігорівна
учениця 11 класу Одеського ліцею "Приморський"
Наукові керівники: Задерей Олександр Вікторович, спеціаліст вищої
категорії, керівник гуртка - методист, керівник гуртка Одеського
обласного гуманітарного центру позашкільного виховання та освіти ;
Русанова Олена Миколаївна, старший учитель, спеціаліст І категорії,
вчитель біології Одеського ліцею "Приморський"
Дослідницька робота присвячена актуальній темі: вивченню
ефективних методів масового розмноження тису ягідного. Наше приморське
місто, за статистичними дослідженнями на 2-му місці по забрудненості
повітря серед усіх міст України. На сьогоднішній день немає необхідної
кількості дерев. На кожного одесита, а повинно бути, як мінімум, по три
дерева. Тому перед нами, жителями Одеси, стоїть завдання поповнити
зелений фонд міста - посадити дерева і кущі, які б очищували повітря від
бруду, газу та пилу, а також приносили естетичну насолоду. Великою
проблемою для нашого міста є якісний та недорогий посадковий матеріал
цінних деревних порід. У парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва
“Юннатський” Обласного гуманітарного центру знаходиться цінний
маточний матеріал для насінневого розмноження цих прекрасних
екзотичних дерев. Тис ягідний – релікт третинного періоду, дерево, що
вимирає на всій території свого природного зростання. Вид занесений до
Червоної Книги України. Це найбільш тіньовитривала хвойна порода,
найбільш перспективна для озеленення в умовах м. Одеси.
Тому метою нашої роботи було дослідження методів масового
розмноження тису ягідного.
Завдання дослідження полягало в:
1. Зборі насіння тису ягідного.
2. Підготовці насіння до посіву методом стратифікації.
3. Створення шкілки під маточними рослинами тису ягідного.
4. Аналіз методу розмноження тису під маточними рослинами.
5. Вивчення методів вегетативного розмноження тису.
6. Аналіз методів масового розмноження тису ягідного та
рекомендації щодо практичного використання досліджених методів.
Перспективним можна вважати метод живцювання тису ягідного за
допомогою регуляторів коренеутворення (Кореневин, гетероауксин та інш.).
Нами розроблена власна технологія вирощування саджанців тису
ягідного під маточними рослинами. Цей метод виявився найбільш
ефективним та рентабельним. Нами за 2 роки вирощено більше 1200
молодих рослинок тису ягідного під однією маточною рослиною. Нами була
розрахована рентабельність всіх перевірених методів. Найвищу
рентабельність показав метод вирощування рослин під маточною рослиною800%, рентабельність методу живцювання-140%, а рентабельність
насіннєвого методу-0% (жодна насінина не проросла). За нашими
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розрахунками досить ефективним може виявитись метод підзимнього висіву
насіння тису ягідного в шкілки з глибиною посіву 2-3 см. Весняний посів
насіння тису ягідного доречно проводити після 2-3 стратифікацій з
чергуванням холодового та теплового періоду підготовки насіння. Ми
вважаємо, що для масового розмноження тису ягідного необхідно
використовувати всі 4 основних методи розмноження, які ми
використовували в роботі.
ФАНДОМАТИ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ
МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ
НС019
Марченко Максим Ігорович
учень 8 класу Кіровоградського обласного НВК (гімназія - інтернат школа мистецтв) м. Олександрії, Кіровоградська область
Науковий керівник: Мірошниченко Олександр Іванович, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель фізики Кіровоградського обласного
НВК (гімназія - інтернат - школа мистецтв) м.Олександрії, Кіровоградська
область
Суть: Мотивація людей до очищення навколишнього середовища;
Добрий день! Ми розповідатимемо про наш проект, який допоможе в
очищенні навколишнього середовища. І ми збираємося це зробити таким
методом який буде розділено на дві частини.
1.Встановлення спеціальних автоматів для прийняття пластика та їх
конструкція;
2. Створення спеціального чат бота;
Встановлення спеціальних автоматів для прийняття пластика:
Щоб мотивувати людей до очищення навколишнього середовища, ми
зробимо спеціальні автомати, які будуть працювати таким чином.
Дбаючи про екологію і заощадження особистих коштів, можна
встановити біля зупинок громадського транспорту, в метро та біля закладів
громадського харчування автомати, які будуть приймати пластикові
пляшки, а замість цього видавати кошти. Кидаючи до такого автомата пусту
пластикову пляшку, людина буде отримувати кошти. Такі машини можна
буде встановити майже по всій Україні. Таким чином можна буде
мотивувати людей до очищення навколишнього середовища. Люди не
будуть викидати пляшки в річки та на дорогу. Для очищення таких автоматів
буде приїжджати машина та забирати їх на переробку. Виробляти такі
автомати буде не дорого.
Конструкція:
Ззовні автомата буде вхід для приймання пляшок . Людині треба буде
положити туди свою пляшку, після того як вона пішла у потрібну секцію,
потрібно буде натиснути на кнопку. За допомогою сенсорів буде
вимірюватися її величина, а за допомогою важеля її вага. Якщо пляшка
матиме занадто велику вагу (в ній залишилась речовина) тоді пляшку буде
повернуто.
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Вразі коли пляшку буде прийнято в автомат, то людині будуть
видавати кошти (вони будуть залежати від розмірів пляшки) через відділ для
купюр.
Людина забере кошти, а пляшку буде відправлено до спеціального
відсіку, з якого її потім заберуть на переробку.
Корпус цих автоматів буде створено з товстого пластику (для захисту
від пошкоджень мікросхем та сенсорів) а також для кращого (надійнішого)
збереження коштів. Самі кошти, будуть знаходитися в невеликому
терміналі, який буде розташований в автоматі. Для збереження даних
коштів, їх будуть зачиняти на замок (ключ від яких буде тільки у певних
людей для поповнення автомата коштами). Єдиною проблемою цього
апарату буде те що кошти не будуть видаватися на кредитну картку (але це
не велика проблема бо сума яку буде давати автомат є не великою).
Створення спеціального бота:
Щоб люди більше дізналися про очищення екології можна створити
спеціального бота. Він буде розповідати людям про те як шкодить викидання
сміття в річки і про те як це шкодить навколишньому середовищу. Людина
буде не просто читати а розмовляти з ботом тобто. Наприклад бот зможе
запитати чи людина хоче почитати та більше дізнатися про екологію.
Людина зможе відповісти двома варіантами так або ні. І так будуть тривати
невеликі діалоги між ботом та людиною. (Також такого бота можна
встановити в самих автоматах але для цього потрібно буде створити
невеликий екран та декілька кнопок).
Конструкція та створення бота:
Для створення бота ми створимо сторінку в соціальній мережі під
назвою Facebook яку назвемо EcoUA вона спочатку, буде давати запитання
чи можна йому додатися в друзі. Після чого буде розмовляти і розповідати
про екологію а також буде дивитися (в залежності від того де проживає
людина) розповідати про автомати для прийому пляшок в його місті, які я
описував у першій частині.
Бот буде працювати за таким алгоритмом:
Добрий день! Чи бажаєте ви познайомитися зі мною та моєю
програмою по збереженню навколишнього середовища?
1.
Так
2.
Ні
Далі в залежності від того що вибере користувач будуть видаватися
варіанти відповідей наприклад:
(якщо користувач вибере ні)
Гаразд тоді я не буду вам заважати.
(якщо користувач вибере так)
Тоді почнемо! Чи задумувались ви над навколишнім середовищем
раніше?
1.
Так
2.
Ні
(В залежності від обох варіантів користувач побаче наступне питання)
і т.д.
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Завдяки цьому боту люди замисляться та почнуть зберігати
навколишнє середовище та жити стане набагато краще.
Висновок:
Завдяки цьому виробу можна буде очистити навколишнє середовище.
Люди стануть смітити набагато менше і наша екологія та навколишнє
середовище стане краще.
ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СІРКОВОДНЮ ЧОРНОГО МОРЯ
НС020
Гуцало Олександр Іванович
студент I курсу Державного навчального закладу "Тернопільське вище
професійне училище технологій та дизайну", Тернопільська область
Науковий керівник: Бондзюх Надія Богданівна, спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист, викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії
біології, екології, географії ДНЗ "Тернопільське вище професійне училище
технологій та дизайну", Тернопільська область
Чорне море – унікальне через наявність у ньому сірководню. У
центральних районах з глибин 100-150 м, а ближче до берегів – від 150-200
м і до самого дна вода насичена сірководнем. Сірководнева "подушка"
займає 87 % об'єму всього моря й заселена лише бактеріями, які споживають
сірководень. Верхня частина вод містить кисень і заселена тваринами,
рослинами та мікроорганізмами. Більшість із них – це донні та планктонні
водорості.
Сірководень, інша назва сульфан, гідроген сульфід — хімічна сполука
з формулою H2S. Це безбарвний, дуже отруйний, горючий газ з характерним
неприємним запахом тухлих яєць. Цей газ утворюється в результаті
вулканічної активності, входить до складу природного газу і деяких вод.
Проблеми підвищення рівня сірководню в Чорному морі та
енергетичної і екологічної безпеки вимагають пошуку нових джерел
відновлюваної енергії, одним з яких є використання енергетичного
потенціалу сірководневої зони Чорного моря.
З глибиною вміст сірководню у воді зростає, досягаючи 9,6 мг/л на
глибинах 1500-2000 м. Вміст Н2S у стовпі води від 150 до 2000 м складає
13,6 кг/м2 і від 150 до 2200 м - 15,5 кг/м2; звідси його середня концентрація
дорівнює 7,5 г/м3.
Перерахування даних для поверхневих горизонтів 0-5 см
чорноморських осадів дає щорічну продукцію Н2S — (1.6-3.1)*106 т.
Щодня в Чорному морі в результаті життєдіяльності
сульфатредукуючих бактерій утворюється близько 10000 тонн газу H2S, а
запас розчиненого у воді H2S оцінюється в 4587 млн тонн. Сірководень має
потенційну економічну цінність, адже його можна розкласти на водень і
сірку, які широко використовуються в промисловості. Є кілька способів
розкладання H2S, в тому числі термічний, термохімічний, електрохімічний,
фотохімічний і плазмохімічний методи, які знаходяться на різних стадіях
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розробки. Ці процеси можуть бути пристосовані для великомасштабного
виробництва.
Для застосування вищезазначених методів для розкладання H2S
необхідна електроенергія.
Проект передбачає впровадження нової технології видобутку
електроенергії шляхом дезинтеграції сірководню. При цьому довкілля не
забруднюється,
а
покращується,
оскільки
токсичні
відходи
використовуються як паливо. Паливо на поверхню не піднімається, не
транспортується, не складується, що запобігає загрозі вибуху в результаті
контакту сірководню з повітрям; унаслідок використання сірководню
продукується побічний продукт – колоїдна сірка, яку намічається
використовувати у фармацевтичній промисловості; технологія також
передбачає виготовлення важкої води в кількостях, достатніх для
забезпечення власної атомної енергетики. Попередні розрахунки свідчать,
що об'єкт доцільно розташувати в морі на відстані 250 км від берега. Денне
споживання сірководню дорівнюватиме його щоденному приросту – 10
тисяч тонн, що забезпечить роботу енергетичної системи, потужністю 1200
MGW/h. Передбачуваний об'єм інвестицій оцінюється у 1,2 млрд. євро, які
окупляться впродовж трьох років. Така висока віддача капіталу є
обов'язковою умовою, оскільки об'єкт експлуатуватиметься в агресивному
середовищі і зможе ефективно функціонувати не більше 20 років. Само
будівництво системи займе не більше трьох років.
Можна також придонні шари морської води з районів аномально
високого вмісту сірководню піднімати на технологічну висоту, де їх
піддавати дії електрогідравлічних ударів, що забезпечують виділення
сірководню, а потім повертати назад в море (електрогідравлічний ефект).
Отриманий газ можна зріджувати і спалювати, а двоокис сірки - окислювати
в сірчану кислоту. Ця енергія забезпечить всі роботи технологічного циклу
– перекачування води, електрогідравлічну її обробку, стискування і
зріджування отриманого газу.
Сірководень може бути використаний в паливно-енергетичних цілях,
нафтохімічному синтезі і виробництві мінеральних добрив. Даний проект
доцільно здійснювати на плавучому комплексі розроблений у вигляді
морської платформи. Проект має переваги: видобуток енергії в
турбодетандерах за рахунок пониження тиску морської води з сірководнем;
максимальна глибина видобутку до 10000 м; можливий комплексний
видобуток вуглеводневої сировини – попутного нафтового, природного газу,
нафти, газового конденсату; мінімальний диферент надводної платформи;
видобуток, накопичення, зберігання і транспортування сірководню в
газоподібному і рідкому станах; можливість блоково-комплектного монтажу
установки. Вартість 1000 м3 сірководню складе приблизно 150 дол. США. В
майбутньому ця вартість може бути зменшена після повного погашення
основних витрат на створення плавучого комплексу. Запропонована схема
переробки сірководню в гідросульфід натрію і інші продукти
нафтохімічного синтезу, врахувати способи забезпечення вибухопожежонебезпечності при транспортуванні нафти, нафтопродуктів
танкерним флотом, сорбційного очищення гідросфери від нафтопродуктів.
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Реалізація проекту дозволить вирішити соціально-економічні і екологічні
проблеми: значно знизити ступінь екологічного ризику викидів
сірководневого ядра з морських глибин; використовувати дешеве джерело
альтернативної сировини для паливно-енергетичних цілей і нафтохімічного
синтезу; отримати екологічно чисте паливо – водень, при спалюванні якого
повністю виключається емісія діоксиду вуглецю – компонента
«парникових» газів; істотно знизити собівартість виробництва
електроенергії і основних продуктів нафтохімічного синтезу і, відповідно,
підвищити їх конкурентоспроможність, що особливо важливе в умовах
фінансовоекономічної кризи; підвищити рівень екологічної безпеки і
енергетичної стабільності країн Причорномор'я; знизити рівень безробіття
за рахунок нових робочих місць з видобутку і переробки сірководню;
освоїти нові спеціальності і спеціалізації у навчальних закладах морського
профілю, пов'язані з морською розвідкою, видобутком і переробкою
сірководню на морських платформах.
Я по мірі можливості хочу долучитися до покращення екологічного
та економічного стану регіону, країни.
ОСОБЛИВОСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОПАЛОГО
ЛИСТЯ
НС021
Зощак Тетяна Андріївна
вихованка Житомирського міського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді
Науковий керівник: Шубіна Олена Павлівна, спеціаліст, співробітник
Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської
молоді
Восени в нашій країні прийнято спалювати опале листя, навесні –
торішню траву. Шкода від спалювання міського листя і сухої трави
надзвичайно небезпечна.
Основні завдання, які вирішує дана робота: найбільш економічно
ефективна та соціально й екологічно доцільна утилізація опалого листя у
місті: зменшення об’ємів вивезення відходів на сміттєзвалища; санітарна
безпека населення у місті; розвиток міста через стимулювання переробки
опалого листя на гумус; отримання екологічно безпечної продукції - гумусу,
що є сировиною для удобрення газонів, клумб, підживлення та посадки
дерев у місті та ін.
1.
Дослідним шляхом нами було встановлено що на дослідній
ділянці мікрорайону Хмільники, загальною площею 2,2 га ростуть такі
дерева: береза, липа, клен, верба, акація, горобина, черемшина, горіх, вишня,
абрикоса, алича, тополя, слива. Всього ми зафіксували 252 дерева.
2.
Шляхом узагальнення отриманих даних ми встановили, що
загальна можлива біомаса листового опаду з дерев, які ростуть на
досліджуваній ділянці становить 6550 кг.
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3.
Експериментальним шляхом, ми встановили що з листяного
опаду, зібраного на досліджуваній ділянці, загальною масою 8,2 кг та грунту,
масою 10,2 кг шляхом компостування на протязі 8 місяців можна отримати
14, 3 кг якісного гумусу.
4.
В підсумку можна сказати, що при формуванні компосту з
листяного опаду досліджуваної ділянки масою 6550 кг ми можемо отримати
11708 кг якісного гумусу.
5.
На наш погляд, розгляд опалого листя, як вторинної
сировини передбачає вирішення багатьох екологічних проблем.

DETOXERY
НС022
Шевченко Юлія Олексіївна
учениця 11 класу Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" м. Києва
Крючков Дмитро Олександрович
учень 11 класу Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ"
Науковий керівник: Булигіна Людмила Вікторівна, спеціаліст вищої
категорії, асистент кафедри інформаційної безпеки ФТІ НТУУ
"КПІ ім. Ігоря Сікорського", вчитель інформатики ПЛ НТУУ "КПІ ім. Ігоря
Сікорського"
Кислотні опади зумовлюють підкислення ґрунтів та поверхневих вод,
що знижує урожайність сільськогосподарських культур, погіршує якість
сільськогосподарської продукції, а також негативно впливає на екологічний
стан довкілля. Наша команда пропонує альтернативний варіант
попередження та боротьби з кислотними опадами, їх наслідками. На основі
платформи Arduino в небо запускатимуться зонди з датчиками кислотності
pH, що дасть підготувати ґрунт до небезпечних опадів
МИЮЧІ ЗАСОБИ СВОЇМИ РУКАМИ
НС023
Корань Катерина Сергіївна
учениця 9 класу спеціалізованої школи №196 м. Києва
Науковий керівник: Шпильова Вікторія Володимирівна, спеціаліст вищої
категорії, старший учитель, вчитель хімії спеціалізованої школи
№196 м. Києва
Побутова хімія займає важливе місце в нашому житті – миття посуду
і підлоги, прання і прибирання квартири, освіжувачі повітря тощо. З екрану
телевізора, в магазинах, при спілкуванні зі знайомими ми часто чуємо, який
засіб краще справляється під час прибирання квартири і який краще
купувати. Проте дуже мало інформації ми чуємо про склад побутової хімії,
про якість цих засобів, не знаємо, як впливає побутова хімія на нас і наших
близьких.
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Актуальність дослідження: В розвинутих країнах засоби побутової
хімії, що містять ці небезпечні для здоров'я людей речовини заборонені. Але
у нас вони дозволені, а ми впевнені, що продукція, яка стоїть на полицях
магазинів і рекламується по телевізору, найкраща і не може бути шкідливою,
а тим більше небезпечною для нас.
Чи читали ви коли-небудь на будь-якій упаковці інформацію про те,
що якщо у вас збільшився рівень цукру в крові, почалися проблеми з
легенями, нервові зриви – це наслідок застосування прального порошку тієї
чи іншої марки? І не прочитаєте.
Тому якщо б набрали чинності нові стандарти на пральні порошки і
миючі засоби, то 95% продукції побутової хімії, яка випускається і
реалізується в Україні, були б заборонені.

ОРГАНІЧНА КОСМЕТИКА: МОДНИЙ ТРЕНД ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ?
СТВОРЕННЯ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ "ГЕЙЗЕРИ ДЛЯ ВАННИ"
НС024
Кікта Марія Іванівна
учениця 10 класу спеціалізованої школи №196 м. Києва
Науковий керівник: Шпильова Вікторія Володимирівна, спеціаліст вищої
категорії, старший учитель, вчитель хімії спеціалізованої школи
№196 м. Києва
Ще в стародавніх Єгипті, Греції, Індії та Китаю приділяли чимало
увагу догляду за шкірою, волоссям. Як доказ тому багаточисленні описи
косметичних засобів у папірусах, санскритах. Не таємниця, що для сучасної
жінки важливо зберігати молодість та красу якнайдовше. І перш за все це
краса шкіри, шкіри обличчя, здоровий вигляд волосся. Сучасна косметична
індустрія щоденно витрачає чималі кошти на розробку нових косметичних
засобів по догляду за шкірою. В хімічних лабораторіях цих фабрик кращі
спеціалісти хіміки, біохіміки ламають голови над створенням “еліксиру
молодості”. Заради збереження природньої краси: PH, вологість, колір,
пружність, мікрофлора шкіри. Звідси і випливає запитання, чи корисно, а
взагалі безпечно використовувати ці препарати людям, схильним до алергії
на різні компоненти даного продукту?
У своїй роботі я розкрию косметичні гейзери для ванни в світлі
біохімічних взаємодій хімічних елементів зі шкірою. Арома масла, які
входять до складу масел: масло жожоба, сандалове масло покращують
тургур шкіри, розгладжуючи зморшки. Масло чайного дерева має
антиоксидантну дію, що робить шкіру молодшою. Подрібнена кісточка
мигдалю, що діє як скраб, що злущує поверхневі змертвілі ділянки дерми.
Ця тема мене зацікавила як дівчину тому що я хочу правильно обирати
косметичні засоби по догляду за шкірою відповідно до мого типу шкіри.
Та мета моєї роботи : Запропонувати новий екологічно чистий
косметичний продутк з мінімальним вмістом різноманітних домішок, який
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здатний до профілактики стресу та вірусних захворюваннь на ранніх стадіях
шляхом інгалювння безпосередньо у легені.
Практичне
значення:
досягнення
максимально
отримано
косметичничний продукт, який не залишає осад, та має тривалий еффект
гейзера. В наслідок чого маємо косметичний догляд зашкірою тіла разом з
аромотерапією.
Особистий внесок: Постановка задач та обговорення результатів
проведено з науковим керівником. Досягнення максимально необхідних
прпорцій хімічних реагентів для отриманнчя кращого косметичного та
лікувального результатів.

