
Славутич -  погляд у майбутнє

17 квітня у залі засідань міськвиконкому відбулась III 
науково-практична конференція юних науковців 
Славутича, учнів 8 -1 1  класів. Організаторами заходу є 
міський методичний центр відділу освіти виконавчого 
комітету Славутицької міської ради. У вступному слові 
завідувачка методичного центру Арина Старовойтова 
зазначила, що цьогорічна конференція присвячена 200- 
річчю з дня народження Т. Г. Шевченка.

Учасників зібрання привітав за
ступник міського голови, завідувач 
відділу освіти Олександр Линкевич, 
котрий підкреслив, що саме такі 
заходи сприяють духовному, твор
чому, інтелектуальному розвитку 
учнів, а також нагородив перемож
ців міського етапу конкурсу -  за
хисту науково-дослідницьких робіт 
учнів -  членів Малої академії наук у

2013/2014 навчальному році. 
Присутні мали можливість ознайо
митись із результатами дослі
джень за напрямками «Славутич -  
місто особистостей», «Славутич 
творить майбутнє» та «Славутич -  
місто, дружнє до дитини».

Серед учасників-доповідачів -  
Катерина Алімова, учениця 3 1-ї 
групи ліцею. Об’єктом її дослі

дження став щоденник Тараса 
Шевченка, спогади сучасників про 
поета. Автор роботи вдало засто
сувала історико-біографічний, іс- 
торико-літературний та контексту
альний методи дослідження.

Жвавий інтерес у слухачів ви
кликала робота «Українська мова і 
мови сусідніх народів: 
взаємозв’язки на лексичному рів
ні» Яни Матвієнко, учениці 11-Б 
класу ЗОШ №4. Авторка виявила 
та узагальнила умови, що сприяли 
встановленню тісного міжмовного 
взаємозв’язку.

Героїчному минулому нашої 
Батьківщини присвятив своє дослі
дження Юрій Мироненко, учень 
11-Б класу ЗОШ №1. Він проаналі
зував бойовий шлях Сумського 
партизанського з ’єднання під ко
мандуванням С. Ковпака в 1941 — 
1945 роках із використанням спо
гадів, щоденників С. Ковпака, 
С.Руднєва, П. Вершигори.

Учениця 32-ї групи фізико-ма- 
тематичного профілю ліцею Софія 
Ящук побудувала нову теоретико- 
числову функцію та дослідила її 
властивості, а дослідницька робо
та Ярослави Бачуріної, учениці 43-ї 
групи біолого-хімічного профілю 
ліцею присвячена актуальній темі 
сьогодення -  подальшій долі водой- 
ми-охолоджувача ЧАЕС, з усіма на
слідками для довкілля. Учень цієї ж 
групи Андрій Мишко вивчав нату
ральність коров’ячого молока за 
комплексом різних показників.

Актуальною темою дослідження 
була робота учня 11 -А класу ЗОШ 
№2 Братислава Моргунова. 
Об’єктом його дослідження стали

продукти харчування. В ній учень 
акцентує увагу медичних працівни
ків, батьків на концепцію радіоза
хисного харчування та розроблен
ня рекомендацій щодо профілак
тично-оздоровчого харчування 
школярів.

Дві авторки, учениці 9-Б класу 
ЗОШ №3 Дана Дегтяренко та 
Христина Мех, вивчили й дали ха
рактеристику десяти монумен
тально-декоративним скульпту
рам Славутича, причому знайшли в 
них відголосок шевченківських 
рядків. Завершились презентація 
науково-дослідницьких робіт по
шуково-творчим проектом 
«Нащадки Тараса -  серед нас». 
Вихованки гуртка «Лідер -  
Молодіжна рада» Палацу дитячої 
та юнацької творчості Катерина 
Швець і Ольга Шевченко досліди
ли та вивчили відомості про пращу
рів Тараса Шевченка. Дослідники 
виявили в нашому місті кровних на
щадків Тараса Шевченка, і серед 
них -  сама Ольга Шевченко!

Слід відзначити, що юні автори 
проектів у співпраці зі своїми нау
ковими керівниками Артем'євою 
І. В., Бачиніною В. П., Єрьоміною 
Н. А., Кушнеренко О. В., Набок Н. П, 
Пихтар М. П., Проценко Ю. І., 
Рафаловською Н. О., Савицькою 
А. В. та оргкомітетом конференції 
здійснили масштабну роботу. 
Безумовно, такі змістовні заходи 
сприяють формуванню творчого 
покоління молодих науковців та 
практиків для різних галузей сус
пільного життя.
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