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З маленького кроку починається великий шлях 

 
 

       Захист науково-дослідницьких робіт МАН України 

19 січня 2023 року у закладі освіти проходив І етап конкурсу-захисту 

науково - дослідницьких робіт учнів-членів філії МАН України. Заступник 

директора з наукової роботи Станко О.С. відмітила високу підготовку і 

якість учнівських досліджень, наголосила на важливості участі кожного 

старшокласника у написанні наукового проєкту для розвитку сучасної 

науки. 

Запрошеними на конференцію були: 

 проректор з науково-педагогічної роботи УжНУ, професор Ігор 

Король ; 

 завідувач кафедри теорії ймовірності та математичного аналізу ДВНЗ ’’УжНУ’’, доктор фізико-

математичних наук Ганна Сливка-Тилищак; 

 завідувач кафедри інформаційних управляючих систем та технологій ДВНЗ ‘’УжНУ’’, доктор 

технічних наук, професор Олександр Міца; 

 професор кафедри програмного забезпечення системи ДВНЗ ’’УжНУ’’, доктор технічних наук , 

доцент Оксана Мулеса; 

 викладач кафедри журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій Наталія Толочко; 

 викладач кафедри історичного факультету, професор Василь Міщанин. 

Учнями 10-11 класів ліцею , спільно з педагогами та науковими керівниками УжНУ, до захисту 

представлено 226 наукових проєктів, які підтвердили, що науково-дослідницька ді¬яльність є 

пріоритетним напрямком навчально - виховного процесу у закладі освіти. 

Високу оцінку учнівським науковим дослідженням, на підсумковому етапі конференції, дали 

викладачі університету і керівники учнівських проєктів підкресливши, що й надалі 

продовжуватиметься спільна праця між учнями і педагогами ліцею та викладачами УжНУ у 

формуванні системного підходу у виявленні, навчанні й підтримці обдарованої молоді, її 

соціального захисту та популяризації здобутків талановитих учнів. 

                                            Оксана Станко , заступник директора з методичної роботи 



 

Знайомтесь : 

наші 
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Ворон Роман, учень 11-Г класу 

Відділення економіка ,секція 

економічна теорія та економічна 

політика 

ІНВЕСТИЦІЯ У ЛЮДСЬКИЙ 

КАПІТАЛ 

   Людський капітал - 

найцінніший ресурс сучасного 

суспільства, важливіший, ніж 

природні ресурси або 

накопичене багатство. Саме 

тому інвестування в людський 

капітал держави та поліпшення умов розвитку та відтворення його в суспільстві є 

необхідними для стрімкого розвитку країни в цілому. 

Концепція людського капіталу відіграє центральну роль в сучасному 

економічному аналізі. Застосування цього поняття дає нові можливості вивчення таких 

найважливіших проблем, як економічне зростання, розподіл доходів, місце і роль освіти 

в суспільному відтворенні, зміст процесу праці. 

Основним інструментом формування людського капіталу є інвестування. У 

загальному розумінні всі види вкладень у людину, що можуть бути оцінені і грошовій 

або іншій формі і мають доцільний характер, тобто сприяють зростанню продуктивності 

праці та підвищенню персоніфікованих доходів людини, - це інвестиції в людський 

капітал. У моїй роботі проаналізовано стан інвестування у людський капітал на 

сучасному етапі, виявлено причини та запропоновано шляхи поліпшення якісних та 

кількісних характеристик людського капіталу. Підсумовуючи все вище написане 

необхідно наголосити, що дана тема є більш чим актуальною, тому що через не 

усвідомлення необхідності інвестиційної політики в інтелектуальний капітал деяких 

країн уповільнює їх економічний розвиток.  

Війна продовжується і втрати людського капіталу будуть збільшуватися 

одночасно зі зміцненням громадянської позиції, національної самоідентифікації 

населення, активізації волонтерського руху в тому числі у цифровому вигляді. 

Людський капітал є основним джерелом розбудови економіки країни у повоєнний 

період. 

З метою повернення людського капіталу на батьківщину має бути розроблена 

державна політика, яка передбачає відбудову житлової та цивільної інфраструктури на 

базі впровадження концепції «розумне місто», програм стимулювання розвитку бізнесу 

та заходів з психологічної реабілітації та возз’єднання родин. Оновлення та модернізація 

освітньої системи є обов’язковою умовою для формування та розвитку людського 

капіталу в країні. Обов’язковим елементом є запровадження програм з цифрової 

безпеки. Важливим є забезпечення гідних та рівних умов здобуття загальної середньої 

освіти для всіх учасників освітнього процесу. 