ЕНЕРГОПРОДУКТИВНІСТЬ МІСКАНТУСА ГІГАНТСЬКОГО
ЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
НС025
Хробуст Антон Олексійович
учень 9 класу Житомирської гуманітарної гімназії №1, Житомирська
область
Науковий керівник: Зінченко Володимир Олександрович, к.с.-г.н., доцент
Житомирського
національного
агроекологічного
університету,
Житомирська область
Мета і завдання досліджень. Мета досліджень – встановлення
особливостей росту, розвитку і проходження продукційних процесів у
рослин різних форм міскантуса гігантського для забезпечення високої
продуктивності та якості сировини енергетичного використання в
агроекологічних умовах Полісся України.
Для досягнення даної мети були поставлені наступні завдання:
• провести інтродукційні дослідження різних форм міскантуса
шляхом мобілізації та всебічної оцінки рослин для визначення
найперспективніших сортопопуляцій (форм) в умовах Полісся України;
• встановити особливості росту, розвитку, морфологічних
характеристик рослин та проходження продукційних процесів у різних форм
(сортопопуляцій) міскантуса залежно від агроекологічних умов вегетації;
• визначити урожайність надземної маси міскантуса гігантського
залежно від формового різноманіття;
• визначити енергетичну ефективність вирощування рослин
міскантуса гігантського.
Методи дослідження. У процесі виконання роботи були використані
загальнонаукові та спеціальні методи досліджень:
– польовий (для спостереження за ростом і розвитком рослин, оцінки
елементів технології вирощування міскантуса гігантського);
– аналітичний (для визначення хімічного складу рослинної
сировини);
– вимірювально-ваговий (для обліку динаміки росту і врожайності);
– статистичний (для оцінки достовірності результатів досліджень).
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в умовах
дослідної ділянки на базі Житомирської гуманітарної гімназії № 1
встановлено залежність формування врожайності біомаси, вихід твердого
біопалива та енергії у різних форм (сортопопуляцій) міскантуса
гігантського.
Наукові дослідження Зінченко В. О. проводив на базі Житомирського
ботанічного саду, на протязі декількох років. Я, в свою чергу, на базі
Житомирської гуманітарної гімназії № 1 на дослідній ділянці, де було
висаджено 3 форми міскантуса гігантеуса, для можливості подальшого,
самостійного дослідження рослини.
У роботі наведено результати експериментальних досліджень з
вивчення особливостей росту, розвитку і проходження продукційних
процесів у рослин різних форм міскантуса гігантського.
Встановлено, що найкращою схожістю відрізнялися рослини
Англійської (62,5%) та Польської (68,7%) форм. У Австрійської вона була в
межах 37,5%.
За роки досліджень найбільша врожайність сухої листково-стеблової
маси міскантуса була у Англійської форми, в 2016 року збільшення
врожайності відмічено на 3,3 ц/га, у 2017 на 26,6 ц/га, у 2018 на 46,0 ц/га в
порівнянні з рослинами Австрійської форми.
Середня маса рослин в купині міскантуса гігантського при весняному
садінні в 2016 році складала 70,1 – 84,9 г., на 2-й рік вегетації 191,5 – 369,3
г, на 3-й рік вегетації 1200 – 1680г. Найбільша маса купини була у рослин
Англійської та Польської форми міскантуса гігантського. У Австрійської
форми маса купини була найменша – 1200г на 3-й рік вегетації.
Максимальна кількість твердого біопалива, теплота згоряння та вихід
енергії 345,1-449,5 Гдж/га з одиниці площі плантації міскантуса гігантського
забезпечуються з третього року вегетації рослин.
Витрати на отримання теплової енергії при використанні пелет з
міскантуса в умовах Житомирської гуманітарної гімназії № 1 скоротяться на
490186 грн.на рік.
Міскантус являє собою сучасну альтернативу традиційному паливу та
є оптимальним варіантом для виготовлення енергії.
Паливні пелети із міскантуса можуть розглядатися як альтернатива
традиційним видам палива для опалювання як державних установ так і
приватних будинків в сільській місцевості.
В умовах безперервного зростання вартості природного газу різні
держустанови (школи, дитячі садки, лікарні та ін.) мають можливість не
тільки задовольняти свої потреби в паливі, але і отримувати додатковий
прибуток .
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ТЕРМОЕЛЕКТРИКА ЯК "ЗЕЛЕНИЙ" ВИД ЕНЕРГЕТИКИ
НС026
Пішова Поліна Володимирівна
учениця 10 класу Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 Луцької
міської ради Волинської області
Науковий керівник: Новосад Олексій Володимирович, к.ф.-м.н., кафедри
експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Із проведеного нами аналізу літературних джерел можна зробити
висновки, що однією із найбільших загроз нашій планеті та людству є
глобальне потепління, яке обумовлюється парниковим ефектом. Масштабна
зміна клімату по усій нашій планеті спостерігається вже, та з кожним роком
стає все більш вираженою. У більшості випадків зміна клімату призводить
до негативних наслідків. Однією із основних причин парникового ефекту є
зростання в атмосфері концентрації парникових газів (водяна пара,
вуглекислий газ, метан, і т.д.) в результаті діяльності людини. Інтенсивне
зростання концентрації в атмосфері вуглекислого газу та метану, яке
спостерігається протягом останніх декількох десятиліть, відбувається
внаслідок видобутку та спалювання горючих корисних копалин. Слід
відмітити, що далеко не вся енергія горючих корисних копалин
використовується раціонально, значна частина при згорянні палива
розсіюється у вигляді теплової енергії в навколишнє середовище. Чи не
єдиним способом перетворення теплової енергії в електричну є
використання термоелектрогенераторів. На даному етапі розвитку
твердотільні термоелектричні генератори використовуються не тільки для
перетворення теплової енергії сонця в електричну, а і для перетворення в
електричну енергію тепла, яке виділяється багатьма іншими джерелами, в
тому числі внаслідок згоряння палива.
Частковому вирішенню даної проблеми присвячена дана наукова
робота. Мета дослідження полягала в експериментальному визначенні
термоелектричної добротності (ZT) нових монокристалів (AgSb)1-хPbхSe2
при (x=0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4), як матеріалів, перспективних для
термоелектрогенераторів. Для досягнення поставленої мети нам потрібно
було провести вимірювання коефіцієнта теплопровідності (k) даних
монокристалів. Термоелектрична потужність (α2σ) даних монокристалів
була визначена нами на більш ранніх етапах досліджень монокристалів
(AgSb)1-хPbхSe2.
При експериментальному визначенні k, як джерела теплового
випромінювання, ми використовували галогенну лампу. Сфокусований за
допомогою лінз, світловий промінь від галогенної лампи направлявся на
одну із граней паралелепіпеда, вирізаного із монокристалічного злитка
(AgSb)1-хPbхSe2, отриманого після вирощування. Для виключення впливу
квантів світла на (AgSb)1-хPbхSe2 та зменшення відбивання світла
монокристалом грань, яка освітлювалась, покривалась тонким шаром сажі.
Потужність світлового променя вимірювалась за допомогою вимірювача
ИМО-2Н. Різницю температур на протилежних гранях досліджуваного
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зразка вимірювали за допомогою двох термопар. Розміри зразка у вигляді
паралелепіпеда вимірювали штангенциркулем. На основі отриманих з
експерименту даних та елементарної теорії теплопровідності нам вдалось
визначити k та оцінити термоелектричну добротність монокристалів
(AgSb)1-хPbхSe2 при x=0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4.
Так, наприклад, для добре вивчених монокристалів AgSbSe2
коефіцієнт теплопровідності виявився ≈0,5 Вт·К-1·м-1, що узгоджується з
літературними даними, значення термоелектричної добротності для цих же
монокристалів при температурі Т=300 К, ZT=0,03. Аналогічним методом
була визначена термоелектрична добротність для решти монокристалів.

ДРУГЕ ЖИТТЯ – МОЖЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ: ВИВЧЕННЯ ТА
ЗАСВОЄННЯ ПРИЙОМІВ ПОЛІФУЗНОГО ЗВАРЮВАННЯ
ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ ТРУБ ТА ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ
ВИГОТОВЛЕНИХ ВИРОБІВ У ПОБУТІ
НС027
Дудник Андрій Петрович
студент групи 2-МС курсу ДПТНЗ "Привільський професійний ліцей",
Луганська область
Прокопенко Кирило Олександрович
студент групи 2-МС курсу ДПТНЗ "Привільський професійний ліцей",
Луганська область
Куліков Руслан Іванович
студент групи 1-МС курсу ДПТНЗ "Привільський професійний ліцей",
Луганська область
Науковий керівник: Горбунова Тетяна Андріївна, спеціаліст, майстер
виробничого навчання ДПТНЗ "Привільський професійний ліцей", Луганська
область
Сьогодні поліетилен є невід’ємною частиною сучасного життя.
Кожна людина користується ним щодня, адже він входить до складу пакетів,
одягу, пластмасових виробів і тисяч інших предметів постійного вжитку.
Серед найбільших споживачів полімерних матеріалів є будівельна індустрія.
Широкому застосуванню полімерних матеріалів в будівництві сприяють
висока хімічна стійкість, декоративні властивості, простота застосування,
технологічність. Вироби з поліпропілену не втрачають зовнішнього вигляду
і форми під час нагрівання до130° С, мають високу міцність, корозійну
стійкість в агресивних середовищах.
Щорічно на поверхню нашої планети людство викидає понад 150
мільйонів тон поліетилену. Цей матеріал розкладається щонайменше 200
років. Тобто весь цей час він лежить на полігонах для сміття та виділяє в
ґрунт шкідливі речовини. Переважна більшість полімерів, що
використовуються у виробництві, містять хімічні сполуки, які утворюються
в процесі синтезу, і потенційно спроможні негативно впливати на стан
довкілля. В Україні лише 10% відходів полімерних матеріалів
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переробляються - решта накопичуються на сміттєвих полігонах. Через
перенавантаження звалищ, відходи починають спалювати. Під час цього
процесу, полімерні матеріали забруднюють навколишнє середовище
отруйними речовинами – діоксинами, токсичними речовинами.
У сучасних умовах людина виступає активним суб'єктом на ринку
праці, має можливість вільно розпоряджатися головним капіталом – своєю
кваліфікацією. Усе це висуває перед навчальними закладами професійнотехнічної освіти нові завдання:
- формування національної свідомості, любові до рідної землі,
бажання працювати задля розвитку держави;
- формувати екологічну культуру людини, гармонійні відносини з
природою;
- формувати в собі здатність до саморозвитку, самоосвіти, творчої
ініціативи та активності, самостійності в прийнятті рішень та
підприємливості.
Сучасні системи трубопроводів для водопостачання, водовідведення
та опалення є однією з умов для забезпечення комфортного перебування у
приміщеннях. На сьогоднішній день чимало виробників пропонують велике
різноманіття трубопроводів і фітингів до них різних цінових категорій та
якості. Найважливішою умовою ефективної роботи санітарно-технічних
систем є висока якість монтажу, яка залежить від професійної майстерності
монтажників санітарно-технічних систем. Щоб оволодіти професійною
майстерністю монтажників санітарно-технічних систем, треба багато і
вперто працювати, вивчати новітні методи праці, творчо, з любов'ю
відноситися до своєї справи, ощадливо та раціонально використовувати
сучасні матеріали. Під час виконання вправ з'єднання поліпропіленових
труб, на уроках виробничого навчання, за допомогою зварювального
апарату для поліфузного зварювання за технологією, ми отримуємо
нероз'ємні з'єднання - химерні сполуки з кутників, муфт, трійників, колін та
труби, які неможливо буде використати за прямим призначенням. Вони
підуть тільки на смітник, бо ми не маємо змоги переробити їх. Нами було
поставлено питання: «Як виправити цю ситуацію?»
Хоча в Україні, а на сам перед у нашому регіоні, ситуація з
використанням та переробкою поліетилену вкрай складна, вихід все ж ми
знайшли. У впровадженні проекту «Друге життя – можливості поєднання:
вивчення та засвоєння прийомів поліфузного зварювання поліпропіленових
труб та подальше використання виготовлених виробів у побуті.»
Метою нашої роботи є:
1.Дослідження впливу речовини розпаду поліпропілену під час
промислової утилізації на екологію;
2. Розвиток та творчих здібностей та креативності ;
3. Вивчення та засвоєння прийомів поліфузного зварювання
поліпропіленових труб з подальшим використанням виготовлених виробів у
побуті.
Завдання проекту:
- проаналізувати різноманітні інформаційні джерела про речовину
«поліпропілен»;
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- оцінити вплив поліпропілену на екологію під час використання та
переробки;
- з’ясувати ставлення до використання простих прийомів поліфузного
зварювання поліпропіленових з'єднань та виготовлення з них виробів для
побуту;
- з’ясувати можливості реалізації виробів для побуту населенню, з
отриманням доходу, для поповнення матеріальної бази майстерні.
Заходи реалізації:
- обробка інформаційних літературних джерел;
- проведення анкетування серед населення;
- вивчення та засвоєння прийомів поліфузного зварювання
поліпропіленових з'єднань;
- просвітницька діяльність в закладі;
- участь у ярмарку.
Методи дослідження:
- теоретичний (аналіз інформаційних джерел, порівняння);
- математичний (статистика);
- експериментальний (лабораторні дослідження, анкетування).
Очікувані результати (прогнозування):
- оволодіння елементами методики науково-дослідницької роботи;
- використання новітніх інноваційних виробничих технологій із
застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів для
подальшого використання матеріалів після відпрацювання виробничих
прийомів;
- пропаганда охорони навколишнього середовища.
У ході досліджень було виявлено, що продукти розпаду
поліпропілену згубно впливають на навколишнє середовище. Разом з тим
вирішення питань, пов'язаних з охороною навколишнього середовища,
вимагає значних капітальних вкладень.
Отже, після проведених досліджень з поліпропіленовими з'єднаннями
можна сказати про те, що існує можливості поєднання, вивчення та
засвоєння прийомів поліфузного зварювання поліпропіленових труб з
подальшим використанням виготовлених виробів у побуті. Мова йде про
щоденне використання виготовлених виробів, а саме настільних ламп.
Підводячи загальні підсумки роботи можемо сказати, що краще дати друге
життя використаним матеріалам, ніж забруднювати навколишнє
середовище.
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БЕНТОСНІ ВІДКЛАДЕННЯ ЯК ГЕОХІМІЧНИЙ СОРБЦІЙНИЙ
БАР'ЄР ПРОМИСЛОВО-ПОБУТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ
АЗОВСЬКОГО МОРЯ
НС028
Дідур Єлизавета Олександрівна
учениця 10 класу КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської
міської ради Донецької області, Донецька область
Авєрбух Марк Русланович
учень 10 класу КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської
міської ради Донецької області, Донецька область
Науковий керівник: Пономарчук В`ячеслав Вадимович, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель біології та екології КЗ
"Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міської ради Донецької
області, Донецька область
Впродовж декількох десятирічь у донних осадах накопичились
хімічно та біохімічно стійкі антропогенні токсиканти (важкі метали,
нафтопродукти тощо) в кількостях, багаторазово перевищуючи їх зміст по
всій водяній товщі морів усього світу. Якщо забруднення донних відкладень
абісалі відбувається за рахунок поступового накопичення полютантів
впродовж тривалого часу, то забруднення морських вод прибережної зони
складається з суми динамічних показників забруднень протягом року.
З 7.09.2017 р. вивчався видовий склад бентосних відкладень
північного узбережжя Азовського моря, його сезонна динаміка та коливання
видового складу під дією промислово-побутових забруднень різного
характеру. Дослідження тривають досі.
Мета проекту: з’ясувати динаміку коливань видового складу
мікрофлори бентосу у різні сезони та вплив на неї різного роду полютантів.
Об’єкт дослідження: бентосні відкладення маріупольської акваторії
Азовського моря та прилеглих адміністративних територій.
Предмет дослідження: кількісні та якісні показники змін
мікрофлори бентосу під дією промислово-побутових забруднювачів.
Задачі: виконати відбір зразків донних осадах на визначених
територіях; встановити видовий склад мікроорганізмів у взятих пробах;
з`ясувати особливості динаміки речовин-полютантів у донних осадах
досліджуваних
зразків;
створити
карту-схему
розповсюдження
забруднюючих речовин у прибережній зоні Маріупольської акваторії
Азовського моря.
У результаті були визначені представники родів Pseudanabaena,
Leptolyngbya, Oscillatoria, Elphidium, Phormidium, Nostoc, Cyanobacteria,
Alphaproteobacteria, Flavobacteria та ін. Дуже показовими виявилися
коливання чисельності представників вищеназваних родів під впливом
СПАР та нафтопродуктів; аналіз підстилаючих грунтів на важкі метали
також показав певну залежність видового складу бентосної мікрофлори від
їх концентрацій. У результаті сезонних досліджень була створена картасхема маріупольського узбережжя Азовського моря на якій були зазначені
коливання чисельності представників вищеназваних родів в залежності від
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концентрації СПАР, нафтопродуктів та важких металів у морській воді та
грунтів. Отримана карта може бути використана природоохоронними
організаціями, установами освіти, екологічними інспекціями тощо як
наочний посібник сезонної динаміки речовин-полютантів у геохімічних
шарах донних відкладень.

РЕМЕДІАЦІЯ ҐРУНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ БІОМІНЕРАЛЬНИХ
СУМІШІВ
НС029
Мелешкова Маргарита Романівна
учениця 10 класу КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської
міської ради Донецької області, Донецька область
Науковий керівник: Пономарчук В`ячеслав Вадимович, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель біології та екології КЗ
"Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міської ради Донецької
області, Донецька область
Нафта та її похідні займають провідну ланку в виробництві та
економіці. Зараз почали з’являтися механізми, які використовують для своєї
роботи сонячну або електричну енергію, але їхня кількість є непорівнянною
з машинами, які працюють на бензині та мастилі, тому нафта та її похідні
міцно закріпилися на світовому ринку. Останнім часом через несправність
або недбалість працівників до навколишнього середовища потрапляє все
більше нафтових фракцій, які мають високі токсичні та канцерогенні
властивості, що призводить до втрати якості сільскокогосподарських грунтів
та практично назавжди виводять їх з використання. На сьогодні існує багато
фізичних та хімічних методів деградації нафти та її похідних в ґрунті, але
вони найчастіше несуть таку ж саму загрозу, що й нафтопродукти, тому
найперспективнішим буде саме біологічне відновлення грунту, або
біоремедиація. Прискорення процесів очистки досягається шляхом внесення
бактеріальних препаратів та мінеральних добрив, особливо при слабкій
природній активності ґрунтів. Зараз на ринку є велика кількість таких
бакпрепаратів, але усі вони досить дорогі у виробництві та відповідно – у
використанні.
Мета проекту – створення недорогої біосинтетичної суміші, яка
поєднує природний пористий матеріал та аборигенні бактеріальні консорції,
здатні переробляти нафтопродукти у відносно короткий термін.
Дослідження почалися з вересня 2017 р. та тривають досі. Піддослідна
територія – місця потенційного забруднення нафтопродуктами (гаражні
кооперативи, АЗС тощо) в усіх адміністративних районах м. Маріуполя.
Лабораторні дослідження проводилися на базі учбово-лабораторного
комплексу Маріупольського технічного ліцею.
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Об`єкти досліджень – зразки грунтів, забруднені похідними нафти
(синтетичні олії, мазут тощо), аборигенні бактеріальні консорції та пористі
мінеральні субстрати.
Предмет дослідження – можливість поєднання бактеріальних
консорцій та безпечних у екологічному плані пористих мінеральних
субстратів з метою зниження токсичного ефекту від дії нафтопродуктів у
грунті та поступового відновлення його природних властивостей.
Задачі проекту: визначити піддослідні території та зібрати зразки
забруднених грунтів; описати видовий склад аборигенних бактеріальних
консорцій визначених територій; підібрати зручний пористий матеріал, який
може бути субстратною основою для біомінеральної суміші; розробити
фіксуючий агент для поєднання бактеріального компоненту та субстрату;
провести лабораторні та польові випробування суміші.
У результаті польових та лабораторних досліджень був виявлений
бактеріальний склад грунтів визначених ділянок, з потенційно можливих
нафтодеструкторів були виділені представники родів Paenibacillus sp.,
Bacillus sp., Acinetobacter sp., Rhodococcus sp., Pseudomonas sp., та деякі інші.
Для виділення культур бактерій використовували поживне середовище
Таусона зі збільшеною кількістю агару для створення твердогелевого
концентрату; у якості субстратів досить вдалими виявилися агроперліт та
керамзітовий гравій. Отримані суміши ефективні, дешеві у виробництві та
невибагливі до умов зберігання, можуть використовуватися для
біоремедіації грунтів як на локальних майданчиках, так і на великих
територіях.

