
У XXI столітті науковцем бути модно 

 та престижно 

 
Наукове товариство учнів «Дослідник» - це творче об'єднання 

учнів Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5, які 

прагнуть поповнювати, удосконалювати свої знання в галузі наук, 

розвивати свій інтелектуальний потенціал, розширювати науковий 

кругозір, набувати вмінь і навичок науково-дослідницької діяльності під 

керівництвом учених, педагогічних керівників. 

Уже стало доброю традицією те, що кожного року команда 

старшокласників та учнів середньої ланки гідно представляють свої 

дослідження на щорічній шкільній науково-практичній конференції. (Слід 

зазначити, що підготовці до захисту наукової роботи сприяла участь учнів 

членів ШНТ в інтелектуальних конкурсах, олімпіадах).  

 Не була порушена ця традиція і в поточному навчальному році. 16, 17, 

21 грудня 2015 року нинішні члени шкільного наукового товариства 

представили на розгляд учнівського та учительського колективу свої наукові 

роботи.  

Конференція пройшла дуже цікаво і викликала неабиякий інтерес у 

присутніх.  

   А роботи розглядались такі:  

- «Формула Піка» - робота учениці 9-А класу  Тарасенко Діани 

(педагогічний керівник Каща А.І.); 

- «Ефект складних відсотків» - робота учениці 9-А класу Пінчук Софії 

(педагогічний  керівник Каща А.І.): 

- «Відслонення пісків Полтавського ярусу» - робота учениць 10 класу 

Волинської Каріни та Журавльової Вікторії (педагогічний  керівник Кобзиста 

В.М.);  

- «Свято-Успенський собор» - робота учениць 10 класу Курочки Ірини 

та Казиміровської Алли (педагогічний керівник Хрін Д.В.); 



- «Вплив води на здоров’я мешканців Лебедина» - робота учениці 11 

класу Шабалдас Надії (педагогічний керівник Склярова В.М.); 

- «Проблеми енергозбереження»  - робота учениці 10 класу Гриценко 

Марини (педагогічний керівник Склярова В.М.); 

- «Мотив самоти у романі І.Я.Франка «Перехресні стежки» - робота 

учениці 11 класу Шестак Катерини  (педагогічний керівник Дунай О.В.); 

- «Прислівники прикметникового походження у романі В. 

Підмогильного «Місто» - робота учениці 11 класу Трипутень Катерини 

(педагогічний керівник Дунай О.В.); 

- «Різноманітний світ блискавок» - робота  учениці 9-А класу 

Таранченко Анастасії (педагогічний керівник Колесніченко О.В.); 

- «Британська королівська сім’я та її роль в історії Великої Британії» - 

робота учениці 8-А класу Кравченко Анастасіїї (педагогічний керівник 

Коваленко Т.В.);  

- «Національний костюм народів Великої Британії» - робота учениці 8-А 

класу Кулішенко Марії (педагогічний керівник Коваленко Т.В.); 

- «Римський період в історії Великої Британії» - робота учня 8-Б класу 

Кукленка Максима (педагогічний керівник Коваленко Т.В.). 

   Мала академія наук - це шанс учня реалізувати свій потяг до пізнання, 

набути новий досвід, спробувати себе в ролі науковця. І допомогти обдарованій 

дитині не втратити цей шанс повинні , звичайно, вчителі. Адже вчитель завжди 

поруч, вчитель знає потенційні можливості кожного учня.  

Правильна організація наукової роботи в середній школі забезпечить 

підґрунтя наукової роботи в майбутньому.  

Бажаємо всім учасникам конференції творчої наснаги, успіхів у 

дослідницькій роботі і чекаємо з новими ідеями, проектами і винаходами на 

захисті наукових робіт у 2016-2017 навчальному році! 

У XXI столітті науковцем бути модно та престижно! 

Формальна освіта допоможе вам вижити. Самоосвіта приведе вас до 

успіху! 

  



 

 

 

 

 

 

Учениці 10 класу Волинська Каріна та Журавльова Вікторія 

представляють свій проект «Відслонення пісків Полтавського ярусу» 

 

 



 

Гриценко Марина (10 клас)  

із дослідженням «Проблеми енергозбереження» 

 

Кукленко Максим (8-Б клас)  

з роботою «Римський період в історії Великої Британії»  



 

Кулішенко Марія (8-А клас)  

із роботою «Національний костюм народів Великої Британії»  

 

Курочка Ірина та Казиміровська Алла (10 клас) 

захищають свою роботу «Свято-Успенський собор» 

 

 



 

Шестак Катерина (11 клас) представляє свою роботу «Мотив самоти у 

романі І.Я.Франка «Перехресні стежки» 

 

Шабалдас Надія (11 клас) із роботою 

«Вплив води на здоров’я мешканців Лебедина» 