 

 

 

 



Стецевич Катерина , учениця 9-В 

класу Відділення суспільствознавства 

та філософії ,секція педагогіка 

ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ПРИКЛАДІ 

ПОЕМИ «ЕНЕЇДА» 

І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО 

       Я учениця 9 класу. Тема нашої 

дослідницької роботи: « Виховання 

громадянської компетентності на 

прикладі поеми «Енеїда» І. 

Котляревського». Я перший раз беру 

участь у конкурсі – захисті науково -

дослідницьких робіт. Вирішила 

спробувати свої сили в напрямку, який 

завжди мене цікавив:у педагогіці. Не 

меншу зацікавленість і захоплення 

викликає в мене література. Саме так 

виникло бажання поєднати обидва 

захоплення в науково -дослідницькій 

роботі. Вибір поеми «Енеїда» 

І.П.Котляревського для розкриття теми виховання громадянської компетентності не був випадковим. Адже 

І.П.Котляревський у своєму творі звертається до історичного минулого України, звеличує патріотичні 

подвиги народу. Оспівуючи кращі національні традиції, утверджені історичним досвідом народу, 

письменник закликає самовіддано любити Вітчизну, бути свідомим громадянином своєї Батьківщини. 

Любов до Батьківщини кличе на подвиг, пробуджує високі почуття в людині. Саме ці аспекти сприяють 

формуванню і вихованню громадянської 

компетентності громадянина України. Виконуючи роботу над даним дослідженням, я опрацювала багато 

матеріалів з педагогіки та детально опрацювала твір І.П.Котляревського «Енеїда». Незважаючи на 

труднощі, які виникали під час роботи над цією темою, я рада, що змогла довести цю роботу до її логічного 

завершення. Дізналась багато нового в царині педагогіки , з іншого погляду відкрила для себе творчість 

І.Котляревського. Хотілося б, щоб моя робота мала практичне значення і результати дослідження 

використовувались під час виховного і навчального процесу у школі. Враховуючи те, що це мій перший 

дослідницький досвід, отримала величезне задоволення від процесу та результату, а ще впевнилась у своєму 

прагненні продовжувати займатись науково - дослідцькою діяльністю. Я ще не вирішила, ким буду в 

майбутньому, але цей досвід допоміг зрозуміти, що насправді люблю пізнавати нові аспекти нашого життя. 

Мені подобається вивчати педагогіку, захоплююсь українською літературою, подобається аналізувати твори 

художньої літератури. Можливо, саме з її дослідженням та впливом на читача, а відтак, на суспільство 

в цілому, я зорієнтую своє життя.  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Волошин Богдана,учениця 10-В 

класу 

Відділення літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства 

Секція фольклористики 

ВЕСІЛЛЯ ВІД 

МИНУВШИНИ ДО 

СЬОГОДЕННЯ 

Тема моєї дослідницької роботи «Весілля 

від минувшини до сьогодення». Я 

захоплююся вивченням історії нашого 

минулого, особливо мого краю. 

Мене  цікавлять традиції ,звичаї та 

обряди наших предків. Особливу увагу 

привертають традиції , пов’язані  з 

народним весіллям. У сучасних умовах посилюється  інтерес до вивчення 

маловідомих сторінок культурного життя нашої країни. вивчення духовних 

джерел і традиційної спадщини України. 

Насамперед мене зацікавили  етапи  традиційного весілля в Україні .  

Весілля – це суміш обрядів і традицій,які перейшли до нас ще з давніх часів. Ми 

маємо їх пам’ятати та цінувати. Хоч зараз більшість обрядів із далекого XVI 

століття не використовуються на весіллях, але це не є приводом не знати їх. 

Завдання роботи полягало в тому, щоб визначити основні відмінності між 

старими та новими обрядами, знайти між ними спільне; дослідити історію 

походження весілля; дізнатися традиції та звичаї, які використовувалися 

для  святкування весілля в минулому у Воловецькому районі. 

У своїй роботі я користувалася різними збірниками, посібниками, також брала 

інтерв’ю в одного з жителів села Латірка, який мені розповів про традиції 

святкування весілля в ХХ ст. 

У ході дослідження визначили етапи розвитку весілля, як вони змінювалися, 

які  традиції з’явилися , а які відійшли.  

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