СОЛОМА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВИД ПАЛИВА
НС030
Сорока Тарас Анатолійович
учень 9 класу ОНЗ "Єланецька ЗОШ І - ІІІ ступенів" Малоукраїнської
філії Єланецької районної ради Миколаївської області, Миколаївська
область
Науковий керівник: Коровякова Наталія Володимирівна, спеціаліст
ІІ категорії, вчитель фізики, інформатики та географії ОНЗ "Єланецька
ЗОШ І - ІІІ ступенів" Малоукраїнської філії Єланецької районної ради
Миколаївської області, Миколаївська область
В сьогоденні нашої країни стоїть актуальне питання, щодо її
енергонезалежності. Україна володіє величезним потенціалом біомаси соломи, використання якої сьогодні, як біопалива вкрай мале, що пов’язано
з відсутністю обладнання і техніки для правильного її збирання з полів та
енергетичних установок, де можна її спалювати. Ця рослина є єдиною нішею
у виробництві твердого біопалива, яка, по суті, не зайнята на сьогодні.
В економіці України аграрний сектор займає одне з провідних місць,
і одержання енергії з соломи - це перспективний напрямок розвитку
енергозабезпечення країни не порушуючи природній екобаланс. Солома – це
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відновлювальний вид енергії період якого складає один рік. Вуглекислий
газ, який утвориться під час спалювання соломи використовується в
природньому річному круговороті речовин у природі. Переробка та
використання
соломи
дозволить
організувати
нову
важливу
високоефективну підгалузь, створити багато тисяч робочих місць: збирання
сировини, її перевезення до місць переробки, виробництво пелетів,
проектування та вирообництво технологічного обладнання для спалювання,
організація системи спалювання, виробництво та споживання отриманої
енергії, отримання екологічно чистого мінерального добрива на основі золи,
яка утворюється під час спалювання соломи.
Тому ми розглянемо можливості використання соломи як
альтернативного виду палива.
Метою даної роботи є дослідження ефективного використання
соломи як альтернативного виду палива.
Завдання проекту:
• Розглянути способи використання соломи населенням;
• Розглянути виробництво паливних брикетів із соломи;
• Порівняти теплотворну здатність соломи та інших видів палива;
• Оцінити переваги використання соломи як палива.
Традиційні напрями використання соломи зернових культур:
— підстилка для тварин;
— корм для тварин;т
— польова мульча та органіка — подрібнення з наступним
загортанням у ґрунт (наприклад, під час оранки) для збільшення вмісту
гумусу й підвищення ґрунтової родючості.
Але є й інше застосування цього побічного продукту
сільгоспвиробництва. У низці країн ЄС її вже впродовж десятиліть
використовують як паливо — джерело для виробництва як тепла, так і
електроенергії. Як ЄС, так й Україна чітко заявили про своє бажання сприяти
активнішому використанню біомаси для виробництва енергії.
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ ВІЗУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
УРБОСИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ НОВОБАВАРСЬКОГО РАЙОНУ
М. ХАРКОВА)
НС031
Демченко Олександра Іллівна
учениця 11 класу Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №137 Харківської
міської ради Харківської області, вихованка КЗ "Станція юних техніків
№1 Харківської міської ради"
Наукові керівники: Комісова Тетяна Євгеніївна, к.б.н., викладач
Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди;
Бєлкіна Олена Віталіївна, старший учитель, спеціаліст вищої категорії,
викладач гуртка КЗ "Станція юних техніків №1" Харківської міської ради
Міське середовище являє собою комплекс природних, природноантропогенних і соціально-економічних факторів, які роблять значний і
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різноманітний вплив на мешканців міст. Створення екологічного міського
середовища життєво важливо для здоров’я людини.
Проблема екології людини придбала для багатьох країн економічну і
соціальну значимість. Однак, коли мова йде про екологічні проблеми,
звичайно говориться про погане повітря, забруднену воду, підвищений шум
і радіацію і не згадується не менш важливий екологічний фактор – постійне
видиме середовище і його стан. Наукові дослідження свідчать що постійне
візуальне середовище, його насиченість зоровими елементами впливає на
психічний і загально-фізіологічний стан людини, особливо впливає на його
орган зору, тобто діє як будь-який інший екологічний фактор.
Науковий напрямок, що розбудовує аспекти візуального сприйняття
навколишнього середовища, було запропоновано російським фізіологом
В.А. Філіним в 1989 році, називається відеоекологією.
Мета. Дати оцінку візуального середовища Новобаварського району
м. Харкова та рекомендації щодо його поліпшення.
Завдання: 1. Проаналізувати із літературних даних візуальне
середовище та ознайомитись з концепцією автоматії саккад.
2. Дати оцінку візуальному середовищу Новобаварського району м.
Харкова.
3. Розробити рекомендації щодо створення комфортного візуального
середовища в районі.
Концепція про автоматію саккад є новим напрямом – про зорове
сприйняття навколишнього середовища. Саме з цієї позиції професор Філін
В. А. запропонував класифікацію навколишнього простору і відзначив, що
середовище може являти собою сукупність комфортного, гомогенного і
агресивного полів. Негативний вплив гомогенних і агресивних полів
підсилює їхня комбінація із прямими лініями й прямими кутами, які око
також «не любить».
Отже, візуальне середовище є невід’ємним екологічним фактором, і
людина як біологічний вид сформувалася в певних природніх умовах.
Для оцінки візуального середовища Новобаварського району
м. Харкова об’єкти умовно були розділені на групи залежно від соціального
призначення:
1) житловий фонд;
2) ландшафтно-рекреакційна зона;
3) установи освіти, культури і мистецтва;
4) установи охорони здоров’я;
5) спортивні, фізкультурно-оздоровчі установи;
6) підприємства торгівлі, харчування, побутового обслуговування;
7) промислова зона;
8) організації керування;
9) дорожня мережа;
10) храми й пам’ятники архітектури.
Для дослідження було відібрано більше ста різних об’єктів, які є
типовими для кожної умовної групи.
Таким чином, аналіз сучасного стану візуального середовища
Новобаварського району визначив, що у вигляді району присутні як
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комфортні, так і агресивні й гомогенні візуальні поля. Архітектура району в
естетичному плані несе нейтральний характер тому, що мало будинків з
розмаїттям зорових елементів. Існує реальна погроза фізіологічним
механізмам зору, які не можуть повноцінно працювати в агресивних і
гомогенних полях візуального середовища.
На жаль на сьогодення поліпшити візуальне середовище Нашого
міста важко з багатьох причин. Однак, поступово необхідно вирішувати це
завдання з використанням методів, що апробовані в країнах Європи.
Перелічимо ці методи:
1. Декор будинків не означає «архітектурних надмірностей», бо це
необхідні функціональні елементи, що становлять основу візуального
середовища. Найпростішим способом декорування будинків може бути
використання графіті із залученням молодих художників.
2. Колористика міста. При будівництві нових і реконструкції старих
будинків рекомендується звернути увагу на колористика фасадів. Грамотно
підібраний колір здатний зняти зорову напругу. Доцільно застосовувати
вертикальне озеленення.
3. Використовувати різні оздоблювальні матеріали і не зациклюватися
тільки на бетоні.
4. Якщо робити фасад кольоровим, то спочатку проконсультуватися з
експертом, або заздалегідь вибрати колірну палітру забудови, потім не
просто бездумно пофарбувати бетон, а вибирати матеріал бажаного кольору.
Не боятися білого і чорного кольорів.
5. Робити скляними вхідні двері в під'їздах усіх багатоквартирних
будинків. Це створює комфортний простір. Спеціалісти, які працюють над
створенням доступного дизайнерського інструменту для благоустрою
під'їздів в старих багатоквартирних будинках пропонують використовувати
в обробці старих і нових під'їздів алюмінієві двері зі склом, дерево для
обшивки фасаду, а також колірні і світлові рішення.
6. Щоб одноманітні паркування не рябіли, робити їх підземними.
7. Щоб пішоходи було приємно розглядати комерційні перші поверхи,
не дозволяти цим установам змінювати фасад будівлі.
8. Для більшої освітленості міста робити забудови переважно
малоповерховими.
9. Для того щоб розбавити одноманітний дизайн вулиць і архітектури
в загальному, можна наповнювати простір арт-об'єктами. При чому як
функціональними, так і тими, що не несуть ніяких функцій
Поліпшення візуального середовища може бути виконано з
використанням незначних, у масштабах району й міста, коштів.
Міське середовище – це місця, де усі ми живемо, працюємо, вчимося,
відпочиваємо. І від того наскільки комфортним буде це місце залежить
багато в чому наше майбутнє.
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ВИКОРИСТАННЯ ВЕРБИ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
ПРОБЛЕМИ МІСТА МИРНОГРАД ШЛЯХОМ ВИРОБНИЦТВА
ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ З БІОМАСИ ДЛЯ ОПАЛЕННЯ ШКІЛЬНИХ
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Науковий керівник: Шкурко Світлана Анатоліївна, методист відділу освіти
Мирноградської міської ради Донецької області , Донецька область
У роботі висвітлені питання вирощування енергетичної верби та її
впливу на екологію і довкілля, розглянуто соціальний чинник у виробництві
відновлюваної енергії в Україні.
Ключові слова: альтернативне паливо, енергетична верба, перехід
котельні на біопаливо.
"The solution to the energy problems of the city Myrnohrad by production
of thermal energy from willow biomass for heating of school buildings"
The paper discusses the social factor in the production of renewable energy
in Ukraine; the issues of growing energy willow and its influence on ecology and
the environment.
Key words: alternative fuel, energy willow, a boiler-house on biofuel.
Для Мирнограда як промислового міста актуальними є питання
енергозбереження та поліпшення екологічної ситуації, оптимізації
природних ресурсів. Швидкі зміни глобального клімату, обмеження
кількості опалювальної сировини, використання якої має свою межу,
зростання цін на традиційне паливо, стимулюють в останні роки пошук
нових джерел енергії, так званих СО2-нейтральних джерел. Запровадження
до вирощування нових рослин, які інтенсивно зв’язують вуглекислий газ і
утворюють високий врожай біомаси, який можна використати на
енергетичні цілі, дозволить значно зменшити емісію СО2.
Один з перспективних видів енергетичної рослини – енергетична
верба SalixViminalisSP. Цей вид дерева є найбільш швидкоростучим по
довжині і вазі. 1 тонна сухої біомаси лози може замінити 750 кг вугілля або
500 м3 природного газу, а значить 1 га лози може щорічно давати екологічне
паливо, що еквівалентне 22-30 тоннам вугілля або 15-20 тис.м3 природного
газу. Вартість лози у порівнянні з іншими видами палива є значно меншою.
В місті є можливості реалізувати ідею використання енергетичної
верби. Багато земель, малопридатних для вирощування зернових культур,
кинутих земель розташовано поблизу станції аерації. Наявність водоймищ
та протікання притоки ріки Казенний Торець є ще одним аргументом на
користь вирощування верби. Усі ці об’єкти розташовані біля району
«Новатор». Рельєф навколо мікрорайону являє собою степову рівнину,
ізрізану овражно-байрачною мережею системи балок Родинської та Сенної.
В цій частині міста розвинена інфраструктура, а отже є потреба у тепловій
енергії.
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Розглянувши природно – кліматичні умови міста Мирноград,
зробивши порівняльний аналіз різних видів біопалива, дослідивши
властивості верби під час вирощування на експериментальній ділянці,
з’ясувавши можливість вирощування енергетичної верби у Мирнограді та
переведення шкільної котельні на біопаливо, проведено розрахунок площіз
емлі, яка потрібна для насадження верби та потреби такої сировини для
опалення шкільних приміщень, змодельовано замкнену екологічну систему,
яка буде працювати в межах міста.
До складу системи увійдуть плантації верби, шкільні модульні
котельні, станція аерації, споживачі тепла. Всі об’єкти розташовані в радіусі
до 10 км, що знижує витрати на логістику.
Проведені під час дослідження розрахунки доводять, що
вирощування енергетичної верби дозволить вирішити енергетичні та
соціальні проблеми містазавдяки довготривалості енергетичних плантацій,
вирішити проблему утилізації та очищення шахтних вод. Виробництвот
еплової енергії з біомаси верби для опалення шкільних приміщень у місті
Мирноград буде сприяти уповільненню зміни клімату, екологічній безпеці
регіону, поліпшенню якості води і повітря, розвитку біологічного
різноманіття, збагаченню ґрунту вуглекислим газом та бактеріями, які
підвищують родючість.
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Постановка завдання: Зростання чисельності населення, діяльність
людини та швидкий розвиток промисловості призводить до значного
збільшення кількості твердих побутових відходів (ТПВ). В Україні
практично відсутня система переробки побутових відходів. Більша кількість
сміття по всій країні вивозиться на сміттєві полігони. Але ці полігони не
відповідають європейським стандартам, вони не обладнані належним чином,
там не дотримуються правила складування і норми захоронення. Щорічно
збільшується обсяг вивезених на звалища відходів, що погіршує екологічну
обстановку, особливо в великих містах. Звалища ТПВ є джерелом утворення
значної кількості токсичних фільтратів і газів, що негативно впливає на
комфортність проживання населення. Враховуючи вище наведене виникає
необхідність в оцінці рівнів забруднення прилеглих територій та рівня
екологічної небезпеки звалищ ТПВ для навколишнього середовища та
здоров’я місцевих мешканців. Таку оцінку доцільно проводити за
допомогою високочутливих методів фітоіндикації.
Використання фітотестів обумовлено тим, що рослини є одним з
головних компонентів екосистем та характеризуються тісними зв’язками з
природними та антропогенними факторами. Рослини-індикатори
підсумовують в собі всі без винятку важливі дані про забруднювачі,
внаслідок цього за їх допомогою можна досить точно оцінити екологічну
ситуацію на досліджуваній території. Саме тому метою роботи є
дослідження характеру змін рівня стерильності пилку індикаторних рослин,
які зростають на різних відстанях від звалищ твердих побутових відходів та
розробки заходів з покращення ситуації.
Використані методи та обладнання: аналітичні, експертні,
статистичні, картографічні, біотест «Стерильність пилку рослин», методика
розрахунку умовних показників ушкодженості біоіндикаторів проф. Горової
А.І., мікроскоп Біолам Р-17.
Основні результати. Для проведення фітоіндикаційних досліджень на
території прилеглій до звалища ТПВ м. Павлоград обґрунтовано та нанесено
на карту місце розташування 8 моніторингових точок, що знаходяться на
відстані 0,5 км та 1,0 км від нього в чотирьох напрямках світу. Відбір пилку
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кожного досліджуваного виду рослин проводили одночасно в усіх точках
спостереження в 2017 та 2018 роках.
Для зручного, оперативного та комплексного оцінювання
екологічного стану територій прилеглих до звалищ ТПВ використано метод
визначення рівнів токсичності атмосферного повітря, що ґрунтується на
встановлені різниці між рівнем стерильності пилку рослин-індикаторів, що
ростуть на досліджуваній території, та аналогічним показником в екологічно
чистих умовах (контроль). Встановлено, що фертильні і стерильні клітини
пилку рослин відрізняються за вмістом крохмалю, забарвлення препаратів
проводили йодним розчином за Грамом.
У ході виконання роботи впродовж вегетаційних періодів 2017 та
2018 років було визначено рівень стерильності пилку 17 видів індикаторних
рослин, що зростають на різних відстанях до звалища ТПВ м. Павлоград.
Встановлено, що найбільші значення стерильності пилку від 6,27 до 35%
спостерігаються на території, прилеглій до звалища, найнижчі – на території,
що знаходиться на відстані 1000 м від нього. Числові значення умовних
показників ушкодженості клітин пилку рослин-індикаторів на
досліджуваній території змінюються від 0,193 до 0,637 у.о., що вказує на
зміну стану фітоіндикаторів від «насторожуючого» до «критичного». На
досліджуваній території практично всі фітоіндикатори мають «загрозливий»
та «критичний» стан, а на відстані 500 м від звалища фітоіндикатори
знаходяться у «загрозливому» стані. Стан рослин, що ростуть на відстані
1000 м від звалища, оцінений як «конфліктний».
Висновки: визначено перелік фітоіндикаторів, які чутливо реагують
на забруднення навколишнього середовища в місцях розміщення ТПВ;
обґрунтована доцільність використання методів фітоіндикації для оцінки та
прогнозування рівня екологічної небезпеки (звалищ) полігонів ТПВ та
прилеглих до нього територій; сформовано інформаційну базу про рівні
стерильності пилку індикаторних рослин, які зростають на різних вітаннях
від звалищ ТПВ; розроблено комплекс заходів (організаційних, технічних та
управлінських) з підвищення рівня екологічної безпеки звалищ ТПВ в
умовах м. Павлоград; визначено перспективи та доцільність впровадження
системи роздільного збору ТПВ для подальшої переробки; розроблено та
реалізовано проект з популяризації способів роздільного збору та
подальшого сортування ТПВ у школах м. Павлоград; розроблено комплект
інформаційних буклетів з напрямів роздільного сортування відходів.
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Однією із основних цілей сталого розвитку є захист та відновлення
екосистем суші, до якої входить і урбоекосистема. Біорізноманіття
урбоекосистеми складається із живих організмів парків, скверів, вулиць,
прибудинкови та шкільних територій, дитячих майданчиків, площ, базарів
тощо. Дієвим заходом із збереження біорізноманіття є створення територій і
об’єктів природно-заповідного фонду. Проте, ми не можемо все заповідати,
особливо у містах. Потрібно проводити просвітницьку, освітню, практичну
роботу для привертання уваги мешканців міст для збереження його
біорізноманіття. Багато мешканців навіть не здогадуються, як багато рослин
і тварин живуть поряд з ними, яке значення вони мають для створення
мікроклімату міста, його біологічного захисту, естетичне значення,
допомагають виховувати гуманне ставлення до живого та інше. Але при
цьому активно руйнують середовище їх існування.
Тому у 2018 році ми розпочали реалізовувати проект «Інформаційний
простір для збереження біорізноманіття міста» для підвищення обізнаності
та привертання уваги мешканців міста до необхідності збереження усього
живого.
Мета: створення інформаційного простору м. Рівного для збереження
біорізноманіття.
Завдання:
- дослідити видовий склад живих організмів окремих біотопів міста;
- створити інфографіку «Біорізноманіття міста»;
- вдосконалити інфраструктуру міста інформаційними штандартами;
- привернути увагу мешканців до біорізноманіття міста та
необхідності його збереження.
Проект реалізовується у три етапи.
Під час першого етапу нами було проведено опитування із визначення
рівня обізнаності мешканців міста про живі організми, що живуть у міському
середовищі. У опитуванні взяли участь 187 мешканців міста. Результати
досліджень показали, що лише 11 % можуть назвати по 10 рослин та тварин
міського середовища, лише 8% опитаних знали про їх значення та
необхідність збереження.
Нами було визначено біотопи, в яких проведено дослідження
біорізноманіття: рекреаційна зона – парк «Молодіжний», набережна р. Устя
та озера Басів кут; багатоповерхова забудова – сквер мікрорайону
«Північний» та територія школи № 25. Для визначення видового складу
живих організмів використовували атласи-визначники: «Трав’янисті
рослини України» (С.С. Морозюк, В.В. Протопопова), «Птахи фауни
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України» (Г.В. Фесенко, А.А. Бокотей), «Довідник: Дерева» (Н. Суханова),
«Гриби України» (М.М. Сухомлин, В.В.Джаган) та інші.
В ході досліджень для кожного із біотопів були складені списки
фонових видів живих організмів. Наприклад, список фонових організмів
парку «Молодіжний»:

трав’янисті рослини – конюшина лучна, глуха кропива біла,
кульбаба лікарська, хвощ лучний, вероніка дібровна, морква дика, спориш
звичайний, чистотіл великий, гравілат міський, коручка криваво-червона,
деревій звичайний, ряст ущільнений, стокротки багаторічні, подорожник
великий, будяк акантовидний, герань лучна, фіалка запашна тощо;

чагарники та дерева – робінія біла, верба вавілонська,
форзиція, спірея, бузок, в’яз листуватий, горобина звичайна, липа
серцелиста, ялина європейська, дуб червоний, модрина європейська, клен
звичайний тощо;

птахи – зяблик, сорока, синиця велика та блакитна,
припутень, дятел великий, горобець хатній, чиж, грак, галка, голуб сизий,
снігур, зеленяк тощо;

метелики – синявець, сонцевик кропив’яний, сонцевик
Адмірал, сонцевик денне павичеве око;

комахи – чорний садовий мураха, червоноклоп червоний,
попелиця, Оленка волохата, короїд-типограф, жук-листоїд, лептура червона,
паломена зелена, бджола, оса звичайна ;

звірі – миша хатня, кріт, кажан, їжак;

гриби – березова губка, трутовик несправжній
сливовий,трутовик несправжній вербовий;

лишайники – пармелія, ксанторія.
Для створення інфографіки були проаналізовані взаємозв’зки між
живими організмами у кожному з біотопів.
Елементи інфографіки «Біорізноманіття парку Молодіжний»:
припутень гніздиться на ялинах близько стовбура дерева; шпаки та синиці
заселяють штучні гніздівлі; граки прилітають у парк лише для харчування;
бджоли та метелики збирають з квітучих рослин нектар; гриби-трутовики
зростають на стовбурах дерев та руйнують деревину; взимку з’являються
снігурі та поїдають насіння ясеня; шпаки, синиці, граки поїдають комахшкідників та грунтових безхребетних; червоноклоп червоний п’є сік з
листків рослин; мурахи розповсюджують попелицю у парку; у затінку
зростає червонокнижна рослина - коручка криваво-червона; на газонах
зростає небезпечний бур’ян – борщівник Сосновського; миші та кроти
роблять нори у грунті; лишайники живуть на стовбурах та гілках дерев,
комахи-шкідники пошкоджують стовбури та листя деревних рослин.
Під час другого етапу проекту у програмі PowerPoint було створено
та надруковано макети інфографіки «Біорізноманіття парку «Молодіжний»,
«Долини р. Устя та її мешканці», «Хто живе поруч з нами», «Мешканці
шкільного подвір’я».
Під час третього етапу планується проведення акції «І будуть жити на
Землі…» із встановлення інформаційних стендів із макетами інфографіки у
відповідних місцях: у парку «Молодіжний», на дитячому майданчику по вул.
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Кн Романа, на шкільному подвір’ї ЗОШ № 25, у рекреаційній зоні на
набережній р. Устя. До акції будуть залучені учні, учителі школи, мешканці
міста.
Очікувані результати:
- наповнення міського інформаційного середовища ідеями
збереження біорізноманіття для сталого розвитку;
- підвищення рівня обізнаності та відповідальності мешканців міста
щодо необхідності збереження біорізноманіття міста;
- збільшення населення, яке бере участь у діяльності, спрямованій на
збереження довкілля;
- збільшення кількості людей, які цікавляться біорізноманіттям та
розуміють важливість його збереження в умовах урбанізованого
середовища;
- об’єднання громади навколо ідеї збереження екосистем суші, яка є
однією із цілей ООН для досягнення сталого розвитку;
- уникнення безповоротної втрати частини гено-, цено- і екофонду, та
забезпечення підтримання екологічної рівноваги на території міста;
- поширення досвіду у місті та перенесення його у громади інших
міст.

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО ГІДРОХІМІЧНОГО СТАНУ ВОДИ
КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ ТА ВИВЧЕННЯ ЙОГО
БАГАТОРІЧНИХ ЗМІН
НС035
Винников Даниїл Сергійович
учень 10 класу Одеського ліцею "Приморський"
Кукелко Олексій Олегович
учень 10 класу Одеського ліцею "Приморський"
Науковий керівник: Ожован Олена Олександрівна, к.б.н., асистент
Одеського державного аграрного університету
Мета проекта: Розробка заходів необхідних щодо відновлення
оптимальних умов збереження лікувальних властивостей води.
Актуальність: Важливість цього завдання визначається складнощами
у стабілізації сольових і біологічних умов лиману і, пов'язаного з ними
процесу грязеоутворення
Висновки: В даний час стан лиману викликає серйозні побоювання.
Надмірне використання води річок для іригації призводить до зменшення
стоку, що веде до обміління лиману. В якості екстреної заходи з порятунку
водойми пропонувалося з'єднання лиману з Одеським затокою. Така форма
введення охоронного режиму лиману, національний природний парк, є
найбільш сприятливою й для місцевого населення, яке проживає на його
узбережжі. У національних природних парках згідно із законом
підтримуються традиційні для місцевого населення види господарської
діяльності, такі як рибальство, випасання худоби, ведення присадибного
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господарства, сінокосіння, народні промисли та інші, які не несуть
негативного впливу на природу.
Таким чином, надання статусу території Куяльницького лиману
національного природного парку «Куяльницький» та створення
адміністрації установи з відповідною кількістю штату і державним
фінансуванням дозволить забезпечити належну охорону його природних
комплексів, вирішити питання створення робочих місць та активізує
економічний розвиток регіону.

ТРУБОЧКИ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ДО ОДНОРАЗОВИХ
СТАКАНЧИКІВ ДЛЯ НАПОЇВ
НС036
Литовко Софія Геннадіївна
учениця 10 класу НВК "Школа комп’ютерних технологій – Львівський
технологічний ліцей"
Науковий керівник: Колдун Віктор Петрович, спеціаліст, завідувач науководослідної лабораторії НВК "Школа комп’ютерних технологій – Львівський
технологічний ліцей"
Забруднення довкілля пластиком набуває критичних масштабів, а
тому актуальною проблемою стає розробка технологій виготовлення посуду
з матеріалів, що можуть швидко, а головне, безпечно, розкладатися при
потраплянні у довкілля виробів з них.
Ідея проекту на перший погляд виглядає дещо банальною – замість
пластикової трубочки («соломки») до стаканчиків з напоями
використовувати ... соломку, але з рослин. Для цього потрібно: вибрати
найбільш відповідні для цих цілей види рослин; вчасно зрізати рослину;
правильно вирізати та висушити фрагмент стебла; відповідним
прогріванням продезінфікувати майбутню трубочку. Завершальна операція
зводиться до просякування заготовки парафіном або воском.
Експериментальна частина. Було встановлено, що після просякування
парафіном чи воском стебло рослини стає нейтральним для рідини
споживання і жодним чином не впливає на смак напою. Водночас стебло
рослини стає стійкішим проти його розмокання.
Трубочка з натуральної стеблини Наявність парафінового або
воскового захисного шару не перешкоджає швидкому розкладанню
стеблини біотою, без виділення токсичних речовин. Потрібно лише
налагодити сам процес отримання великих кількостей соломок при
мінімальних затратах.
Висновки. Заміна пластикових трубочок на натуральні, відповідним
чином сформовані соломки при масовому виробництві дозволяє не лише
суттєво заощадити сировину, енергоресурси і кошти на виробництво
пластмас, і зрештою зменшити забруднення довкілля через поширену
практику викидання будь-де одноразового посуду для напоїв людьми з
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низькою культурою, коли природа терпітиме на собі цей пластиковий
панцир сотні років.
Трубочки з стебла рослини за своїми споживчими якостями
практично нічим не поступається пластиковим виробам. Імовірно, що
Користувачів можуть навіть не зауважити або не відчути заміну матеріалу
трубочки, яка при потраплянні у довкілля розкладеться за кілька місяців, як
це відбувається з іншими рослинами.
ФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МІСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ ТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КРИВОГО РОГУ
НС037
Брикуненко Володимир Олександрович
учень 11 класу Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №78,
Дніпропетровська область
Науковий керівник: Кулішова Алла Анатоліївна, вчитель Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126, Дніпропетровська область
Більшість сучасних робіт екологічного спрямування присвячена
оцінці рівня антропогенного навантаження на певні ділянки середовища.
Стан екосистеми характеризує вплив на неї екологічних факторів та умов
середовища. Саме біологічні методи контролю якості середовища не
вимагають попередньої ідентифікації будь-яких забруднювачів, є простими
в застосуванні та дозволяють здійснювати моніторинг стану довкілля.
Як модельні об’єкти у роботі було обрано 4 види рослинбіоіндикаторів екосистем: липа серцелиста (Tilia cordata Mill), тополя
пірамідальна (Populus pyramidalis Roz), клен ясенелистий (Acer negundo L)
та ялина кримська (Ріnus L)
Досліджуваними ділянками в м. Кривий Ріг виступили: Північний
Парк – точка № 1 (контроль); територія поблизу
(вул. Володимира
Терещенко 1) – точка № 2 (промислова зона); Ботанічний сад парк НАН
України – точка № 3 (природоохоронна зона); територія КЗШ № 78 – точка
№ 4 (антропогенна зона). Площа моніторингових ділянок складала 100 х 100
м
Дослідження проводили у квітні – травні 2018 року.
Результати наших досліджень свідчать, що в досліджуваних точках м.
Кривий Ріг у липи серцелистої (Tilia cordata), тополі пірамідальної (Populus
pyramidalis Roz), клена ясенелистого (Acer negundo L) виявлено відхилення
від норми відносно контролю за усіма 5-ма ознаками.
На основі одержаних значень проводили статистичну обробку даних
за правою та лівою сторонами листкової пластинки T. Cordata, Populus
pyramidalis, Acer negundo . Встановлено відхилення від норми відносно
контролю за другою та четвертою ознаками (права та ліва сторона).
Дослідження ФА в точках моніторингу м. Кривий Ріг встановило
відхилення від норми відносно контролю за першою, другою та четвертими
ознаками в промисловій, антропогенній та природоохоронній зонах.
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Результати досліджень інтегрального показника флуктуаційної
асиметрії популяцій T. Cordata, Populus pyramidalis, Acer negundo у
досліджуваних зонах м. Кривий Ріг представлені на постері.
1) Показано, що результати досліджень інтегрального показника
флуктуаційної асиметрії популяцій Acer negundo має найвищий бал 5 у
промисловій, антропогенній та природоохоронній зоні що свідчить про
критичний екологічний стан. При цьому, у рекреаційній зоні (контроль)
показник ФА становить 2 бали – це вже привертає увагу!
2) Показано, що результати досліджень інтегрального показника
флуктуаційної асиметрії популяцій Tilia Cordata має найвищий бал 5 у всіх
зонах - це свідчить про сильне забруднення екологічного стану.
3) Показано, що результати досліджень інтегрального показника
флуктуаційної асиметрії популяцій Populus pyramidalis має найвищий бал 5
у промисловій, антропогенній, рекреаційній та природоохоронній зонах що
свідчить про жахливий екологічний стан. При цьому, у рекреаційній зоні
(контроль) показник ФА становить дещо меншим аніж за всі останні зони.
Зазначимо, що на контрольній ділянці міста вже фіксуються певні
порушення, натомість у всіх інших ділянках – отримані значення
відповідають «критичному стану». Аналізуючи морфометричні параметри
ялини кримської досліджуваних точок м. Кривий Ріг встановлено, що на
ділянках відсоток хвоїнок з некротичними плямами й ознаками всихання
становив :
1) Промислова зона – 37.7%
2) Антропогенна зона - 33.2%
3) Природоохоронна зона - 67%
4) Рекреаційна зона (контроль) – до 13.7%
Визначаючи зольність ми зазначили що , листя деревостоїв в умовах
промислового середовища здатні накопичувати зольні елементи. Зольність
нами визначалася в кінці вегетації, спостерігалося збільшення у деревостоїв,
які росли в умовах сильного промислового забруднення.
Найбільша зольність спостерігалася у клена ясенелистого.
Підвищення зольності листя в районах промислових викидів
пов'язано з їх здатністю поглинати з атмосфери і накопичувати в своїх
тканинах хімічні сполучення.
При спалюванні тканини органогенні елементи приймають вигляд
газоподібних з'єднань і залишається негорюча частка-зола. Вміст якої в листі
до 15%. Вміст золи залежить від складу ґрунту, на якому росте рослина
«сирої» золи. В її склад входять зольні елементи, мінеральні домішки,
вуглекислота (при окисненні органічної речовини) зв'язана кальцієм,
магнієм, калієм, натрієм.
Для визначення відсоткового вмісту «сирої» золи 2-3г рослинної
речовини ставлять в тигель та дозолять при температурі 400°C. Зважують
золу. Одержана вага слугує для обчислення загальної зольності рослинного
матеріалу.
Висновки:
• На основі інтегрального показника флуктуаційної асиметрії Tilia
Cordata Mill, Populus pyramidalis Roz, Acer negundo L, та морфометричних
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параметрів Ріnus L, показано істотне погіршення екологічного стану у
промисловій, антропогенній, природоохоронній зонах міських територій
• Доведено, що найбільше інформативними фітоіндикаційними
ознаками T. Cordata, Populus pyramidalis, Acer negundo для населеного
пункту є: ширина половинки листка і відстань між кінцями 1-ої та 2-ої жилки
ІІ порядку; а для Ріnus L – ступінь некротичного ураження і його характер,
вага та кількість хвоїнок.
• Найбільша зольність спостерігалась у Acer negundo L та Липи
серцелистої Tilia Cordata. Дослідження морфологічних показників деревних
насаджень у промисловій зоні вул. Терещенка показало значне
пошкодження листової пластинки навіть стійких до забруднення порід
дерев. Це зона надзвичайно інтенсивного забруднення навколишнього
середовища. Підвищену зольність листя та зменшення морфометричних
показників може бути пояснено промисловим впливом основних
забруднювачів від підприємств.
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Робототехніка та інтелектуальні машини
АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У ОСЕЛІ
РТ001
Чорнолоз Ян Вікторович
учень 8 класу спеціалізованої школи №304 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій м. Києва
Наукові керівники: Лучковський Андрій Ігорович, спеціаліст І категорії,
вчитель фізики СШ №304 м. Києва; Соколов Віктор Анатолійович,
старший учитель, спеціаліст вищої категорії, вчитель інформатики
СШ №304 м. Києва
Мета роботи
Дослідити можливості додаткового одержання електричної енергії
у багатоквартирних будинках без додаткового використання великих площ
поверхні з максимальною ефективністю.
Актуальність задачі і можливість її практичного застосування
Питання підвищення енергоощадності будинків та окремих квартир
є надзвичайно актуальним напрямом розвитку дослідження та проектування,
який пов’язаний з вичерпанням природних запасів та подорожчанням
енергоносіїв. Зростаючі ціни на енергоносії стимулюють економно їх
використовувати: у акумулюванні теплової енергії, заскленні лоджій і
балконів, переході на багатотарифні лічильники теплової та електричної
енергії, в заміні ламп розжарювання на люмінесцентні та енергозберігаючі
лампи, встановленні інфрачервоних датчиків руху і багатьох інших
напрямках.
Коротка постанова задачі
1.
Дослідити можливі джерела одержання електричної енергії
для квартири.
2.
Запропонувати способи їх реалізації та виготовити дослідні
зразки.
3.
Випробувати та оцінити доцільність використання
запропонованих альтернативних джерел електричної енергії.
Опис методів дослідження
• Вивчення інформаційних джерел;
• Моделювання процесу.
• Науковий експеримент;
• Аналіз зібраної інформації;
• Прогнозування.
Аналіз отриманих результатів
У результаті дослідження та порівняння різних компактних
конструкцій електрогенераторів які можуть бути використані у приватній
оселі чи багатоквартирному будинку найбільш ефективним виявилися
спеціальні «жалюзі» з сонячними панелями.
Науково-практичне застосування
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Використання у кімнатах (особливо розташованих вікнами у
південному напрямку) спеціальних електрогенеруючих конструкцій на
основі сонячних панелей дозволяє заощадити до 100-150 кВт електроенергії
виходячи з розрахунку на одне вікно за упови підключення малопотужних
споживачів електричної енергії. Це можуть бути ультразвукові
зволожувальні прилади, освітлення акваріуму чи кімнатних рослин та ін.
Висновки
Запропонована ідея використання частини поверхні кімнати, що
ніяк не використовується, дозволяє заощадити на електричній енергії, при
цьому не захаращуючи самі приміщення та не потребуючи встановлення за
межами будинку. Якщо сонячні елементи будуть захищені від негативного
впливу оточуючого середовища, такого як перепади температури, надмірна
вологість та ін., то їх строк служби та ефективність значно зростають. А
встановлення автоматичної корекційної системи що буде розташовувати
«жалюзі» під оптимальним кутом дозволить додатково підвищити
енергоефективність.
ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ
РТ002
Кожухар Костянтин Ігорович
учень 10 класу Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів „ОРТ" №94
з поглибленим вивченням івриту та інформатики ім. Володимира (Зеєва)
Жаботинського Одеської міської ради Одеської області
Наукові керівники: Кіт Ігор Володимирович, спеціаліст вищої категорії,
старший учитель, вчитель Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
"ОРТ" №94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики
ім. Володимира (Зеєва) Жаботинського; Кіт Ольга Григорівна, спеціаліст
вищої категорії, вчитель Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
"ОРТ" №94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики
ім. Володимира (Зеєва) Жаботинського
Останні десятиріччя відзначаються прискореними темпами
проникнення інформаційних технологій в усі сфери життя людини. Зокрема,
інтелектуальні системи в корені змінили характер взаємодій між людьми, а
також між людиною і машиною. Окрім того, сучасні виробники електроніки
випускають пристрої не тільки для людей, а й для тварин. На даний момент
іде активна розробка і вдосконалення технологій для догляду за домашніми
тваринами. Ці електронні гаджети, які коштують не так вже й дешево,
можуть розважити вашого домашнього улюбленця, допомогти в догляді за
ним і зробити безліч інших корисних речей. Незважаючи на це, процеси
стандартизації та глобалізації почалися порівняно недавно й на даний час
існує невелика кількість однотипних рішень, але з різною реалізацією,
зав'язаною на виробників та їх технології. Завдяки зацікавленості основних
гравців ринку в розвитку подібних систем та інтеграції в неї своїх пристроїв
і сервісів, з'явилися зрушення у бік популяризації технології та спільна
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зацікавленість у ній як покупців, так і виробників. Цьому сприяють появи
контролерів сімейства Arduino, розвиток напрямку IoT та підвищення
обчислювальної потужності мобільних пристроїв.
Об'єктом вивчення є керовані автоматичні системи для догляду за
домашніми тваринами, як приклад сучасних інтелектуальних систем.
Предмет вивчення – методика проектування системи SDS4P (Smart
Device System For Pets) для догляду за домашніми тваринами, як приклад
сучасної інтелектуальної системи.
Методи дослідження:
• Збір та аналіз інформаційних джерел за даним напрямком.
• Вивчення особливостей створення і використання інтелектуальних
систем для догляду за домашніми тваринами.
• Створення та практична апробація системи SDS4P.
Метою даної роботи є створення інтелектуальної системи SDS4P для
догляду за домашніми тваринами та популяризація власної реалізації такої
системи.
Завдання:
• аналіз існуючих методів побудови інтелектуальних систем;
• аналіз та вибір апаратної бази для побудови системи;
• аналіз ринку подібних систем та побудова стратегії розвитку;
• аналіз та вибір засобів розробки програмного забезпечення для
контролера і людино-машинного інтерфейсу;
• знайомство з концепцією IoT;
• дослідження і аналіз методів створення IoT-рішень;
• розробка прототипу та алгоритмів управління роботою
інтелектуальної системи.
При вивченні концепції інтелектуальної системи для догляду за
домашніми тваринами були сформульовані основні вимоги і характеристики
її реалізації, побудована відповідна модель у вигляді робочого прототипу
системи, створений зручний мережевий додаток для взаємодії користувача
зі системою.

КЛІЄНТ – СЕРВЕРНА МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ
МІКРОКОНТРОЛЕРНОЮ СИСТЕМОЮ АРДУІНО – ДАТЧИКИ
РТ003
Кондратюк Дарія Іванівна
учениця 11 класу НВК "Балтська загальноосвітня школа І-ІІІст. №3 колегіум", Одеська область
Науковий керівник: Кондратюк Ольга Сергіївна, спеціаліст ІІ категорії,
вчитель інформатики НВК "Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№3колегіум", Одеська область
Комп’ютери давно стали невід’ємною частиною нашого
повсякденного та професійного життя. Сучасний темп життя та величезний
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інформаційний простір вимагає від нашого покоління сприймати та
запам’ятовувати величезну кількість інформаціі. Та іноді ми забуваємо, що
крім них, нас оточують дуже маленькі комп’ютери, і мова йде не про
телефони а про мікроконтролери. Так що, інколи, можна забути про важливу
подію або вимкнути праску чи телевізор. Сучасна людина вирішує дану
проблему за допомогою мікроконтролерних систем. Практично кожний із
нас користується мобільним додатком, створеним на основі
мікроконтролерної системи, що нагадує нам про ті чи інші події. Більш того
виразами «розумний будинок» або «квадрокоптер» нікого не здивуєш. Це
теж приклади застосування мікроконтролерних систем.
Наразі існують певні системи зв’язку з цими пристроями, але
більшість з них можуть використовуватись тільки напряму людиною,
наприклад, натискаючи кнопки.
В своїй роботі я вирішила застосувати дану систему для рахування
кількості грошей в скарбничці, створеної своїми руками. Це зменшить
витрачений час на підрахунок коштів, та дасть змогу визначити точну суму
в будь-який момент часу. Що дозволить мені вирішувати чи продовжувати
копити , чи витратити цю суму в силу її достатньості.
Основним матеріалом для дослідження було взято Arduino.
Мета роботи. Розглянути модель керування мікроконтролер ними
системами та пристроєм, розробленим на основі клієнт серверної
архітектури.
Завдання:
-вивчити теоретичні аспекти програмування клієнт серверної моделі,
керування мікроконтролерною системою;
- дослідити особливості роботи мікроконтролерної системи Ардуїнодатчика;
-використати досліджену інформацію для побудови електроннопрограмової копілки.
Предмет дослідження: електронна програмова скарбничка
Об’єкт дослідження: програмування клієнт – сервісної моделі
Ардуіно-датчик.
Методи дослідження: аналіз, синтез інформаційних джерел, метод
математичних обчислень, метод електронного програмування.
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PEN ASSISTANT 2.0
РТ004
Воронцов Ілля Олександрович
учень 10 класу Кіровоградського обласного НВК (гімназія - інтернат школа мистецтв) м. Олександрії, Кіровоградська область
Наукові керівники: МІрошниченко Олександр Іванович, вчитель фізики
Кіровоградського обласного НВК (гімназія - інтернат - школа мистецтв)
м.Олександрії, Кіровоградська область; Дробот Олександр Ігорович,
вчитель математики та інформатики ЗОШ №17 м. Олександрії,
Кіровоградська область
Актуальність Кожен з нас знає хоча б одну незрячу людину. Всіх цих
людей перемогла страшна хвороба – сліпота. Сліпота́ — повна або майже
повна втрата зору. В Україні мешкає близько 65 тисяч сліпих осіб . Загалом
у світі нараховується близько 314 мільйонів осіб, що мають порушення зору,
викликані різними причинами. 45 мільйонів з них є сліпими.
Мета мого винаходу: Багато сліпих людей не розуміють до чого вони
доторкаються. Розмовляюча «ручка-помічник» може допомогти незрячим
людям навчитися розпізнавати предмети за допомогою тактильних
відчуттів. Ручку можна навести на предмет і вона озвучуватиме назву цього
предмета. Сліпа людина буде розуміти до чого вона доторкається і згодом
зможе вивчити кожен з предметів. Розмовляюча «ручка-помічник»
складається тепер з 4-х частин.
1-ша частина – NFC мітки. «Зв'язок на невеликих відстанях» (англ.
Near Field Communication, NFC) — технологія бездротового
високочастотного зв'язку малого радіусу дії «в один дотик». Ця технологія
дає можливість обміну даними між пристроями, насамперед смартфонами та
безконтактними платіжними терміналами, що перебувають на відстані
близько 10 см.
NFC мітки можуть бути у вигляді наклейки. В таку «розумну
наклейку» можна прописати код за допомогою якого наша ручка «зрозуміє»
слово.
2-га частина − Зчитування NFC міток — зчитування інформації з
NFC-мітки і виконання команд (наприклад, переведення телефону в
«Автономний режим» або відображення певної інформації (наприклад,
показ інформації про автора картини, може бути використана у картинних
галереях, музеях).
Такий зчитувач буде набагато легше вбудувати у ручку і працює він
набагато швидше.
3-тя частина – корпус та динамік. Корпус буде виконаний з
металевого матеріалу. Тому, що мітки і сканер випромінюють
електромагнітні хвилі і щоб не перенавантажувати сканер металічний
корпус буде їх відбивати. Сканер буде зчитувати код з чіпа та подавати
сигнал у динамік, який буде озвучувати слово.
4-та частина — Модуль HC-SR04. Тепер в Pen-assistant буде два
отвори. Перший отвір буде для NFC сканера з динаміком , а другий для
модуля HC-SR04 з вібродзвынком. Відтепер з Pen-assistant можна буде
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виходити на вулицю. Модуль HC-SR04 — це ультразвуковий датчик
прибдиження, який реагує на першкоди від 2 до 400 см від нього. Щоб
увімкнути датчик треба буде перемкнути режим кнопкою на ручці. За
допомогою Google карт та телефону ми зможемо допомогти сліпій людині
ходити по місту. Динамік телефону буде озвучувати кількість метрів до
переходу та коли буде горіти червоне та зелене світло для пішохода, а
Модуль HC-SR04 буде допомагати сліпому не зтикатися з перешкодами.
Тепер Pen-assistant може виступати в ролі електроповодиря.
Результати:
В результаті зьеднання цих 4 компонентів в єдиний винахід ми
отримуємо Pen-assistant 2.0 для допомоги сліпим людям.
Висновок: За допомогою мого винаходу незрячі люди перестануть
наносити собі шкоду невідомими для них предметами і зможуть навчтися
розпізнавати речі тактильними відчуттями. Користувачами Pen-assistant 2.0
можуть бути дорослі незрячі люди без вад рук і сліпі діти які теж не мають
проблем з руками. Орієнтовна ціна винаходу 500 грн.

ПРОГРАМА РОЗПІЗНАВАННЯ СОНЛИВОСТІ В РЕАЛЬНОМУ
ЧАСІ
РТ005
Савінський Тарас В'ячеславович
вихованець Рівненського міського Палацу дітей та молоді
Науковий керівник: Ольховик Вадим Леонідович, спеціаліст, керівник гуртка
- методист, керівник гуртків Школи інформатики Рівненського міського
Палацу дітей та молоді
На даний час Україна втрачає кожного дня 10 своїх громадян у різних
ДТП. Причин аварій є дуже багато, і однією з них є перевтома водія з
подальшим виїздом на зустрічну смугу руху чи не дотриманням безпечної
дистанції руху. Саме тоді виникла ідея написання програми розпізнавання
сонливості в реальному часі, щоб за допомогою веб камери або камери в
середині салону контролювати стан водія.
Основна мета роботи: Створити програму розпізнавання сонливості.
Актуальність: Підвищення безпеки на дорозі, контролю над
працівниками та операторами складних машин.
Завдання наукового дослідження: дослідження сучасних швидких
методів та алгоритмів розпізнавання обличчя та його рис, у сфері
комп’ютерного зору.
1. Розпізнання меж обличчя з картинки-кадру.
Для першого завдання ми обрали алгоритм каскаду Хаара з бібліотеки
OpenCV, в першу чергу через його значну швидкодію. Взагалі, цей алгоритм
застосовується не лише для розпізнавання облич, а й інших поширених
об’єктів котрі мають чіткі межі: номерів авто, людських фігур у повний
зріст, дорожніх знаків усього, що має характерну форму та рельєф. Алгоритм
працює з чорнобілим зображенням, постійно накладаючи на нього маски
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різної прямокутної форми та величини. Оцінюється сума яскравості пікселів,
що потрапили під одну частину маски, й сумму пікселів, що потрапили в
іншу частину. Причому, сума яскравості пікселів не вираховується
постійним сумуванням, вона доступна для будь-якої зони одразу, якщо
представити зображення в інтегральному вигляді. Саме тому алгоритм
надзвичайно швидкий, хоч і не завжди акуратний. Ці світлі та темні області
визначеної форми називають ознаками шуканого об’єкта. До прикладу, в
людського обличча такими ознаками є: темніша зона очей, аніж зона щік,
світліша зона перенісся, аніж зона очних впадин і т.д.. Чим більше таких
ознак описати, тим краще працюватиме розпізнавання. Опис таких критеріїв
– це кропітка та довга робота, тому ми використовуємо готові описи та
критерії для точності роботи програми.
2.Розпізнавання рис обличчя та нанесення лицевих маркерів.
Коли межі лиця визначено, потрібно розрізнити на ньому такі основні
риси як: рот, ліва брова, права брова, ніс, підборіддя, праве та ліве око. Було
прийнято рішення скористатися можливостями бібліотеки dlib, а саме
реалізацією алгоритму на основі роботи Каземі та Салівана 2014-го року,
який забезпечує розпізнавання характерних точок обличчя усього за одну
мілісекунду.
Реалізацію можна поділити на дві частини:
1.
Натренований набір зображень з лицевими маркерами; Ці
зображення з різноманітними обличчями та їх положеннями, були вручну
промарковані точками з координатами (x, y), котрі визначають основні риси
обличчя.
2.
Обчисленя вірогідної відстані між усіма точками попарно,
застосування дерев регресії для передбачення таких характерних в, на основі
інтенсивності пікселів, та їх відстаней між собою;
Звісно, такі набори зображень не обов’язково маркувати самому,
існує багато таких наборів з різною кількістю точок лицевих маркерів. Було
обрано стандартний набір з 68-ма точками, який іде у складі бібліотеки dlib.
Після створення детектора, він обробляє вхідне зображення обличчя і
визначає лицеві маркери. Усі координати таких точок зберігаються у масиві,
і для доступу до них потрібно вказувати бажані індекси. Нижче, зображення
з проіндексованими точками і їх положення на умовному обличчі.
3. Контроль відкритих повік
Координати очей на зображенні ми можемо видобути за допомогою
вище згаданих інструментів.
Для того, щоб контролювати відкриті повіки, програма має чітко
визначати різницю між закритим та відкритим станом очей, і робити це
миттєво. Є багато існуючих алгоритмів, котрі здатні вирішувати таку задачу
зі значною затратою процесорного часу, й котрі, до того ж, вимагають
чіткого положення голови людини, гарного освітлення, в силу чого не
підходять для мобільних малопотужних платформ. Запропоноване рішення
Сокуповою та Чехом на основі лицевих міток є в одночас простим та
ефективним.
За цим методом вираховується співвідношення відстані між повіками
до ширини ока. Тобто, в ширину око практично не змінюється й ми маємо
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відносно сталий знаменник, а от відстань між повіками постійно змінюється
– так ми отримуємо коефіцієнт EAR(eye aspect ratio). Маємо формулу
розрахунку EAR.
Коли око буде у закритому стані, то відстань між маркерами повік
буде близькою до нуля, а тому й увесь чисельник у формулі буде близьким
до нуля й ми отримаємо коефіцієнт EAR близький до нуля. При відкритих
повіках ситуація змінюється й EAR зростає до приблизно сталої величини –
що означає нормальний, відкритий стан очей людини. Зміну коефіцієнту
EAR з часом можемо бачити на, варто відмітити провал графіку справа – це
зафіксоване мигання очей.
Залишилося підібрати значення коефіцієнту ЕАR, та кількості кадрів
із зафіксованими закритими очима, достатніх для запуску тривоги.
Оптимальне значення EAR є близьким до 0.2, а кількість кадрів можна
варіувати в залежності від галузі використання системи на практиці. Варто
згадати, що в реалізації програми буде перевірятись обидва ока, тому для
перевірки буде використане середнє арифметичне значення EAR.

ДРОН-РЕГУЛЮВАЛЬНИК
РТ006
Буртовий Анатолій Володимирович
учень 10 класу Кіровоградського обласного НВК (гімназія - інтернат школа мистецтв) м. Олександрії, Кіровоградська область
Середа Богдан Володимирович
учень 10 класу Кіровоградського обласного НВК (гімназія - інтернат школа мистецтв) м. Олександрії, Кіровоградська область
Наукові керівники: Мірошниченко Олександр Іванович, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель фізики Кіровоградського обласного
НВК (гімназія - інтернат - школа мистецтв) м.Олександрії, Кіровоградська
область; Дробот Олександр Ігорович, спеціаліст ІІ категорії, вчитель
інформатики ОНВК (ЗНЗ №17 - ліцей), Кіровоградська область
Проблематика. Було багато ДТП, коли світлофори були пошкодженні
і виведені з роботи. Такі випадки були як в нашій країні, так і в інших, навіть
високорозвинених країнах. Тут нам допоможе дрон-регулювальник.
Мета проекту. Основною ціллю проекту є створення приладу, який
зможе допомогти регулювати дорожній рух і вказувати напрямок
автомобілям в екстрених ситуаціях. Тобто метою роботи є: створити
альтернативну заміну регулювальника, яка буде актуальною для нашого
часу, і таким чином зменшити кількість ДТП та жертв у декілька разів.
Принцип дії приладу. Дрон буде приземлятися на потрібне йому
місце, тобто на перехрестя, під керівництвом людини. Після цього він буде
переходити в автономний режим. Людина буде вмикати програму, яка
підходить під тип перехрестя. Ця програма буде створена з урахуванням усіх
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правил дорожнього руху. В подальшому винахід буде вдосконалюватися і
дрон-регулювальник зможе сам визначати програму для потрібного
перехрестя. Для цього на нього буде встановленно GPS-навігатор, а на
потрібних перехрестях будуть встановлені GPS-маячки. Дронрегулювальник буде працювати злагоджено з рештою світлофорів міста.
Зараз діюча модель може працювати в чотирьох різних режимах.
Перемикаються вони за допомогою кнопок, які, під’єднані до плати Arduino
Uno. Кожна з яких відповідає за певну програму (режим). До цієї ж плати
підключено чотири резистори. На кнопки подається напруга 5V, але, завдяки
резисторам, кожна кнопка має свою напругу. Ця напруга подається
числовими значеннями від 0 до 1023 (ці значення можна побачити в
програмному середовищі Arduino v1.8.7, відкривши монітор порта за
допомогою клавіш Ctrl+Shift+M). Резистори підключенно послідовно і
під'єднано до кнопок. Ми знаємо, що загальний опір усієї ділянки кола
дорівнює сумі опорів, тобто чим більшу кількість резисторів проходить
електричний струм, тим більший опір на всій ділянці. Отже при натисканні
кнопки 1 (див. Рис.1) опір буде найменший (тому що струм пройшов тільки
через один резистор), напруга буде найбільшою. Числові значення в вкладці
монітору порта коливатимуться від 1019 до 1023. Запрограмована плата вміє
зчитувати такі значення і надавати змінній “a” певного значення. Решта
кнопок працюють аналогічно.
Висновок. Професія регулювальника дуже важлива. Без них на дорозі
був би хаос. Тому ця професія є дещо небезпечною для регулювальників. За
допомогою мого винаходу можна значно зменшити кількість ДТП, які
трапляються з багатьох різних причин. Відповідно кількість жертв також
значно зменшиться.

ПРИСТРІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ СТАНУ
РОСЛИН У ТЕПЛИЦЯХ
РТ007
Козак Мілан Євгенійович
учень 9 класу спеціалізованої школи №304 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій м. Києва
Наукові керівники: Соколов Віктор Анатолійович, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель інформатики СШ №304 м. Києва;
Лучковський Андрій Ігорович, спеціаліст І категорії, вчитель фізики
СШ №304 м. Києва
Споконвіку Україна була і залишається країною з потужним аграрним потенціалом. За даними 2012 року в топ-3 експортованих товарів
увійшли чорні метали (15,34 млрд. $), зернові культури (7 млрд. $) та жи-ри
і олії рослинного та тваринного походження (4,2 млрд. $). Однак при цьому
до 30% вирощеного врожаю втрачається на етапі вирощування вна-слідок
ураження рослин хворобами та шкідниками. Зменшити цей показ-ник можна
за рахунок вчасного виявлення загрози. Але в першу чергу вражаються ті
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частини рослин, які є складними для спостереження: нижні частини листя,
стовбур та коріння. Тому «ручний» огляд рослин є неефек-тивним і потребує
автоматизації. У даній роботі розглядаються деякі пи-тання організації
автоматизованого тепличного господарства та пропону-ється приклад
можливої конструкції автодрону для автоматичного обсте-ження теплиць та
стану рослин і проведено експериментальне дослідження частини складових
блоків, що мають входити до складу такого пристрою.
Актуальність. За різними даними в наслідок несвоєчасного виявлення зараження рослин чи змін мікроклімату (температури, вологості та ін.)
втрачається від 7 до 32 відсотків врожаю і нагальною є потреба мінімізації
таких втрат та максимального зменшення ризиків для підприємців. Запропонований у роботі метод контролю рослини по зворотній стороні листка
дозволяє мінімізувати витрати хімікатів.
Харчова промисловість є однією з найбільших за обсягом залучених
ресурсів та прибутковістю. В свою чергу вона на пряму залежна від ресурсної бази, яка забезпечується безліччю сільськогосподарських та заготівельних підприємств. Для України такими основними «базовими» блоками
є поля та теплиці.
Новизна. У роботі описано оригінальний метод контролю стану
рослин по зворотній стороні листа. За рахунок малої висоти платформи є
можливість з близької відстані спостерігати за станом рослин, особливо за
ураженням їх різноманітними шкідниками, такими як грибки та комахи, що
в першу чергу пошкоджують нижню частину листя та стовбура.
Запропонований метод є новим та перевіреним експериментально.
Він реалізується за допомогою пристрою який дозволяє автоматично контролювати цілісність теплиці, проводити візуальний контроль наявності
злодіїв та автоматично проводити аналізи у різних місцях завдяки мобільній пересувній платформі. Такий підхід дозволяє розв’язати проблему масштабування виробництва: при зменшенні або збільшенні посівних площ бо
заміні частини вирощуваних культур на інші достатньо налаштувати нові
маршрути руху для обстеження.
Існуючі технічні рішення орієнтовані на моніторинг параметрів штучної екосистеми теплиць у наперед заданих точках, хоча вони змінюються
нерівномірно і можуть досить сильно відрізнятися у окремих їх частинах.
Крім того, такі автоматичні системи керування поливом, освітленням та ін.
дуже погано масштабуються, а отже у разі необхідності збільшення або
зменшення контрольованих територій вимагають додаткового устаткування та прокладання додаткових дротів і встановлення допоміжних датчиків. Також їх зовсім неможливо використовувати у випадку відкритих
посівних майданчиків.
Мета. Розробити пристрій для автоматичного контролю загально-го
стану теплиць та їх мікроклімату з оперативним відстеженням стану рослин
для запобігання ураженню шкідниками. Особливо це важливо для штучно
селекційованих сортів рослин що значно менш стійкі до поширен-ня
епідемій.
Завдання. Дослідити існуючі рішення для автоматичного моніторингу параметрів теплиць та їх керування. Визначити фактори що вплива-ють
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на урожайність та здоров’я рослин. Позначити можливі шляхи для
вдосконалення існуючих систем або запропонувати альтернативний спосіб
моніторингу. Порівняти характеристики основних вузлів запропонованої
системи і на основі одержаних даних. Розробити модель автодрому для
контролю рослин.
Об’єктом дослідження є методи зменшення використання хімікатів
для обробки рослин.
Предмет дослідження – інженерні рішення для моніторингу та керування мікрокліматом полів та теплиць.
Методи дослідження: спостереження, формалізація, аналіз даних,
експеримент, синтез.
BRAIN DRIVER - РЕАЛІЗАЦІЯ НЕЙРОКОМП'ЮТЕРНОГО
ІНТЕРФЕЙСУ ПРИ УПРАВЛІННІ АВТОМОБІЛЕМ
РТ008
Виповський Артур Сергійович
учень 11 класу Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради,
Полтавська область
Науковий керівник: Вольвач Сергій Володимирович, спеціаліст вищої
категорії, старший викладач, інженер електроніки станції юних
натуралістів Пирятинської районної ради, Полтавська область
Основною проблемою автомобільного транспорту є безпека
учасників руху на дорозі . Враховуючі швидкість сучасних транспортних
засобів головна проблема – це несвоєчасна реакція водія. Від моменту
виявлення небезпеки до проявлення реакції витрачається близько секунди і
більше часу, що іноді буває недостатньо. Окрім того, небезпечним явищем є
засинання і мікросон водіїв під час руху.
Пропонується створити нейрокомп’ютерний інтерфейс, в якому
головний мозок водія буде використаний в якості датчика електричних
імпульсів реагуючих на небезпечну ситуацію. Результати їх проявлення
будуть реєструватися електронними приладами і при цьому активувати
увагу водія і додаткового електромеханічного обладнання автомобіля.
Враховуючі, що візуальна інформація обробляється на 0.2 секунди довше за
звукову, пропонується в момент візуального виявлення небезпечної ситуації
видавати звуковий сигнал, що передбачає швидшу реакцію водія. При
засинанні водія енцефалограма його мозку відображає β-(бетта) ритми, що
дає основу для подачі додаткового звукового і світлового сигналів для його
пробудження.
Передбачається, що на голові водія буде розміщено компактний
пристрій для реєстрації енцефалограми головного мозку і далі за допомогою
обчислювального пристрою реагує на певні електричні імпульси і їх форму.
При цьому спрацьовує спеціальна звукова сигналізація, яка
супроводжується світловими сигналами
В процесі проведення досліджень були отримані результати, які
непогано узгоджувалися з гіпотезою про те , що реакція на візуальні та
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звукові подразники , які обробляються мозком людини мають різний час . В
середньому цей час відрізнявся на 0.1-0.2 секунди тому з метою прискорення
реакції на візуальну інформацію вирішили дублювати її звуковим сигналом,
що має привести до більш швидкої реакції на ситуацію, що склалася. До
візуальних подразників відносимо реакцію на дорожні знаки, сигнали
світлофора, дорожню розмітку та інші об'єкти які виникають на дорозі.
Відмінність форми енцефалограми людини яка засинає може бути
використана для її пробудження і активування. Це може послугувати для
створення додаткових систем безпеки при управлінні транспортним
засобом. Крім того, запропоновану методику можна використовувати і в
інших областях діяльності людини пов'язаної з аналізом візуальної
інформації і швидкістю реакції на її появу. Наприклад: використання у
військовій справі, підготовка пілотів, тренування операторів технологічних
процесів, створення комп'ютерних ігор.

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІОТ ДЛЯ АДАПТАЦІЇ ЛЮДЕЙ З
ВАДАМИ СЛУХУ
РТ009
Рябко Ілія Олегович
учень 8 класу КЗ освіти "НВК №144 "спеціалізована школа з поглибленим
вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традиції дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпровської міської
ради
Наукові керівники: Борисенко Ольга Вячеславівна, спеціаліст вищої
категорії, вчитель інформатики та технологій КЗ освіти "НВК №144
"спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського
народу, єврейських традиції - дошкільний навчальний заклад (дитячий
садок)" Дніпровської міської ради; Шибка Ольга Сергіївна, спеціаліст вищої
категорії, співробітник ПНЗ "Міська станція юних техніків" Дніпровської
міської ради
Мій проект поєднує в собі інтерактивну перчатку для розпізнавання
жестів мови глухих, програмний перекладач для смартфону та ІоТ для
визначення параметрів середовища, в якому знаходиться людина (мова,
мапи, транспортна мережа, тощо).
Таке поєднання дозволить:
1. Полегшити спілкування людей без вад слуху із людьми з вадами
слуху
2. Порозумітися людям, які спілкуються різними мовами (англійська,
українська, німецька, тощо)
3. Полегшити адаптацію людей з вадами слуху в чужих країнах
шляхом використання довідників та мап
Також можливим є поєднання цього комплексу із голосовим
інформатором, що зробить його зручним і для людей з вадами зору, і для всіх
інших
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БЕЗПІЛОТНИЙ АВТОМОБІЛЬ
РТ010
Калмакан Павло Павлович
учень 9 класу Іванівського НВК "ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ"
Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області,
Одеська область
Науковий керівник: Кондратьєв Сергій Борисович, спеціаліст, старший
викладач, викладач кафедри комп'ютерних систем Одеського
политехнічного університету, Одеська область
Проект машинного зору для моделі безпілотного автомобіля. Способи
розпізнавання - каскад Хаара і навчена нейромережа. Елементна база мікрокомп'ютер Raspberry PI 3 з підключеною камерою. Розпізнавання
дороги, дорожньої розмітки, дорожніх знаків, пішоходів. Для визначення
матриці відстаней до перешкоди використаний мікрохвильовий радар
iwr1443. Координація шляху по GPS.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО КЕРУВАННЯ
ПРОЦЕСАМИ У ТЕПЛИЧНИХ ГОСПОДАРСТВАХ
РТ011
Федевич Роман Андрійович
учень 10 класу НВК "Школа комп’ютерних технологій – Львівський
технологічний ліцей"
Науковий керівник: Колдун Віктор Петрович, спеціаліст, завідувач науководослідної лабораторії НВК "Школа комп’ютерних технологій – Львівський
технологічний ліцей"
Виробництво у відкритих ґрунтах овочів як важливого компонента
раціону харчування здійснюється переважно влітку, хоча найбільша потреба
у них є взимку і ранньої весни, коли організм людини відчуває найбільший
дефіцит вітамінів. Тому виникає потреба вирощувати овочі у теплицях
впродовж усього року. Мінливий клімат в Україні відзначається певними
ризиками щодо врожайності овочів з відкритих ґрунтів при частих
заморозках навесні та спекотних днях влітку, а тому об’єктивно спонукає до
розвитку тепличного господарства.
Вирішення завдань утеплення, освітлення, поливу і провітрювання у
тепличних комплексах складає низку агротехнічних, енергоощадних,
контрольно-діагностичних та організаційних завдань і дій.
У переважній більшості наявних в Україні промислових тепличних
господарств немає поки що автоматизованих систем комплексного
керування процесами вирощування овочів, через високу вартість
виконавчих механізмів і приладів, невідповідне програмне забезпечення.
Завданням проекту стала розробка інтелектуальної системи
комплексного керування процесами у тепличних господарствах для
забезпечення контролю стану вирощування овочів.
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Різкі перепади температур впродовж року, а також висока
температура всередині теплиці у спеку створюють реальні загрози для
загибелі рослин. Капіляри коренів не можуть увібрати потрібну вологу в
спеку при інтенсивному, але запізнілому поливі ґрунту. Тому здійснюють
полив ще з ночі, щоби рослини могли накопичити воду в середині стебел і
листків. А надмірний полив не менше шкодить рослинам. Постійно потрібно
контролювати дахові фрагменти та інші елементи для провітрювання, які у
напіввідкритому стані можуть бути знищеними за лічені хвилини
поривчастими вітрами.
У тепличних господарствах важка інтенсивна фізична праця
здійснюється в умовах підвищених температур і вологості застояного
повітря, забрудненості робочих зон пилом, пестицидами, агрохімікатами і
продуктами їхньої деструкції, засобами дезінфекції, що спричиняє
пригнічення імунних реакцій в організмі, перевантаження апарату
терморегуляції. Тож автоматизація робіт у тепличних комплексах сприятиме
й вирішенню медико-соціальних проблем на виробництві.
Розробка і загальний принцип роботи системи. На макетній платі з
Arduino були змонтовані датчик вологості грунту, релейний модуль і
водяний насос-помпа. Спроектовано і змонтовано також систему контролю
освітлення (фоторезистор, фітолампу, реле для включення лампи).
Для контролю вологості і температури повітря всередині теплиці
використано датчик температури і вологості повітря BME280.
Мікропровітрювання забезпечує вентилятор, а відкривання вікон –
сервопривід.
Скетч написано у текстовому редакторі в середовищі Arduino.
Коректність алгоритму роботи датчиків визначається за індикацією
показників на дисплеї.
Після подачі живлення і базового налаштування системи (на
максимальну/мінімальну вологість ґрунту для вмикання/вимикання насоса
подачі води; максимальну/мінімальну температура; вологість повітря для
провітрювання; налаштування години і дати) інтелектуальна система сама
перевіряє роботу усіх датчиків і сенсорів.
За наявності будь-якої помилки відбувається запуск безпечного
режиму роботи теплиці. На екран виводиться інформація про те, що теплиця
знаходиться в безпечному режимі.
Усі датчики вимикаються для запобігання поламкам або перегорянню
електронних елементів. Потім зчитуються показники, порівнюються з
межами регулювання і за потреби вмикаються відповідні пристрої.
Для захисту вентиляційних вікон від поривів вітру на даху
змонтовано датчик швидкості вітру, що складається з електродвигуна і
невеличкої турбіни Савоніуса. При початкових поривах вітру, двигун
згенерує підвищену напругу як сигнал процесору, який через позиціонери
відразу закриє вентиляційні отвори у даху. Також коли датчик покаже
температуру вище критичного рівня, процесор через позиціонери відкриває
вентиляційні отвори у даху.
Висновки. Пропонована інтелектуальна система дозволяє суттєво
підвищити продуктивність і якість овочів, поліпшити умови праці
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працівників тепличних комплексів. Здійснення навіть мінімального набору
базових функцій системи дозволяє автоматично виконувати потрібні дії.
В архітектурі системи закладено можливість розширення її
функціоналу, зокрема, моніторингу камерами спостереження в
інфрачервоному спектрі за формами і розмірами листків або плодів на різних
фазах розвитку культур.
У даний час нами проводяться дослідження автоматичного
регулювання освітленості високорослих світлолюбних рослин (огірків і
помідорів), що у дорослому стані затінюється великим листям, шляхом
дозованого міжрядного досвічування для зменшення нерівномірності
освітлення рядів.
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Хімічна та біологічна інженерія
РЕНОВАТОРИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕРТЯ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ
НА ОСНОВІ ІНДУСТРІАЛЬНИХ МАСТИЛ ТА
ФУЛЕРЕНОМІСТКИХ МОДИФІКАТОРІВ
ХБ001
Калга Костянтин Вікторович
вихованець КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді" Дніпровської районної ради Дніпропетровської
області", Дніпропетровська область
Наукові керівники: Кабат Олег Станіславович, к.т.н., доцент
Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету,
Дніпропетровська область; Синичич Людмила Іванівна, спеціаліст вищої
категорії, методист КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді" Дніпровської районної ради Дніпропетровської області",
Дніпропетровська область
Сучасні тенденції розвитку машин і механізмів полягають у значному
підвищенні їх продуктивності без втрати якості продукції, що випускається.
Тому актуальною задачею є збільшення надійності та довговічності роботи
вузлів тертя машин і механізмів, які працюють при високих рівнях
навантажень, швидкостей та температур. Таку задачу можливо вирішити за
рахунок покращення змащувальних властивостей мастильних матеріалів, які
використовуються у вузлах тертя, що значно зменшить силу тертя та
зношування поверхонь деталей, що труться. Одним із шляхів покращення
змащувальної властивості мастила є використання модифікуючих присадок.
Як показали дослідження та практичний досвід ефективними
модифікуючими присадками для мастил є фулерени та фулереновмісні
матеріали.
Мета роботи полягала в обґрунтуванні оптимального складу
фулереновмісного
мастила
шляхом
дослідження
трибологічних
властивостей пари тертя сталь-сталь при змащуванні модифікованим
мастилом.
Для досягнення мети, поставлені наступні завдання: cтворення
дослідних зразків фулереновмісного мастила за рахунок вибору інтервалу
концентрацій модифікатору у мастилі та його модифікації; дослідження
трибологічних властивостей пари тертя сталь-сталь при змащуванні
модифікованим мастилом та визначення оптимального вмісту
фулерновмісного модифікатору у мастилі;
визначення причини покращення трибологічних властивостей пари
тертя сталь-сталь при змащуванні фулереновмісним мастилом за допомогою
дослідження морфології поверхонь тертя.
Для лабораторних досліджень було обране моторне масло И-5А та
підготовлені композиції на її основі, що містили, відповідно 0,1; 0,3 та 0,5
мас.% фулеренової сажі (ФС). Дослідження трибологічних властивостей
зразків в режимі зі змащуванням здійснювали на машині тертя СМЦ-2 за
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схемою «диск-колодка». Навантаження на зразок складало 3,6; 6 та 9 МПа;
лінійна швидкість ковзання – 0,785м/с і 1,3 м/с., шлях випробування після
припрацювання робочих поверхонь – до 1500 м. В ході вимірювань
реєстрували момент тертя М, силу притискання зразка N, частоту обертання
n, масу зразка m, яку визначали зважуванням на аналітичних терезах ВРЛ200 з точністю 0,0002 г. і потім перераховували в показник інтенсивності
лінійного зношування за відомою методикою. Температуру змащувальної
композиції вимірювали термопарою D-301. А також визначали шорсткість
робочих поверхонь тертя профілометром 296, який визначав показник Ra –
середньоарифметичне відхилення профілю. Масовий знос зразка
обчислювали в мг, як різницю мас зразка до і після випробувань.
В якості контртіла використовували диск Ø50 і висотою 12 мм,
виготовлений зі сталі 45, термообробленої до твердості 42…45 HRC,
шорсткість поверхні Ra = 0,63.
Відповідно до результатів дослідження визначено, що введення
фулеренової сажі у мастило сприяє покращенню триботехнічних
властивостей дослідженої пари тертя при фрикційній взаємодії у середовищі
модифікованого мастила.
Встановлено, що оптимальною концентрацією фулеренової сажі у
мастилі при якій спостерігаються мінімальні значення коефіцієнта тертя та
інтенсивності лінійного зношування є 0,1% ваг.
Визначено, що на поверхнях тертя при фрикційній взаємодії в
середовищі мастила модифікованого фулереновою сажею, створюється
плівка, яка змінює характер тертя, сприяючи при цьому покращенню
триботехнічних властивостей дослідженого вузла.
Практичне застосування
Використання модифікованого мастила дозволяє не тільки зменшити,
тертя та зношування деталей, що знаходяться у фрикційній взаємодії, а і
відновлювати пошкоджені поверхні тертя. Це є досить перспективним у
розрізі того, що дозволяє відновлювати рухомі з’єднання без розбирання
машин і механізмів і взагалі без припинення їх експлуатації.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ ІЗ ПЕРСПЕКТИВНОЇ
РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ – ЦУКРОВОГО СОРГО
ХБ002
Будзь Анастасія В'ячеславівна
учениця 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської міської
ради
Наукові керівники: Гармаш Світлана Миколаївна, к.с.-г.н., доцент кафедри
охорони праці та безпеки життєдіяльності ДВНЗ "Український державний
хіміко-технологічний університет"; Ситник Тетяна Володимирівна,
учитель-методист, спеціаліст вищої категорії, директор КНЗ "Хімікоекологічний ліцей" Дніпровської міської ради
Актуальність роботи. Україна лише частково забезпечує себе
власними енергоресурсами і змушена імпортувати близько 65% викопних
енергоносіїв. В наступний час гостро стоїть питання освоєння
нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії в країні для підвищення рівня
енергетичної безпеки держави. У 2016 році Україна спожила 34 млрд. м3
газу, з яких 20 млрд. м3 – газ внутрішнього видобутку. Біогаз є одним із
перспективних джерел енергії, який нині в основному отримують з відходів
тваринного походження (пташиний послід, гній великої рогатої худоби та
ін.). Серед сільськогосподарських культур найбільш перспективними для
отримання біогазу є цукрове сорго, кукурудза на силос, цукрові буряки.
Мета роботи – визначити вихід біогазу (на 1 кг сухої речовини сорго)
та вміст метану при анаеробному зброджуванні зразків подрібненого
цукрового сорго.
Гіпотеза. Україна є одним з найбільших виробників цукрового сорго
в Європі з площею посівів 70 тис. га і обсягом виробництва 256 тис. тонн.
Відомо, що у соку стебел цукрового сорго міститься до 25% цукру. Вміст
компонентів лігноцелюлози цукрового сорго: целюлоза (до 45 %),
геміцелюлоза (до 27 %), лігнін (до 21 %). Цей злак стійкий до впливу різних
шкідників і захворювань, невибагливий, практично не вимагає застосування
добрив і відрізняється високою врожайністю. У сорго розвинена коренева
система, яка проникає на глибину до 2-2,5 м. В Україні цукрове сорго не
належить до традиційних культур харчового призначення, тому його
перероблення в біопалива не може викликати такої критики, як
використання кукурудзи чи пшениці.
Методика досліджень. Для проведення досліджень в ємність об’ємом
1 л завантажували 0,2 кг досліджуваного зразку подрібненого цукрового
сорго (стебла та листя) і герметично закривали пробкою з трубкою, що
з'єднує ємність, гідрозатвор і колбу-приймач газу. Колбу-приймач і мірник
біогазу заповнювали водою. Ємність поміщали в термошафу, в якої при
постійній температурі 55 оС проводили досліди. Об’єм біогазу визначали за
обсягом витиснутої рідини з колби-приймача у мірник біогазу. У ході роботи
проведено дослідження анаеробного зброджування зразків подрібненого
цукрового сорго. Для здійснення метанового бродіння додавали біогумус,
який містить метаногенні бактерії Methanococcus, Methanobacteriales при
273

різних співвідношеннях цукрове сорго:біогумус: 1:0,05; 1:0,1; 1:0,2 та
варіант без додавання біогумусу.
Результати. На основі результатів досліджень встановлено, що при
співвідношенні цукрове сорго/біогумус 1:0,5 вихід біогазу на 1 кг сухої
речовини складає 140 дм3/кг (вміст метану 52 %); при співвідношенні 1:0,1
– відповідно 160 дм3/кг (вміст метану 54 %); при співвідношенні 1:0,2 – 165
дм3/кг (вміст метану 54 %); у варіанті без біогумусу – 120 дм3/кг (вміст
метану 53 %). Результати експериментів демонструють ефективність
анаеробного методу біотрансформації цукрового сорго, що забезпечує
високі показники деструкції органічних речовин, виходу біогазу з високим
вмістом метану та стабільність протікання анаеробних реакцій.
В промислових умовах з 1 т цукрового сорго можливо отримати до
165 м3 біогазу.
Висновки.
1. На основі аналітичного огляду використаних джерел встановлено
економічні та агроекологічні переваги вирощування цукрового сорго для
отримання біогазу: стійкість до впливу шкідників і захворювань, посухи,
висока врожайність без застосування добрив та ін. З 1 га посівів цукрового
сорго можна збирати до 100 т/га цукромісткої біомаси, що забезпечує
потенційний вихід біогазу близько 17,6 тис.м3/га.
2. Результати лабораторних досліджень показали, що у промисловості
можливо отримати з 1 т цукрового сорго навколо 120-165 м3 біогазу.
3. Сорго може стати є одним із ключових поновлюваних енергетичних
ресурсів майбутнього України.

СИНТЕЗ ІНДИГОКАРМІН-ІНТЕКАЛЬОВАНОГО NI-AL ПОДВІЙНО
ШАРОВОГО ГІДРОКСИДУ ЯК ЕЛЕКТРОХІМІЧНО-АКТИВНОЇ
РЕЧОВИНИ ТА ПІГМЕНТУ
ХБ003
Погорєлова Софія Костянтинівна
учениця 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської міської
ради
Горбонос Андрій Андрійович
учень 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської міської ради
Наукові керівники: Коваленко Вадим Леонідович, к.т.н., доцент кафедри
аналітичної хімії та хімії технології харчових добавок та косметичних
засобів ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет";
Коток Валерій Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри процесів, апаратів та
загальної хімічної технології ДВНЗ "Український державний хімікотехнологічний університет "
Введение. В третьем тысячелетии для человека огромную роль играет
мобильность, при которой он не привязан к источникам энергии.
Ассиметричные суперконденсаторы, в частности с окисноникелевым
электродом, широко используются как основной или резервный источник
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энергии в различных устройствах. На дорогах всё больше «зелёных»
электромобилей или автомобилей с гибридным двигателем, источником
энергии в которых служат такие суперконденсаторы. Стоимость и
характеристики подобных гибридных гидроксида никеля определяются
характеристиками. В тоже время окрашенные оксиды и гидроксиды
металлов используются в качестве пигментов различного назначения.
Одним из путей повышения активности гидроксида никеля является синтез
слоистых двойных гидроксидов (СДГ) на основе Ni(OH)2. В
кристаллическую решетку СДГ для компенсации избыточного
положительного заряда входит анион, который, как правило, является
балластом. Интеркалирование электрохимически активным окрашенным
анионом является перспективным путем повышения электрохимической
активности Ni-СДГ, имеющего пигментные свойства.
Цели и задачи. Главная цель данной работы – синтез никельалюминиевого слоистого двойного гидроксида, интеркалированного
индигокармином. Для достижения этой цели необходимо решить
следующие задачи: 1) провести синтез образцов индигокармининтеркалированного Ni-Al слоистого двойного гидроксида, при различных
рН; 2) изучить свойства полученных образцов пигмента, в особенности
электрохимические, и характеристики цвета.
Методы. Метод синтеза. Синтез пигмента проводился методом
синтеза при постоянном рН: растворы нитратов никеля и алюминия (с
соотношением Ni:Al=4:1), щелочи и индигокармина перистальтическими
насосами подавались в реакционный стакан, содержащий начальный
раствор, при температуре 60 °С и непрерывным перемешивании. Синтез
проводился в двух вариантах: 1) при равновесном рН (в качестве начального
раствора использовалась дистиллированная вода, количество щелочи
соответствовало стехиометрии реакции); 2) при рН=14 (начальный раствор
имел рН=14, количество щелочи, подаваемое в реакционный стакан,
рассчитывалось по стехиометрии с избытком для поддержания рН=14). В
качестве образцов сравнения по вышеуказанным методикам были
синтезированы карбонат-интеркалированные Ni-Al СДГ. После окончания
процесса добавления реакционная смесь выдерживалась при при той же
температуре и перемешивании 20 минут. Далее полученный осадок
отфильтровывался на вакуум насосе, высушивался при 90-95 ºС в течении
суток, размалывался, заливался дистиллированной водой для отмывки от
солей и неинтеркалированного красителя, отфильтровывали снова
высушивали.
Методы изучения образцов. Изучение структуры и свойств
проводилось с помощью рентгенофазового анализа, термогравиметрии и
дифференциальной сканирующей калориметрии. Цветовые характеристики
изучались путем определения координат цвета на цветовом компараторе.
Координаты цвета представлялись в системе XYZ и CIELab, а так же
рассчитывались цветовой тон, чистота цвета и насыщенность. Изучение
электрохимических свойств проводилось методами: 1) циклической
вольтамперометрии;
2)
гальваностатического
зарядно-разрядного
циклирования. В обоих случаях образец гидроксида в смеси с графитом и
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ПТФЭ наносился на рабочий электрод, изготовленный из пеноникеля.
Электролит - 6М раствор КОН, электрод сравнения - хлорсеребряный,
противоэлектрод – Ni сетка. В циклической вольамперометрии электрод
циклировали в интервале потенциалов 0-500 мВ. В случае
гальваностатического заряда-разряда плотности тока циклирования: 20, 40,
60, 80, 120 мА/см2. При каждой плотности тока проводили 5 циклов.
Результаты. Рентгенофазовый анализ показал, что все образцы имеет
решетку Ni(OH)2, т.е. фактически являются Ni-Al СДГ. DTG кривые
пигментов показали, что введение индигокармина увеличивает термическую
стойкость СДГ.
Были изучены цветовые характеристики синтезированных образцов
пигментов. Выявлено, что индигокармин-интеркалированные Ni-Al СДГ,
синтезированные при равновесном рН и рН=14 имеют близкие цветовые
характеристики (цветовой тон 486 нм и 483 нм, чистота цвета 5% и 3%
соотвественно). Однако образец, синтезированный при равновесном рН,
более темный, чем образец, синтезированный при рН=14: коэффициент
диффузного отражения составил 9,13% и 15,42%.
Изучены электрохимические характеристики синтезированных
образцов. Методом циклической вольтамперометрии показана высокая
электрохимическая
активность
индигокармин-интеркалированных
образцов. При гальваностатическом зарядно-разрядном циклировании
выявлено наличие на разрядной кривой двух площадок. Первая площадка
при потенциалах 260–210 мВ, соответствует разряду окисленной формы
никеля. Вторая площадка при потенциалах (-900)–(-1000) мВ, однозначно
указывает на обратимый разряд анионам индигокармина. Таким образом,
показано, что при зарядно-разрядном циклировании обратимо циклируется
как гидроксид никеля, так и индигокармин, что увеличивает емкость
индигокармин-интеркалированного Ni-Al СДГ. Показана высокая удельная
емкость образцов.
ВЫВОДЫ. 1) Проведено получение образцов Ni4Al слоистого
двойного гидроксида, интеркалированного индигокармином, методом
синтеза при постоянном рН, а именно при равновесном рН и рН=14; 2)
Методом РФА доказано образование индигокармин-интеркалированного
Ni-Al слоистого двойного гидроксида; 3) Изучены цветовые характеристики
образцов индигокармин-интеркалированного Ni-Al СДГ, полученных при
разных рН. Показаны высокие пигментные характеристики полученных
образцов. 4) Выявлены высокие электрохимические характеристики
образцов индигокармин-интеркалированного Ni-Al СДГ, полученных при
разных рН. 5) Впервые выявлено обратимое циклирование индигокарминаниона, интеркалированного в Ni-Al СДГ.
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ПЕРЕРОБКА ПОЛІМЕРНИХ ТА ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ ЗА
ДОПОМОГОЮ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
ХБ004
Столярчук Єлизавета Олександрівна
учениця 10 класу Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ" м. Києва
Наукові керівники: Козленко Олег Володимирович, спеціаліст вищої
категорії, старший викладач, завідувач лабораторії кріогенної техніки
кафедри теоретичної фізики ФМФ НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського";
Співак Оксана Анатоліївна, старший учитель, спеціаліст вищої категорії,
вчитель фізики Політехнічного ліцею НТУУ "КПІ"
З кожним роком планета все більше потопає у смітті. Кількість
відходів зростає, але екологічного та ефективного способу їх переробки все
ще не існує. В цьому і полягає актуальність нашого проекту. Ми
зосереджуємося на переробці 2 найпоширеніших видів сміття – полімери та
органічні речовини. Відомий метод переробки – механічна. Але для неї
необхідне дуже чітке сортування, і, наприклад, ті відходи, що вже декілька
років лежать на звалищах переробити таким способом неможливо. Ми
пропонуємо використовувати піроліз – термічну деструкцію, що
відбувається при температурі 500-600 ºС. При такому розкладі ми отримуємо
корисні речовини з непотрібного сміття (полімерні відходи – дизельне
паливо, природний газ, вода, Чорний Карбон; органічні відходи – біогаз,
біопаливо, біочар та вода). Основними недоліками піролізу є
енерговитратність (на підтримку високих температур) та знекиснення
середовища (початково стадією сучасного промислового піролізу є горіння,
оскільки, у піролізній камері знаходиться кисень – так вигорає близько 20%
сировини та виділяються шкідливі речовини).
Вирішення першої проблеми – застосування сонячної енергії, як
основного джерела. Нами були проведені експерименти з різними видами
концентраторів. Та на основі них доведено можливість використання
альтернативної енергії за допомогою сферичного колектору. Який буде
нагрівати безпосередньо піролізну камеру.
Для знекиснення середовища ми пропонуємо додавати рідкий азот.
Спочатку сміття необхідно подрібнити за допомогою механічного шнеку. А
потім додати рідкий азот, який при розширенні в 500-600 р. витіснить
кисень. А в подальшому процесі брати участі не буде, оскільки, виступає
інертним газом при таких температурах та тиску. Таким чином ми
підвищуємо ККД установки.
Поєднання запропонованих технологій дозволить зробити переробку
енергонезалежною,
енергоефективною,
мобільною
та
повністю
екологічною.
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РОЛЬ МІКРОРГАНІЗМІВ КОРЕНЕВОЇ ЗОНИ У РОЗВИТКУ
РОСЛИН
ХБ005
Заболотня Вікторія Богданівна
вихованка Київської малої академії наук
Науковий керівник: Церковняк Лариса Сергіївна, к.б.н., співробітник
Київської малої академії наук, ПВНЗ "Київський медичний університет"
Сучасне рослинництво неможливе без використання хімічних добрив
і регуляторів росту, контролю чисельності фітопатогенів і фітофагів. Проте,
такий шлях розвитку рослинництва супроводжується забрудненням
природного середовища, погіршенням якості продуктів харчування і може
бути чинником зниження родючості ґрунтів.
Одним із перспективних напрямків поліпшення екологічного стану є
використання в рослинництві препаратів мікробного походження.
Застосування таких препаратів, що коригують мікробні процеси в
агроекосистемі дозволяє: стимулювати проростання насіння і формування
проростків; покращувати живлення рослин, їх фотосинтетичну діяльність,
ріст і розвиток, прискорювати цвітіння і плодоношення, підвищувати
урожайність, стійкість рослин до хвороб і шкідників та їх захист від цих
негативних чинників; покращувати фізико-хімічні характеристики ґрунту,
його очищення від забруднювачів; оптимізувати склад екосистем ґрунту.
Сутність взаємовідносин рослин і мікроорганізмів зводиться до
обміну продуктами життєдіяльності та дуже часто в безпосередньому
хімічному взаємовпливові метаболітів. Продукти метаболізму бактерій
беруть участь у каскаді важливих перетворень, що впливають на життєво
важливі процеси рослинного організму. Інтенсивність росту і морфогенезу
рослин в значній мірі залежить від співвідношення та взаємодії їх біологічно
активних речовин та мікроорганізмів.
Метою нашої роботи було дослідити вплив компонента
бактеріального препарату комплексної дії Bacillus subtilis ІМВ В-7023 на
накопичення біологічно активних речовин у кореневій зоні огірків сорту
Конкурент та морфометричні показники.
Роботу виконано в рамках співпраці з Інститутом мікробіології і
вірусології ім. Д. К. Заболотного НАНУ у відділі мікробіологічних процесів
на твердих поверхнях. Бактерії Bacillus subtilis ІМВ В-7023 вирощували в
рідкому поживному середовищі Менкіної, яке містило (г/л): (NH4)2SO4 –
0,5; MgSO4•7H2O – 0,3; NaCl – 0,3; KCl – 0,3; CaCO3 – 5,0; MnSO4•7H2O –
0,001; FeSO4 – 0,001; глюкоза – 10,0; гліцерофосфат кальцію – 2,0. Культуру
для досліджень брали в стаціонарній фазі росту. Оцінку впливу бактерій на
формування проростків визначали відповідно ДСТУ 4138 – 2002. Кількість
КУО на 1 г коренів в контрольному варіанті складала (1,2±0,09)•103, в
дослідному – (2,1±0,13)•106. Для дослідження ексудатів, насіння огірків
вирощували в розчині Кнопа. Визначення вмісту вільних амінокислот в
культуральному середовищі проводили на амінокислотному аналізаторі
BIOTRONIC (Німеччина). Моносахариди визначали за допомогою методу
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газової хроматографії (Agilent Technologies), ідентифікацію моносахаридів
проводили за допомогою методу масс-спектрометрії.
Бактеризація насіння Bacillus subtilis ІМВ В-7023 збільшувала
довжину коренів проростків на 39 % а стебла на 18 %.
Показано, що проростки огірків сорту Конкурент виділяють в
оточуюче середовище амінокислоти, а саме: треонін, гліцин, цистеїн,
метіонін, лейцин, тірозин, фенілаланін, гістидин, лізин. Обробка насіння
Bacillus subtilis ІМВ В-7023 призводила до зміни амінокислотного складу
ексудатів. В дослідних зразках було ідентифіковано аспарагінову кислоту,
серин, аланін та ізолейцин, треоніну містилося в 1,2 рази більше ніж в
контрольному варіанті, відповідно, метіоніну в 3,25, тірозину – 1,27,
фенілаланіну – 1,47 рази. Гістидин та цистеїн містився в такій же кількості
як і в контрольному варіанті.
В ексудатах огірків також виявлено ряд моносахаридів: рибозу,
арабінозу і глюкозу. Після внесення Bacillus subtilis ІМВ В-7023 ці цукри
зникали, що пов’язано із споживанням останніх досліджуваними
бактеріями.
Висновки:
1. Ефективність використання мікробних препаратів у агро
екосистемах залежить від значної кількості абіотичних і біотичних факторів,
взаємодії біологічних агентів з живими компонентами кореневої зони
рослин. Така, взаємодія, перш за все, відбувається завдяки синтезу
біологічно активних речовин, які виділяють в ризосферу як рослини, так і
інтродуковані мікроорганізми.
2. Бактерії Bacillus subtilis ІМВ В-7023, компонент препарату
комплексної дії на рослини здатні стимулювати розвиток проростків, що
обумовлено накопиченням в культуральному середовищі біологічно
активних речовин.

РОЗРОБКА Й ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ЛІКУВАЛЬНОГО
АПАРАТУ ДЛЯ ФОТО- І КОЛЬОРОТЕРАПІЇ
ХБ006
Мараховська Єлизавета Андріївна
учениця 11 класу КЗ "Маріупольський навчально-виховний комплекс
"Ліцей-школа №48", Донецька область
Науковий керівник: Кротовська Людмила Іванівна, спеціаліст вищої
категорії, практичний психолог - методист, практичний психолог КЗ
"Маріупольський НВК "Ліцей-школа №48", Донецька область
Світло - незамінний елемент, який підтримує всі життєві процеси в
організмі, тому організм людини має спеціальні механізми для сприйняття
лікувальної дії світла і засвоєння його для подальшої життєдіяльності. Лікарі
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ще в давні часи помітили особливість впливу сонячних променів, саме тому
і з’явився такий лікувальний метод, як фототерапія.
Але сьогодні прийнято вважати, що кольоротерапія - один з найбільш
перспективних і надійних методів лікування і оздоровлення, адже вона
проста у використанні, практично не має протипоказань. Кожен колір посвоєму впливає на організм людини як на його фізіологічний, так і на
психоемоційний стан.
Людське око здатне розрізняти забарвлення і яскравість світла, але
при цьому не чутливе до самої поляризації. Поляризація - це спрямованість
коливань світлової хвилі в просторі. Ці коливання перпендикулярні
напрямку руху променю світла.
У наш час інноваційних технологій, багато компаній створюють
спеціальні апарати, які природним способом підтримують здатність
організму до регенерації та регулювання внутрішніх ресурсів, допомагаючи
йому посилити власні можливості зцілення, налагоджують різні позитивні
біологічні процеси в організмі.
Мета роботи – дослідити принцип роботи апаратів для фото- і
кольоротерапії та розробити новий лікувальний апарат для фото- і
кольоротерапії.
Предмет дослідження - лікувальний вплив фототерапії на організм
людини.
Об’єктом дослідження було обрано принцип роботи розроблених
апаратів для фото- і кольоротерапії.
Актуальність нашої роботи полягає у створенні доступного для людей
апарату для фото- і кольоротерапії з метою підтримки здоров’я і
немедикаментозного лікування. У роботі були визначені такі завдання:
проаналізувати історію появи та значення фото- і кольоротерапії, з'ясувати
лікувальний вплив кольору на організм людини, провести аналіз існуючих
апаратів для фото- і кольоротерапії, розробити конструкцію та виготовити
новий апарат для фото- і кольоротерапії, випробувати розроблений апарат
на практиці, розробити практичні рекомендації для використання
виготовленого апарату для фото- і кольоротерапії та поради для
немедикаментозного лікування кольоротерапією.
У процесі роботи були використані різні методи дослідження:
порівняння, спостереження, опис, експеримент.
В основу роботи над апаратом ми обрали принцип стопи Столєтова,
тобто підвищили ступінь поляризації світла за рахунок багаторазового
відбиття і заломлення в стопі плоско паралельних пластин. Потім за
знайденим кутом Брюстера встановили люмінесцентну лампу. Розроблений
апарат можна використовувати не тільки для фототерапії, але й для
кольоротерапії. Для цього знадобилися ще й спеціальні кольорові смужки,
виготовлені із пластикових обкладинок для палітурки різних кольорів:
червоного, жовтого, зеленого, синього, фіолетового. Собівартість апарата 469 грн 90 коп.
Розроблений новий апарат для фото- і кольоротерапії коштує
дешевше за всі пристрої в 3 - 10 разів, має найбільший діаметр фільтру для
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більшого охоплення уражених ділянок тіла, а найголовніше - його можна
зробити самостійно, тільки придбавши потрібні матеріали в магазині.
Лікувальна дія розробленого апарату для фото- і кольоротерапії була
перевірена на власному досвіді, пацієнтах під наглядом сімейного лікаря.
Негативних наслідків не виявилося.
Новизна роботи полягає в тому, що в ній запропоновано конструкцію
нового апарату для фото- і кольоротерапії.
ПАРАНОДУЛЯЦІЙНИЙ ЕФЕКТ 6-BAP ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ
ЖИТТЄВИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОСЛИН РОДИНИ SOLANACEAE
ХБ007
Сопутняк Марія Володимирівна
учениця 11 класу КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської
міської ради Донецької області", Донецька область
Науковий керівник: Пономарчук В'ячеслав Вадимович, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель біології та екології КЗ
"Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської міської ради Донецької
області, Донецька область
Пошук нових екологічно безпечних методів підвищення життєвих
показників культурних рослин – одне з найважливіших завдань для
науковців усього світу. Актуальність проекту: використання азотистих
добрив це головний фактор евтрофікаціії природних водойм. Азотисті
речовини кумкллюються в грунті та тканинах живих организмів.
Впровадження екологічно безпечних методів підвищення врожайності є
необхідною складовою поліпшення загального становища довкілля та є
невід’ємною частиною стратегії сталого розвитку. Ми пропонуємо
використання комбінації фітогормонів та ґрунтових бактерій, як екологічно
чисте джерело сполук азоту.
Новація проекту: нова комбінація фітогормону та бактерій для
утворення бактеріорізи на коренях Solanaceum lycopersicum L. 1753.
Бактеріоріза, що утворюється внаслідок використання цього комплексу– це
ефективний та екологічно безпечний спосіб підвищення врожайності рослин
родини Пасльонові.
Мета проекту: простимулювати утворення парабульбочок на коренях
рослин родини Solanaceae та дослідити особливості рослин з
паранодуляцією.
Дослідження проводяться з 1.04.2018 на базі учбово-лабораторного
комплексу Маріупольського технічного ліцею та досі тривають.
Об’єкт дослідження: томати Solanum lycopersicum, Linnaeus 1753
(сорти «Санька» та «Ефемер»), ендофітні бактерії видів Azotobacter
chroococum, Beijerinck 1901 та Paenibacilus polymyxa, Prazmowski 1880,
цитокинін синтетичного походження 6-бензиладенін (6-бензиламінопурін,
6-BAP).
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Предмет дослідження: вплив 6-BAP на формування паранодул для
подальшого формування бактеріоризи та використання особливостей цього
симбіозу для підвищення життєвих характеристик рослин обраних сортів.
Завдання проекту: вивчити вплив фітогормонів на розвиток томатів
Solanum lycopersicum L., обробити рослини синтетичним цитокініном 6бензиламінопуріном для стимуляции паранодуляции на бічних корінцяx,
дослідити вплив парабульбочок на життєві та імунні функції рослин,
провести статистичну обробку отриманих результатів.
За попередньою оцінкою, розроблений нами метод має суттєвий
економічний ефект. Так, норма витрати 6-бензінамінопуріну – близько 10
г/га, що при вартості 6-BAP 50 грн за грам, а біодобрив – 42,5 грн/л дає 497,5
грн/га. Норма витрати мінеральних добрив (аміачна селітра) становить
близько 200 кг/га, що за ціною 7,5 грн/кг дає 1500 грн/га. Норма витрати
інших фітогормонів (комплексний препарат) становить 5 л/га, що при ціні
400 грн/л дає 2000 грн/га. Отже, загальна економія становить 1232,5 грн/га
та 1832,5 грн/га відповідно.
Окрім того, застосування нашого методу є екологічно виправданим,
адже використання біодобрив на основі бактерій-діазотрофів сприятиме
відновленню родючості ґрунтів. Практична цінність роботи полягає в тому,
що запропонована методика має низький рівень екологічної небезпеки,
дозволить підвищити імунні властивості рослин, допоможе знизити хімічне
забруднення ґрунтів та водойм без знищення продуктивності овочевих
культур.

БАГАТОКОМПОНЕНТНІ ОКУЛЯРИ З АНТИКОНДЕНСАЦІЙНОЮ
ФУНКЦІЄЮ
ХБ008
Молодцова Анна Євгенівна
учениця 9 класу Київського природничо-наукового ліцею №145
Попова Єлизавета Олександрівна
учениця 9 класу Київського природничо-наукового ліцею №145
Науковий керівник: Зінчук Вадим Миколайович, вчитель фізики Київського
природничо-наукового ліцею №145
Кожного дня мільйони людей по всьому світу використовують
окуляри через поганий зір. Окуляри - найпоширеніший з оптичних приладів,
призначений для корекції людського зору при оптичних недосконалості ока,
або для захисту очей від різних шкідливих впливів. Мільйони людей по
всьому світу використовують їх кожен день та зіжтовхуються з багатьма
неприємними і дискомфортними ситуаціями, наприклад, запотівання лінз.
Коли людина заходить з холодної вулиці до теплого приміщення, на її
окулярах з'являється конденсат. З наукової точки зору, причиною цього
явища є утворення ідеальних умов для створення «точки роси». Вологе
повітря приміщення охолоджується на лінзах окулярів тільки що увійшов з
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вулиці людини і осідає у вигляді конденсату. Рішення цієї проблеми є доволі
простим - нагрівання поверхні лінз. Ми здійснюємо це пропускаючи
єлектричний струм через провідник. Виконується закон Джоуля Ленца. У
якості провідника ми взяли Станум II Оксид - напівпровідник. Головною
перевагою данного напівпровідника є прозорість - він не завадить
проходженню світла та чіткому зображенню об'єктів.
Ще одна функція багатокомпонентних окулярів є джерело світла світлодіод. Дуже часто ми потрапляємо у ситуації, коли без світла ми не
знаємо що робити. У таких випадках нам і допомагає світлодіод.
Усі пристрої, які потребують єлектричної будуть отримувати її від
аккумулятора, який розташований прямо в окулярах. Його підзарядку можна
здійснити легким шляхом навіть не виймаючи з корпусу.
Сподіваємося, що винайдений нами прилад допоможе багатьом
людям!
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ТЕХНОГЕННО ПОРУШЕНИХ ТЕРИТОРІЙ
СУБСТРАТАМИ З АКТИВНИМ МУЛОМ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ
СТОКІВ
ХБ009
Іващишин Ярина Андріївна
учениця 10 класу НВК "Школа комп’ютерних технологій – Львівський
технологічний ліцей"
Науковий керівник: Тимчук Іван Степанович, к.с.-г.н., асистент кафедри
екології збалансованого природокористування НУ "Львівська політехніка"
Шкідливими для довкілля є спричинені будівельним бумом в Україні
масові повсюдні кар’єрні виробки каменю, піску, глини та інших матеріалів.
Надто звичними вже стають мертві, немов на Місяці, антропогенні
ландшафти. Через вивітрювання і взаємодію розкривних порід з атмосферою
і сонячним промінням втрачено родючість землі на 270 тис. гектарів.
Стоки з каналізації – ще одного надбання цивілізації – також
спричиняють деградацію значних територій. Тільки у Львові на мулових
майданчиках каналізаційного господарства площею близько 22 га
накопичено більше 1 млн. тон осадів стічних вод, причому на 16 гектарах
немає бетонного покриття ґрунту, і осади складуються тут безпосередньо на
землю (з 1964 року!), що спричиняє вторинне забруднення підземних вод,
відкритих водних потоків та атмосфери.
Розмірковуючи над цими двома видами забруднення довкілля
(техногенно порушених територій і накопичених осадів каналізаційних
стоків), виникла ідея, що можна рекультивувати деградовані території за
допомогою відстояного активного мулу з осадів стічних вод, тобто
вирішувати обидві проблеми одночасно.
Адже при аеробному та анаеробному способах перетворення осадів
кінцевими компонентами перетворення є відповідно гумінові кислоти і
білки та ароматичні амінокислоти, тобто такі модифіковані осади містять
фосфор, азот і калій та інші важливі для рослин поживні та ростові
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мікроелементи, їх до певної міри можна розглядати як своєрідні органомінеральні добрива. Звісно, що тут не йдеться про виробництво з осадів
добрив для рільництва через наявність в активному мулі патогенних
мікроорганізмів, яєць гельмінтів, різних токсинів, важких металів.
Робоча гіпотеза дослідження полягала у можливості використання
активного мулу з каналізаційних стоків для формування трав’яного покриву
та лісових і чагарникових насаджень на деградованих територіях.
Експериментально було вирішено перевірити, чи зможуть проростати
рослини у ґрунтах з активним мулом.
Для дослідження обрано насіння ячменю звичайного (Hordeum
vulgare), насіння якого може проростати при температурі +1-3°C, а визрівати
– при +18° C. Відомо, що скоростиглі сорти ячменю вирощуються навіть
далеко на півночі і високо в горах (до 4500 м). У світовому рослинництві
тільки на озимий ячмінь припадає близько 10 % усіх площ.
Біоіндикація якості насіння. Висаджене у чашки Петрі насіння
озимого ячменю першого сорту марки «Геліос» і ярого ячменю другого
сорту марки «Святогор» (50 насінин у кожній чашці з фільтрувальним
папером, по чотири повторення) було перевірено на схожість за кількістю
проростків через 7—10 діб пророщування, а також на енергію проростання
за кількістю пророслих насінин через три доби після сівби.
Біоіндикація показала, що насіння ячменю «Геліос» має високу
життєздатність та енергію проростання (до 98 %), а тому є усі підставі
сподіватися на високу швидкість проростання цього насіння й у сумішах
ґрунтів з осадами стічних вод. Енергія ж проростання насіння ячменю
«Святогор» виявилася дуже низькою (30-40 %). Аналогічними були
висновки й щодо схожості насінин. Тому для подальших експериментів
використовувалося насіння ячменю «Геліос».
Дослідження схожості тест-культур у субстратах. Для імітації умов
накопичення осадів на мулових майданчиках на першому етапі дослідів було
відібрано свіжі осади, що 6 місяців зберігалися без доступу кисню. Темно
сірий ґрунт змішувався з осадом в різних пропорціях. У чашки Петрі з
субстратами усіх цих пропорцій було висаджено в якості тест-культур
насіння ячменю звичайного (Hordeum vulgare), а також крес-салату
(Lеpidium sativum).
Вибір крес-салату був обумовлений тим, що ця рослина є
холодостійкою культурою, оптимальна температура для її росту − близько
+15-18°C, а до вологості помірно вибаглива.
Насіння за перші чотири дні не зійшло практично в усіх субстратах з
відстояними осадами, проростання було тільки у контрольних чашках з
ґрунтом без осадів. Причиною незадовільного проростання насіння
виявилася патогенна мікрофлора у відстояному ґрунті, що пригнічувала
проростання.
Сходини ячменю і крес-салату в субстратах з свіжими, але термічно
обробленими осадами (імітація тривалого впливу Сонця на мулові
майданчики каналізаційного господарства!) були значно кращими, особливо
на субстраті 80:20 і дещо менше – на 60:40. Цікаво, що сходини
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протравленого фунгіцидом злаку були слабшими від проростків
необробленого хімікатами ячменю.
Висновки. Таким чином підтверджено гіпотезу про можливість і
доцільність використання відстояного активного мулу з каналізаційних
стоків для рекультивації техногенно порушених територій і формування на
них трав’яного покриву, лісових і чагарникових насаджень.
Можна навіть припустити нейтралізацію забруднювачів можливими
біологічними захватом чи накопичення або іншими наявними в органах
рослин бар’єрними механізмами.
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Хімія
РОЗВ’ЯЗАННЯ КВАНТОВО-ХІМІЧНОЇ ЗАДАЧІ ПО ВИРІШЕННЮ
РІВНЯННЯ ШРЕДІНГЕРА У КОНТЕКСТІ МОДЕЛЮВАННЯ
ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВИХ МАТЕРІАЛІВ
ХМ001
Ткаленко Владислав Геннадійович
вихованець Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської
молоді,
студент
Національного
університету
кораблебудування ім. адм. Макарова
Науковий керівник: Гайша Олена Олександрівна, викладач кафедри
екологічної хімії НУК імені адмірала Макарова, Миколаївська область
Пошук нових методів вирішення рівняння Шредінгера є основною
проблемою квантової хімії. Розв’язок цього рівняння для конкретної
речовини дає нам повну інформацію про всі її хімічні властивості. З огляду
на це, наша робота є актуальною, оскільки є спробою проаналізувати різні
методи вирішення рівняння та порівняти їх між собою, для знаходження
найбільш оптимального варіанту.
Мета роботи – дослідження і порівняння різних методів розв’язання
рівняння Шредінгера та представлення пропозицій щодо теоретичного
використання отриманих результатів.
Для реалізації мети виконано наступні завдання:
• розв’язані рівняння Шредінгера для воднеподібних атомів;
• досліджено декілька різних методів розв’язання (зокрема,
чисельний та аналітичний);
• сформульовано висновки про можливе використання розв’язків
рівняння для більш складних електронних систем.
У першому розділі наведено стандартний, аналітичний метод
розв’язання рівняння Шредінгера, за допомогою математичних перетворень.
Другий розділ містить чисельний метод розв’язання рівняння
Шредінгера, виконаний у комп’ютерній програмі MathCad.
Наприкінці роботи зроблено висновки про практичне використання
аналітичного та числового методу, оцінювання цих методів та порівняння їх
між собою.
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА СПЛАВІВ ДЛЯ НЕГАТИВНОГО
СТРУМОВІДВОДУ СВИНЦЕВОГО АКУМУЛЯТОРА
ХМ002
Сорокін Микита Денисович
учень 11 класу Дніпропетровського обласного медичного ліцеюінтернату "Дніпро", Дніпропетровська область
Наукові керівники: Полонський Володимир Анатолійович, к.х.н., доцент
кафедри фізичної та неорганічної хімії Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара, Дніпропетровська область; Стець
Надія Вікторівна, к.х.н., доцент кафедри фізичної та неорганічної хімії
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара,
Дніпропетровська область
Проблема використання свинцевих сплавів для решіток свинцевокислотних акумуляторів (СКА) залишається актуальною і ця проблема на
сьогодні не вирішена до кінця. Для підвищення ресурсу СКА
застосовуються товсті свинцеві решітки, які виготовляють ливарною
технологією, що призводить до значного використання свинцю. Більш
прогресивні технології, що суттєво знижують споживання свинцю,
вимагають нових досліджень, направлених на оптимізацію складу
свинцевих сплавів підвищення їх фізико-механічних і корозійних
властивостей.
Одним із видів сплавів, що використовуються для негативного
струмовідводу свинцевого акумулятора є сплав складу PbCa_0.1 Sn_0.3,
який було виготовлено методом загартування з рідкого стану, і штучно
зістарений протягом різних проміжків часу.
Метою роботи було вивчення електрохімічної поведінки такого
сплаву в залежності від часу його старіння.
Методом циклічної вольтамперометрії досліджено електрохімічні
властивості зразків сплавів для негативного струмовідводу свинцевих
акумуляторів. З’ясовано, що зона електрохімічної пасивності випробуваних
зразків в процесі старіння не змінюється і знаходиться в межах від –0,4 В до
+1,7 В. Показано, що для зразків з великим часом старіння анодні процеси
прискорюються, причиною чого може бути рекристалізація сплаву.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СОЛАНІНУ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ
ХМ003
Степанова Ірина Віталіївна
учениця 9 класу Київського природничо-наукового ліцею №145
Курочкін Павло Ігорович
учень 9 класу Київського природничо-наукового ліцею №145
Козорєзова Тетяна Сергіївна
учениця 9 класу Київського природничо-наукового ліцею №145
Науковий керівник: Ковтун Олена Миколаївна, к.х.н., доцент кафедри хімії
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Проблема харчових отруєнь є дуже актуальною, адже наш організм
щоденно потребує корисних речовин, які ми отримуємо з їжі.Але не завжди
їжа здається настільки корисною, як ми її хочемо бачити.У деяких часто
вживаних людьми продуктах міститься токсична речовина - соланін, про яку
мало що відомо, тож наша команда вирішила її дослідити. У шкільній
лабораторії в нас були всі потрібні реактиви, що допомогли нам провести
експеримент. Завдяки практичному дослідженню теоретичних відомостей,
які отримали, ми змогли зрозуміти приблизну кількість соланіну в кожному
досліджуваному продукті. Наступним кроком було створення індикаторів
для його виявлення. Після ряду досліджень ми знайшли найбільш ефективну
якісну реакцію даної речовини, що в майбутньому допоможе визначити
наявність її у продуктах харчування.
Також наша команда досліджувала соланін після термальної обробки
(смаження, варення) та у їжі з фаст-фуду.
Цей індикатор може бути застосований для проявлення даного
токсичного глікоалкалоїду в будь-якому продукті, що допоможе уникнути
значної кількості отруєнь у харчовій промисловості.

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОТИКОРОЗІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПРИРОДНИХ ІНГІБІТОРІВ МЕТАЛІВ
ХМ004
Шадура Катерина Ігорівна
учениця 11 класу Володимир-Волинської гімназії ім.О. Цинкаловського,
Волинська область
Наукові керівники: Степанченко Майя Василівна, спеціаліст вищої
категорії, учитель-методист, вчитель фізики Володимир-Волинської
гімназії ім.О. Цинкаловського, Волинська область; Козік Наталія
Олександрівна, учитель-методист, спеціаліст вищої категорії, вчитель
хімії Володимир-Волинської гімназії імені О. Цинкаловського, Волинська
область
Корозія металів є однією із найважливіших науково-технічних
проблем сьогодення. Вона тісно пов’язана з екологічними проблемами,
оскільки продукти корозійного руйнування металу значно забруднюють
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навколишнє середовище. Надійним економічним протикорозійним засобом
є застосування інгібіторів, які уповільнюють швидкість корозійних процесів
без зміни властивостей і складу робочих агресивних середовищ та технології
виробництва. На сьогоднішній день найбільш технологічним і ефективним
методом протикорозійного захисту металевих виробів під час зберігання або
транспортування є використання летких інгібіторів атмосферної корозії
(ЛІАК). Випаровуючись при температурі навколишнього середовища, у
вигляді пари вони досягають металу, адсорбуються на його поверхні і цим
забезпечують надійний захист металевого виробу.
Перспективним напрямком у створенні протикорозійних засобів є
використання рослинної сировини та відходів її переробки. Природні
речовини легкодоступні, виробляються з поновлювальних джерел,
вирізняються низькою собівартістю і не створюють екологічного тиску на
довкілля.
У зв’язку з цим важливим завданням є пошук і підбір нових
ефективних природних летких інгібіторів атмосферної корозії металів на
основі органічних сполук рослинної сировини або відходів її переробки. Такі
інгібітори характеризуються не тільки простотою отримання та високою
ефективністю інгібування, але й екологічною безпекою. Це обумовлює
актуальність і значущість досліджень представленої роботи.
Об’єкт дослідження: композиційні леткі інгібітори корозії на основі
рослинної сировини.
Предмет дослідження: динаміка процесу корозії металів в
присутності летких інгібіторів, які містяться в екстрактах рослин.
Мета екологічного проекту: вивчити можливість використання
нетоксичних природних речовин рослинного походження для застосування
в композиціях летких інгібіторів корозії металів, здійснити порівняльну
оцінку їх протикорозійної ефективності.
Завдання дослідження: 1. Розробити композиційні леткі інгібітори
корозії (ЛІК) з рослинної сировини на основі синергістів: а) ізопропілового
спирту; б) нітрогеновмісних органічних сполук. 2. Дослідити інгібуючу дію
рослинних екстрактів в залежності від типу синергіста. 3. Оцінити
протикорозійну ефективність летких фракцій екстрактивної частини
рослинної сировини відносно металів в залежності від способу їх обробки
інгібітором.
Новизна роботи полягає в тому, що на основі зібраних матеріалів, а
також проведених розрахунків показана можливість використання
нетоксичних природних речовин рослинного походження із значною
сировинною базою в композиціях летких інгібіторів атмосферної корозії,
експериментально підтверджено посилення інгібуючої дії рослинних
екстрактів при введенні в якості синергістів нітрогеновмісних органічних
сполук.
Теоретичне і практичне значення роботи: результати роботи можуть
бути використані для привернення уваги громадськості до питань
екологічно безпечних способів сповільнення корозійних процесів, сприяти
розвитку екологічної культури населення. Розробка методів захисту металів
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від корозії за допомогою парофазних інгібіторів є актуальними, викликають
теоретичний інтерес і мають велике народногосподарське значення.
Висновки:
1. На основі синергістів ізопропілового спирту та
нітрогеновмісних сполук розроблено композиційні леткі інгібітори із
екстрактів рослинної сировини: шишок хмелю, насіння ріпаку, гілочок грон
винограду, трави полину, хвої ялини, насіння кропу.
2. Прискореними випробуваннями за умов періодичної конденсації
вологи підтверджено, що органічні речовини рослинного походження можна
використовувати як складовий компонент летких інгібіторів корозії.
Встановлено, що перспективними видами рослинної сировини для
синтезу летких інгібіторів корозії із врахуванням обсягів сировинної бази та
протикорозійної ефективності є хміль, насіння ріпаку і полин. Швидкість
процесу формування захисної плівки на поверхні металу із адсорбованих
летких сполук та її властивості залежать від композиції леткого інгібітору та
типу синергіста.
3. Досліджено, що композиції летких інгібіторів на основі рослинної
сировини, здатні захищати метал в агресивних умовах періодичної
конденсації вологи щонайменше протягом 20 діб.
4. З’ясовано, що найкращий захист проявляється в інгібуючих
композиціях на основі нітрогеновмісних сполук.
5. Встановлено, що ефективність захисної дії дослідженими леткими
інгібіторами залежить від способу обробки металу інгібітором. Відзначено
високу захисну здатність композицій на основі рослинних препаратів
(нанесення з пари за методом 2) після тривалих корозійних випробувань в
агресивних умовах вологої атмосфери. Найкращий захист металу
спостерігається внаслідок застосування ЛІК з екстрактами насіння ріпаку,
винограду і шишок хмелю. Мінімальну захисну здатність мають ЛІК з
екстрактом насіння кропу.
6. Результати дослідження свідчать, що ступінь корозійного ураження
металу при захисті ЛІК на основі рослинної сировини за обома методами
майже вдвічі менший, ніж при використанні відомого інгібітора НДА.

ВИГОТОВЛЕННЯ АКВАРЕЛЬНИХ ФАРБ З ПРИРОДНИХ
МАТЕРІАЛІВ
ХМ005
Потургаєва Софія Олегівна
учениця 9 класу Технічного ліцею Дніпровського району міста Києва
Науковий керівник: Божок Оксана Анатоліївна, спеціаліст вищої категорії,
старший учитель, вчитель хімії Технічного ліцею Дніпровського району
міста Києва
Фарби були відомі людству давно і до сьогодні вони мають великий
попит у використанні. Розвиток хімії та технологій обумовлює створення
широко асортименту акварельних фарб в світі різного складу та різної якості.
Так як фарбами люблять малювати діти в тому числі, важливість якості фарб
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набуває неабиякого значення. З незапам'ятних часів художник в своїй
практиці був змушений застосовувати знання деяких законів хімії та фізики,
як це ні здалося б дивним на перший погляд. Фарби - це, по суті, суміші
хімічних речовин, які раніше готували самі художники. Кожен майстер знав
секрети розтирання пігментів і міг мати свої оригінальні рецептури
отримання фарб певного кольору і якості. Сучасний художник вже не
потребує вивчення старих або винахід нових рецептур, але на практиці,
отримуючи від виробника готові фарби, все-таки повинен враховувати деякі
хімічні і фізичні особливості пігментів і приготованих з них фарб. Зазвичай
фарби використовують художники, дорослі люди, організми яких вже
сформувався і їх імунітети досить сильні, але також помалювати і
побалуватися фарбами люблять діти причому абсолютно різного віку. Багато
людей навіть не замислюються які небезпечні речовини можуть бути в
звичайних фарбах. Особливо увагу приділяють дітям, так як вони можуть
випити воду з фарбою, облизати пензлик (така звичка зустрічається досить
часто) або навіть спробувати цю красиву фарбу на смак. Тому їх вибір для
використання відіграє неабияку роль. Було зафіксовано непоодинокі
випадки отруєння через фарби , а в декого, хто полюбляє малювати ще з
народження алергія на них і люди просто відмовляються від речей , які
приносять їм радість .
Виготовлення акварельних фарб з природних матеріалів дає змогу
створити екологічно чисті і безпечні фарби для життя людини, зрозуміти
поняття про акварель в цілому . Такі фарби нічим не загрожують здоров’ю
дітей . Вони допомагають людям з алергічними хворобами на їх хімічні
компоненти займатися улюбленою справою.
Метою роботи стало дослідження можливості виготовлення в
домашніх умовах акварельних фарб і різноманітних пігментів для них з
доступного природного матеріалу та визначення якості та перспективи
використання таких акварельних фарб . В якості джерел для отримання
барвників було взято 12 різних компонентів . Вижавши з них соки і
випаривши зайву воду було отримано потрібні для фарб пігменти . В якості
експерименту, до частини отриманих пігментів було додано лимонний сік
(для створення кислого середовища) і 50% розчин харчової соди (для
створення лужного середовища). Частина пігментів при цьому змінила своє
забарвлення, що дозволило розширити кольорову гаму . Будь-які фарби
складаються з фарбувального пігменту і зкріплюючої речовини . Сухий
барвник не може триматися на полотні, тому потрібна речовина, яка склеює
частинки сухого барвника в єдину фарбу. Як сполучну речовину було взято
камедь . Це смола плодових дерев - вишні, абрикоси або сливи. Для
проведення досліду по виготовленні акварельних фарб було використано
камедь з абрикоси. Клейка сила камеді ,вишні та абрикоси вище гуміарабіку,
який додають в склад акварельних фарб при промислових виробництвах.
Тому їх застосування під час домашнього виготовлення має гарний
результат.
Камедь з медом змішувалася у відношенні 1:2, а з пігментом
1:1.Результатом дослідженої роботи є виготовлені фарби 18 різних кольорів
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та картини виконані цією аквареллю. Вони екологічно чисті і безпечні для
здоров'я навіть малечі.

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ ЯКОСТЕЙ ЙОГУРТУ
ХМ006
Чернишева Аліна Володимирівна
учениця 11 класу Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Нетішинської
міської ради Хмельницької області, Хмельницька область
Науковий керівник: Коритовська Юлія Анатоліївна, вчитель Нетішинської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Нетішинської міської ради Хмельницької області,
Хмельницька область
Мета: здійснити дослідження на визначення якості йогурту різних
торгових марок та йогурту домашнього приготування , зробити висновок
про придатність до споживання.
Завдання:
• опрацювати наукову літературу з питань природи барвників, їхнього
складу;
• з’ясувати вплив природних і штучних барвників на здоров’я людини
та навколишнє середовище;
• з’ясувати вимоги до виробництва йогуртів;
• на основі практичних досліджень навчитися визначати якість
йогуртів.
Актуальність: Адже вплив синтетичних барвників, різних
синтетичних добавок, генномодифікованих продуктів на здоров’я людини і
є досить актуальною проблемою сьогодення. Тому що вони можуть
викликати різні хвороби, призвести до порушеннь у генетичному апараті
людини, та викликати судоми, різні розлади шлунково-кишечного тракту,
так і спричинити більш серйозніші порушення внутрішніх органів. Однією
із найсерйозніших проблем є хвороба 21 ст- рак. Так як, йогурти є
компонентом раціону харчування як і дорослих, так і дітей. Тому батькам,
та кожному з нас потрібно звернути увагу на продукцію, яку ми купуємо.
Об'єктами мого дослідження стали Йогурти торгових марок:
1)
«Живинка»
2)
«Растишка»
3)
Активія»
4)
йогурти домашнього приготування
Отже, було виконано ряд практичних досліджень:

на вміст натуральних і синтетичних барвників у йогурту

визначення рН середовища

визначення органолептичних показників якості йогурту (
визначення прозорості, кольору, запаху, смаку)

визначення наявності білків в зразках
Отже, йогурти цієї марки Живинка не придатні до споживання
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Отже, продукція торгової марки Растишка була виготовленна з
додаванням різних синтетичних барвників та добавок, які покращують
візуальні якості.
Отже, йогурти цієї марки Активія цілком безпечні для вживання.
Йогурти домашнього приготування виявилися найкращими.
Висновок: Отже, йогурт від різних фірм показує різні показники, що
свідчить про вміст та якість виробництва торгових марок йогуртів. За
допомогою дослідів визначено: прозорість,колір,запах, смак, наявність
білків в йогуртах. Серед усієї досліджувальної продукції найгірші показники
показує виробник Растишка, а найкращі це йогурти домашнього
приготування
ДОБУВАННЯ ЦИНК-АЛЮМІНІЙ-ТРИПОЛІФОСФАТНОГО
ПОДВІЙНО ШАРОВОГО ГІДРОКСИДУ ЯК ПІГМЕНТУ З
КОРОЗІЙНО-ЗАХИСНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
ХМ007
Русакевич Софія Русланівна
учениця 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської міської
ради
Наукові керівники: Коваленко Вадим Леонідович, к.т.н., доцент кафедри
аналітичної хімії та хімії технології харчових добавок та косметичних
засобів ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет";
Коток Валерій Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри процесів, апаратів та
загальної хімічної технології ДВНЗ "Український державний хімікотехнологічний університет "
Введение. В современном мире широко используются лакокрасочные
покрытия. Одним из направлений их использования является окрашивание
металлических поверхностей с целью защиты от коррозии. Однако
лакокрасочные покрытия защищают металл от коррозии только
механически, путем изолирования от коррозионно-активной среды. Однако
при наличии в лакокрасочном покрытии пор или образовании в нем трещин
коррозия протекает без осложнений, вызывая как повреждение металла, так
и отслаивание лакокрасочного покрытия. Особенно коррозия ускоряется при
попадании воды. Этого можно избежать при наличии в составе
лакокрасочного покрытия пигмента, имеющего активные коррозионнозащитные свойства. Известно, что полимерные фосфаты, в частности
триполифосфат, обладает высокими коррозионно-защитными свойствами,
формируя на поверхности стали пассивационную пленку. Поэтому
перспективным является синтез пигментов, включающих триполифосфат
анион, особенно слоистых двойных гидроксидов.
Цели и задачи. Главная цель данной работы – определение
возможности синтеза цинк-алюминиевого слоистого двойного гидроксида,
интеркалированного триполифосфатом, в качестве коррозионно-защитного
лакокрасочного пигмента. Для достижения этой цели необходимо решить
следующие задачи: 1) провести синтез триполифосфат-интеркалированного
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Zn-Al слоистого двойного гидроксида; 2) изучить свойства полученного
пигмента, в особенности характеристики цвета и коррозионно-защитные
характеристики.
Методы. Метод синтеза. Синтез пигмента проводился методом
синтеза при постоянном рН: растворы нитратов цинка и алюминия (с
соотношением
Zn:Al=4:1),
щелочи
и
триполифосфата
натрия
перистальтическими насосами подавались в реакционный стакан,
содержащий начальный раствор, при температуре 60 °С и непрерывным
перемешивании. Синтез проводился при равновесном рН, в качестве
начального раствора использовалась дистиллированная вода, количество
щелочи соответствовало стехиометрии реакции. В качестве образцов
сравнения по вышеуказанным методикам был синтезирован карбонатинтеркалированный Zn-Al СДГ. После окончания процесса добавления
реакционная смесь выдерживалась при при той же температуре и
перемешивании 20 минут. Далее полученный осадок отфильтровывался на
вакуум насосе, высушивался при 90-95 ºС в течении суток, размалывался,
заливался дистиллированной водой для отмывки от солей и
неинтеркалированного
триполифосфата,
отфильтровывался,
снова
высушивался.
Методы изучения образцов. Изучение структуры и свойств
проводилось с помощью рентгенофазового анализа, термогравиметрии и
дифференциальной сканирующей калориметрии. Цветовые характеристики
изучались путем определения координат цвета на цветовом компараторе.
Координаты цвета представлялись в системе XYZ и CIELab, а так же
рассчитывались цветовой тон, чистота цвета и насыщенность. Белизна
пигмента определяли с помощью измерения коэффициента диффузного
отражения. Изучение коррозионно-защитных свойств проводилось
следующими методами: 1) методом снятия анодной поляризационной
кривой. В качестве электрода использовался образец стали 08кп. Анодную
кривую снимали в ячейке ЯСЭ-2, противоэлектрод – платина, электрод
сравнения – хлорсеребрянный. Интервал потенциалов - от стационарного до
+2000 мВ. Электролит – 5% раствор сульфата натрия (для моделирования
атмосферной коррозии). Для изучения коррозионно-защитных свойств
пигмента, в 5% раствор сульфата натрия вводили навеску пигмента и
настаивали 24 часа; 2) методом изучения коррозии в атмосферной камере; 3)
методом натурных испытаний. Для второго и третьего метода пигмент
вводили в краску, и полученную краску наносили на сталь 08кп.
Результаты. Рентгенофазовый анализ показал, что полученный
пигмент имеет решетку Zn(OH)2, т.е. фактически являются Zn-Al СДГ. DTG
и DSC кривые показали высокую термическую стойкость пигмента.
Были изучены цветовые характеристики синтезированного образца
пигмента. Выявлено, что триполифосфат-интеркалированный Ni-Al СДГ,
синтезированный при равновесном рН, был белого цвета и имел чистоту
цвета 1%, цветовой тон корректно определить не удалось. При этом
коэффициент диффузного отражения составил 90,07%. Это все
подтверждает визуальные наблюдения и характеризует пигмент как белый с
высокой степенью белизны.
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Изучены коррозионно-защитные характеристики синтезированного
цинк-алюминий-триполифосфатного СДГ пигмента. Анализ анодной
поляризационной кривой показал, что в 5% растворе сульфата натрия,
настоянного на пигменте, ток пика растворения стали 08кп снизился в 3,2
раза по сравнению с током пика растворения в чистом 5% растворе сульфата
натрия. Снижение тока пика растворения железа указывает на пассивацию
стали, вызванную триполифосфат-ионом. Высокие коррозионно-защитные
свойства показаны при использовании краски с введением синтезированного
пигмента.
Выводы. 1) Получен образец Zn4Al слоистого двойного гидроксида,
интеркалированного триполифосфат-анионом, методом синтеза при
постоянном равновесном рН; 2) Методом РФА доказано образование
триполифосфат-интеркалированного Zn-Al слоистого двойного гидроксида;
3) Изучены цветовые характеристики образцов триполифосфатинтеркалированного Zn-Al СДГ. Показано, что образец является белым
пигментом с высокой степенью белизны. Кроме тогок выявлено легкость
измельчения синтезированного пигмента; 4) Показана высокая
коррозионно-защитная активность синтезированного пигмента; 5) Впервые
показана возможность синтеза Zn-Al-триполифосфатного СДГ пигмента,
имеющего противокоррозионную активность.
ЕФІРНІ ОЛІЇ ТА ЇХ ДОБУВАННЯ
ХМ008
Туровська Софія Максимівна
учениця 9 класу Технічного ліцею Дніпровського району міста Києва
Наукові керівники: Божок Оксана Анатоліївна, старший учитель, вчитель
хімії Технічного ліцею Дніпровського району міста Києва; Полункін Євген
Васильович, к.х.н., завідуючий відділом гомогенного каталізу та присадок до
нафтопродуктів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії
Мета роботи: вивчити хімічний склад і властивості ефірних олій;
зробити аналіз вмісту ефірних олій в різних рослинах; визначити вплив
ароматичних масел на самопочуття людини; хімічним методом добути
ефірні олії, які в подальшому можуть стати компонентами для виготовлення
парфумів чи інших косметичних засобів; проаналізувати результати
дослідження.
Актуальність даної роботи полягає в тому, що аромати займають
особливе місце в житті кожної людини. В наш час, коли активно
розвивається хімічна промисловість, створюється величезна кількість ліків,
штучних речовин, багато хто забуває про природні лікарські та ароматичні
речовини – ефірні олії. Вони надзвичайно дієві при багатьох захворюваннях
та мають антибактеріальні й дезінфекційні властивості. Як ароматизатори
ефірні масла також набагато корисніші, адже не містять синтетичних
речовин, які негативно впливають на нашу дихальну систему.
Завдання роботи:
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визначити склад ефірних масел; проаналізувати вплив різних ефірних
олій на організм людини; самостійно добути ефірні олії в лабораторії;
зробити висновки.
Методи дослідження: аналітичний (аналіз наукової літератури),
органолептичний, практичний: виготовлення ефірних олії методом
екстракції органічними розчинниками та перегонкою. Досліди проводились
в Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії.
Висновки роботи:
1. Ефірні олії застосовуються у лікувальних, косметологічних цілях та
в побуті.
2. Використання ефірних олій – дуже давнє мистецтво. Різноманітні
культури зробили свій внесок у вивчення впливу ароматів на людину.
3. Основні компоненти ефірних олій: терпеноїди, терпени, ароматичні
сполуки, органічні кислоти та альдегіди, естери, спирти, а також
гетероциклічні сполуки аміни, феноли, органічні сульфіди, оксиди та інші.
4. Кількість ефірної олії в сировині коливається в досить широких
межах в залежності від виду рослини. Багато ефірної олії у шкірках
цитрусових (2% і більше), менше – в пелюстках квіток деяких рослин (фіалка
– 0.004%).
5. Ефірні олії потрапляють в організм двома шляхами. Перший шлях
– вплив летких фракцій ефірних олій на дихальну систему. Другий шлях
проникнення ефірних олій в організм людини – прямий контакт зі шкірою
чи слизовими оболонками.
6. Ефірні олії та їх компоненти застосовуються переважно для
ароматизації харчових продуктів, напоїв, виробів побутової хімії, у
фармацевтичній промисловості, в медицині та аромотерапії.
7. Основні методи добування ефірних масел: перегонка, пресування
(особливо холодне), анфлераж (мацерація) та екстракція органічними
розчинниками або скрапленими газами. Під час виконання досліду я
користувалася методом екстракції органічними розчинниками та
перегонкою.
8. Ефірні олії можна добувати самостійно а також в лабораторних
умовах з необхідним обладнанням.
9. Результатом роботи є добуті мандаринова ефірна олія (3 мл)
коричнево-червонуватого кольору та ефірна олія хризантеми (4.3 мл) темнозеленого кольору. Відтінки є дуже насиченими через те, що ефірні олії
концентровані.
10. Самостійно добуті ефірні масла в подальшому можна використати
як ароматичні компоненти для виготовлення парфумів, косметичних засобів,
для ароматизації приміщення.
11. При правильному застосуванні та в потрібній кількості ефірні
масла мають виключно позитивний вплив на людину, її здоров’я та настрій.
Якщо впровадити їх в повсякденне користування, це матиме позитивні
наслідки.
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КОЛОРИМЕТРИЧНА ІНДИКАЦІЯ ФОСФАТІВ
ХМ009
Гусак Анна Вадимівна
учениця 11 класу спеціалізованої школи №254 м. Києва
Науковий керівник: Літинська Марта Ігорівна, асистент кафедри ТНРВ та
ЗТХ НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Мета: Розробити ефективну колориметричну методику визначення
вмісту фосфатів та довести її ефективність.
Актуальність: Підвищений вміст нутрієнтів (сполук фосфору та
азоту) у природних водах є причиною евтрофікації водойм, так званого
«цвітіння води», яке в свою чергу призводить до гіпоксії водойм, отруєння
вод токсинами водоростей, загибелі риби та інших морських жителів, тощо.
Основними шляхами надходження фосфатів у водойми є стічні води та
вимиті з полів добрива. У стічні води сполуки фосфору потрапляють в
результаті екстенсивного використання полі фосфатних пральних порошків
та пом`якшувачів води. А, отже, актуальною задачею є розробка можливості
швидкого, легкого та надійного визначення рівня фосфатів у воді, пральних
засобах та грунтах.
Об`єкт дослідження:
• Колориметрична шкала розчинів з різним вмістом фосфатів;
• Силікагель з сорбованим на ньому комплексом Арсеназо 1-Zr;
• Зразки природних вод, пральних засобів та грунтів.
Задачі:
• Встановити співвідношення Арсеназо 1: Zr, за якого відбувається
поява нового піка на спектрофотометрі у розчині;
• Встановити оптимальні співвідношення компонентів аналітичної
системи для визначення розчинених фосфатів;
• Побудувати калібрувальний графік для визначення вмісту фосфатів;
• Синтезувати зразки індикаторного силікагелю;
• Дослідити зразки природних вод, пральних засобів та ґрунтів на
рівень фосфатів
Ефективність індикаторної системи досліджувалась фотометричним
методом (у випадку розчинів) та візуально (твердофазні матеріали).
Принцип дії розробленої індикаторної системи ґрунтується на
здатності Арсеназо І утворювати з йонами цирконію сполуку фіолетового
забарвлення, а також на надзвичайно низькій розчинності фосфату
цирконію. Тобто, комплекс цирконій-арсеназо І має фіолетове забарвлення,
яке переходить в рожево-оранжеве забарвлення вільного Арсеназо І в
присутності фосфат-йонів, внаслідок руйнування комплексу, зв’язування
йонів цирконію фосфатами та вивільнення Арсеназо І.
Для експериментальних досліджень обрано розчини Арсеназо І з
концентрацією 0,6 ммоль/дм3 та ZrOCl2 з концентрацією 0,6 ммоль/дм3. По
1 см3 розчину арсеназо І поміщалось в мірні колби об’ємом 50 см3, куди
додавались різні об’єми розчину солі цирконію та по 2 см3 0,1 М розчину
HCl, після чого вміст колб доводився до мітки дистильованою водою та
перемішувався. Досліджено різні співвідношення арсеназо І : цирконій та
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встановлено, що вже за співвідношення 1:1 на спектрі зникає характерний
для Арсеназо І максимум на 500 нм та основним стає новий максимум, якому
відповідає довжина хвилі 540 нм. Оскільки, з підвищенням вмісту цирконію
інтенсивність зміни забарвлення зменшується, то для побудови
калібрувальних графіків доцільно обирати співвідношення в середньо
чутливому діапазоні 1,5:1-3:1. Зі зменшенням частки цирконію збільшується
чутливість системи, але зменшується діапазон визначення. Тому для
дослідження матеріалів з низьким вмістом фосфатів доцільно
використовувати індикаційні системи зі значною диспропорцією
компонентів - 6:1-4:1, а у випадку високих концентрацій – 2:1-1:1.
Чутливість можна варіювати не тільки співвідношеннями, а і
концентраціями компонентів.
Індикаторна
система
продемонструвала
ефективність
при
дослідженні зразків природних та модельних вод, пральних засобів
(переведених у форму розчину) та ґрунтів (досліджувались кислотні
витяжки ґрунтів).
Для спрощення використання можливим є нанесення комплексу
цирконій-Арсеназо І на такі матеріали як силікагель, аеросил та тонкошарові
силікагелеві пластини. Хоча ці матеріали здатні сорбувати комплекс
Цирконій-Арсеназо І та набувати світло-фіолетового забарвлення, але для
підвищення інтенсивності забарвлення доцільним є модифікування
силікагелів четвертинною амонійною сіллю, що призводить до хемосорбції
комплексу Цирконій-Арсеназо І на поверхні цих силіційвмісних речовин,
внаслідок перебігу реакції між амонійними групами модифікованого
матеріалу та сульфогрупами у структурі Арсеназо І.
Отже,
розроблений
метод
індукування
фосфатів
є
високоефективним, простим, швидким та дозволяє проводити визначення
вмісту фосфатів у зразках води, пральних засобів та ґрунтів як в лабораторії,
так і в польових або домашніх умовах.
ДОБУВАННЯ МАСЕЛ ТА ПАЛЬНОГО З РОСЛИН ТА ЇХ
ЗАЛИШКІВ
ХМ010
Данилюк Валерія Русланівна
учениця 10 класу Київського природничо-наукового ліцею №145
Наукові керівники: Ковтун Олена Миколаївна, к.х.н., доцент кафедри хімії
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
Махоткіна Наталія Станіславівна, учитель-методист, спеціаліст вищої
категорії, вчитель хімії Київського природничо-наукового ліцею №145
У сучасному світі все більше постає питання про безпеку екології у
світі. У зв'язку з цим багато заводів, машин, компаній шукають
удосконалення систем очищення або заміну на нове та більш екологічно
чистих продуктів. З багатьох рослин можна отримати олії з яких можна
зробити біопальне, що є менш шкідливим для навколишнього середовища.
Наприклад, в сої , яка є дуже розповсюджена в США , знаходиться близько
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25-30% олії, яка за своєю консистенцією є досить густою, а також є гарним
окисником. Також олії можна отримати з ріпаку, соняшнику, буряку (
цукрового), кави та навіть водоростей, хоча добування біопалива має
позитивні боки , але складнощі їх реалізації та затрати - негативні. Для того
щоб добути пальне з водоростей потрібно їх просушити, що потребує
затрати енергії.
РОЗРОБКА АНГОБНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ
КЕРАМІКИ З ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
ВИГОТОВЛЕННЯ
ХМ011
Іваненко Віталій Вадимович
учень 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської міської ради
Науковий керівник: Хоменко Олена Сергіївна, д.т.н., доцент кафедри
хімічної технології кераміки та скла ДВНЗ "Український державний хімікотехнологічний університет"
Будівельна кераміка є одним з незамінних матеріалів, оскільки
поєднує комплекс унікальних властивостей. Це екологічно чистий матеріал,
стійкий до вогню, не виділяє токсичних речовин, високоміцний та має
тривалий термін експлуатації.
Керамічна цегла має унікальні кольори, які обумовлюються
забарвленням базової сировини, але вони обмежені переважно жовтокоричневою гамою. Найбільш цікавим і перспективним способом
розширення асортименту є ангобування керамічних виробів, що також
дозволяє виключати обштукатурювання будівель і покращувати їх
архітектурний вигляд. На вітчизняних підприємствах виробництво таких
виробів не достатньо розвинене, хоча й для того є можливості – на території
країни є необхідна сировина.
Однією з найскладніших проблем при виготовленні ангобованої
цегли є підбір базової шихти-основи, яка має погоджуватись за усадочними
процесами із керамічним черепком. Тому актуальними є дослідження,
спрямовані на розробку якісних ангобів, вивчення особливостей їх
нанесення на кераміку, залежностей зміни властивостей від їх складу і т.д.
Мета: розробити склад ангобних покриттів для будівельної кераміки
та технологію їх нанесення. Було поставлено наступні завдання: на основі
аналізу літературних даних визначити базові компоненти складу ангобу;
визначити технологічні параметри приготування та нанесення ангобного
покриття на керамічний напівфабрикат; оцінити якість ангобованих зразків
будівельної кераміки після випалу.
Наукова робота виконана на кафедрі хімічної технології кераміки та
скла ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет. Як
методи досліджень було використано наступні: тонкість помелу ангобного
шлікеру визначали за залишком на ситі №0063, щільність – за допомогою
пікнометру, текучість - фіксацією часу витікання 100 мл шлікеру крізь отвір
чаші Форду; мікроструктуру покриття визначали за допомогою оптичного
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мікроскопу МБС-10. Помел ангобів здійснювали у фарфоровому барабані,
встановленому на обертових валках. Випал зразків здійснювали у муфельній
печі «СНОЛ».
Аналіз науково-технічної літератури показав, що переважна кількість
ангобів призначена для керамічних виробів з тонкою структурою (керамічна
плитка, художньо-декоративна кераміка), що забезпечує добре узгодження
покриття та керамічної основи. Відомості про ангоби для будівельної
кераміки з грубою структурою є обмеженими, а наукові підходи щодо
узгодження усадки грубої керамічної маси та тонкомеленого ангобного
покриття детально не вивчені. Тому при розробці базового складу ангобу
було застосовано комплексний підхід – сировинні матеріали було розділено
на групи за їх роллю, а визначення конкретного матеріалу здійснювали з
урахуванням його доступності та вартості.
В якості основної сировини обрали глину тугоплавку та каолін – вони
забезпечують суспендуючу здатність та адгезію покриття. До групи плавнів
включено тальк, пегматит та склобій – вони забезпечують спікання ангобу
та його зчеплення з керамічною основою після випалу. Кварцовий пісок –
опіснюючий компонент, який регулює усадочні процеси. Було прийнято 3
склади ангобу, у яких варіювали вміст глини, мас.% - 45, 35 та 25.
Складові ангобу дозували згідно рецепту, завантажували до
кульового млина та розмелювали з додаванням води (40 мас.%). Тривалість
помелу визначали за показником залишку на ситі №0063 і встановили, що
помел необхідно здійснювати протягом 8 годин, при цьому залишок на ситі
становить 0,4-0,5%. Встановлено також, що основні технологічні параметри
ангобного шлікеру наступні: текучість – 20-21 с, а щільність – 1,67-1,70
г/см3.
У якості базової маси для досліджень було обрано суміш
легкоплавких глин та суглинків, типових для будівельної кераміки. Із
пластичної маси формували зразки-кубики 3х3 см та наносили на них
ангобні покриття за допомогою широкого пензлю. Покриття наносили як на
свіжозформовані, так і на висушені зразки. На випалений черепок покриття
завідомо не наносили, оскільки двократний випал продукції потребує
великих енерговитрат.
Зразки випалювали у лабораторній печі при максимальній
температурі 1000оС. При їх первинному огляді встановлено, що ангоби,
нанесені на сухий виріб, не залежно від вмісту глинистих матеріалів, мали
тріщини. Грубі тріщини характерні для складів № 2 та 3 (з меншим вмістом
глини). Покриття №1 мало сітку тріщин, яку було добре видно лише за
допомогою мікроскопу.
Нанесені покриття на свіжозформовані зразки мали високу якість і
тріщини було виявлено лише за допомогою мікроскопу для зразка № 3. Інші
ангоби були добре зчеплені з керамічною основою та мали високу білість.
Таким чином в результаті досліджень встановлено, що високий
ступінь зчеплення ангобу з керамічною основою можна досягти при
нанесенні покриття на свіжозформований керамічний напівфабрикат. При
цьому вміст глини у складі ангобу має складати 35-45 мас.%, а тонкість
помелу ангобного шлікеру до 0,5% за залишком на ситі №0063.
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В ході дослідної роботи для будівельної кераміки отримано склади
ангобних покриттів та їх технологічні параметри. Покриття після
однократного випалу добре узгоджені з керамічною основою, що дозволяє
майже без зміни режиму випалу продукції розширювати її асортимент на
будь-якому виробництві, виключаючи подвійний випал та високі витрати
енергії. Завдяки високій білості, розроблені покриття можна застосовувати
як основу для створення будь-якої кольорової гами, що досягається
введенням до складу ангобу керамічних пігментів. Результати роботи є дуже
важливими, оскільки виготовлення ангобованої керамічної цегли дозволяє
не тільки значно розширити дизайнерські можливості створення сучасних
будівель, а й підвищити їх термін служби.

СТВОРЕННЯ КРИСТАЛОГРАВЮР КРИСТАЛІЗАЦІЄЮ КАЛІЙНОЇ
СЕЛІТРИ З РОЗЧИНУ КРОХМАЛЮ
ХМ012
Кричфалуший Маргарита Романівна
учениця 10 класу спеціалізованої школи №196 м. Києва
Науковий керівник: Шпильова Вікторія Володимирівна, спеціаліст вищої
категорії, старший учитель, вчитель хімії спеціалізованої школи
№196 м. Києва
Робота присвячена дослідженню унікального властивості калієвої
селітри - здатності до кристалізації і утворення кристалів імітують морозні.
Автор досліджує кристалізацію селітри на різних поверхнях і з
розчинів різної концентрації з додаванням забарвлених розчинів.
В ході дослідження створені оригінальні картини, описані прийоми
роботи, рецепти приготування спеціальних розчинів і рекомендації щодо
застосування селітри для створення кристалічних покриттів і
кристаллогравюр. Результати дослідження можуть бути використані в
декоративно-прикладному творчості.
Кристали завжди заворожують людини своєю строгістю, простотою,
прозорістю. У них криється таємниця і великий сенс. Вони заворожують,
радують око і змушують милуватися ними. Казковим багатством кристалів,
кришталевим нарядом прикрашається ліс. А які «візерунки малює мороз на
віконному склі»? Тільки ось милуватися ними доводиться недовго.
Існує багато описаних прийомів створення «морозних візерунків» на
склі за допомогою різних солей. Але найбільшу увагу заслуговує
кристалізація калійної селітри з розчину крохмалю. Крохмальний клейстер
створює ідеальні умови для росту кристалів і зчепленість (адгезію) з
поверхнею основи.
Проблемне питання: Не дивлячись на доступність матеріалів, для
створення кристалічних покриттів і крісталлогравюр, необхідно знати
особливості і прийоми їх створення.
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Гіпотеза: Використовуючи водний розчин крохмалю і селітру можна
отримати кристалічний візерунок на будь-якій поверхні, і він буде
зберігатися довго.
Об'єкт дослідження: Розчин селітри в крохмалі.
Предмет дослідження: Створення кристалів в різних умовах (з
розчинів різної концентрації і на різних поверхнях) і їх адгезія (зчепленість
з поверхнею).
Мета: Дослідження можливості використання кристалізації селітри з
розчину крохмалю, для створення кристалічного покриття і
крісталлогравюр.
Практична значимість дослідження полягає в тому, що результати
роботи можна застосовувати в декоративно-прикладному творчості.
Новизна полягає в тому, що створені як монохромні так і кольорові
кристалічні покриття і крісталлогравюри на основі нітрату калію.
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИГОТОВЛЕННЯ БІОУТИЛІЗОВАНОЇ
ПОЛІМЕРНОЇ ПЛІВКИ ДЛЯ ПАКУВАННЯ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ
ХМ013
Кеба Катерина Максимівна
учениця 11 класу Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №137 Харківської
міської ради Харківської області, вихованка КЗ "Станція юних техніків
№1 Харківської міської ради"
Наукові керівники: Тимчук Сергій Михайлович, к.с.-г.н., співробітник
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних
наук України; Бєлкіна Олена Віталіївна, старший учитель, спеціаліст вищої
категорії, вчитель КЗ "Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №92
Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу
П.П. Набойченка"
Метою
досліджень
була
розробка
методики
створення
біоутилізованої пакувальної полімерної плівки із високоамілозного
кукурудзяного крохмалю.
Конкретні завдання досліджень передбачали:
- оцінку генетичного різноманіття кукурудзи за фракційним складом
крохмалю і виділення найкращих джерел крохмалів з високим вмістом
амілози;
- розробку і відпрацювання методики створення біоутілізованої
пакувальної полімерної плівки на основі високоамілозного кукурудзяного
крохмалю;
- експериментальну
перевірку
технологічних
властивостей
біоутилізованої пакувальної полімерної плівки на основі високоамілозного
кукурудзяного крохмалю.
Встановлено, що найбільше підвищення вмісту амілози в крохмалі
викликає мутація ае і її носії є найкращими джерелами крохмалів,
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пристосованих для отримання біоутилізованих пакувальних полімерних
плівок.
Встановлено,
що
найкращі
плівкоутворюючі
властивості
забезпечують композиції в складі гелеутворювача, пластифікатора та
розчинника, які містять 4-7% крохмалю, 4-7% пластифікатору та 86-92%
води, а найкращим пластифікатором є суміш сорбіту та гліцерину з масовим
співвідношенням компонентів 1 : 3.
Розроблено технологію отримання біоутилізованої пакувальної
полімерної плівки на основі високоамілозного кукурудзяного крохмалю, яка
передбачає отримання клейстеризованої суспензії крохмалю в реакторі
високого тиску, її часткове охолодження, додавання суміші пластифікаторів
і випаровування розчинника за певної температури.
Визначено, що полімерні плівки на основі високоамілозного
кукурудзяного крохмалю вирізняються гідрофільністю, гомогенною
структурою, доброю формоутворюючою здатністю, достатньо високими
структурно – механічними властивостями, газопроникністю, піддавані дії
амілолітичних ферментів і здатні до розкладення в природних умовах.
Методику отримання біоутилізованої полімерної пакувальної плівки
на основі кукурудзяного крохмалю рекомендується використовувати в
хімічній промисловості України.
Сфера використання отриманих результатів: хімічна промисловість
України.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ МІКРОРАЙОНУ ШКОЛИ
ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
ХМ014
Овсянікова Аліна Віталіївна
учениця 8 класу КЗ "Харківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №92 Харківської
міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу
П.П. Набойченка", вихованка КЗ "Станція юних техніків №1 Харківської
міської ради"
Науковий керівник: Бєлкіна Олена Віталіївна, спеціаліст вищої категорії,
старший учитель, вчитель хімії та біології КЗ "Харківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №92 Харківської міської ради Харківської області
імені Героя Радянського Союзу П.П. Набойченка"
Для м. Харкова характерно забруднення ґрунтів важкими металами —
міддю, ртуттю, цинком, свинцем, кадмієм, хромом, які накопичуються у
поверхневому горизонті ґрунтів. Вздовж крупних транспортних магістралей
характерна надмірна концентрація свинцю, поліциклічних ароматичних
вуглеводнів.
Забруднення ґрунтів є важливою екологічною проблемою, але у
зв’язку з її недостатньою вивченістю та відсутністю матеріалів ми вирішили
дослідити стан забруднення rрунтів в місті.
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Роботу пропонуємо розпочати з аналізу стану rрунтів в мікрорайоні
нашої школи. Отримані результати дадуть змогу дати мешканцям с. Лідне
рекомендації щолдо зменшення вмісту в rрунті небезпечних речовин.
Своїми наробками ми прагнемоо поділитись з усіма школами міста.
Об’єкт дослідження: природні rрунти с. Лідне мікрорайону КЗ
“ХЗОШ № 92”.
Предмет дослідження: механічні, фізико-хімічні властивості rрунтів,
їх екологічні функції, ступінь забруднення важкими металами.
Мета роботи:
- Проведення дослідження властивостей, забруднення та класифікації
природних rрунтів с. Лідне, оцінка їх екологічного стану.
- Сприяння удосконаленню міста Харкова.
Задачі:
1. Вивчити літературні дані щодо забруднення rрунтів важкими
металами та їх вплив на rрунти міста.
2. Дослідити 8 ділянок rрунту поблизу школи
4. Розробити рекомендації щодо зменшення шкідливого
антропогенного впливу на rрунти.
Основним фактором порушення рівноваги стану ґрунту є
антропогенний. У результаті розвитку господарської діяльності людини
відбувається ерозія, дефляція, заболочування, засолення і забруднення
ґрунтів. Людина викликає зміну складу ґрунту і навіть його знищення.
Важкі метали небезпечні тим, що вони мають здатність
накопичуватися в живих організмах, включатися в метаболічний цикл,
утворювати високотоксичні металоорганічні з'єднання (наприклад, метил ртуть, алкіл свинцю), змінювати форми знаходження при переході від однієї
природного середовища в іншу, не піддаючись біологічного розкладання.
Важкі метали викликають у людини серйозні фізіологічні порушення,
токсикоз, алергію, онкологічні захворювання, негативно впливають на
зародок і генетичну спадковість.
В ході роботи було досліджено 8 ділянок поблизу школи № 92 с. Лідне
м. Харкова. Визначали наявність важких металів Купруму і Плюмбуму у
rрунті. На основі отриманих результатів дослідження можемо зробити
висновок, що rрунти поблизу Харківської школи № 92 мають незначне
забрудення йонами важких металів (Купрум та Плюмбум), також містять
необхідні для росту рослин йони Феруму. Отже, мешканці с. Лідне можуть
без застережень вирощувати врожай на своїх грядках. Але це не означає, що
проблеми вмісту йонів важких металів в інших районах міста та поблизу
навчальниз закладів не існує.
Складено рекомендації щодо зниження антропогенного забрудення
rрунтів:
- дотриманні санітарних вимог вивозу та утилізаціх побутових
відходів;
- обмеженні використання хімічних засобів обробки рослин;
- оптимізації руху міського транспорту.
- розробці альтернативних енергоджерел;
- допалюванні та очищенні органічного палива.
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