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№ Автор роботи 

(П.І.П., клас) 

Науковий 

керівник 

(П.І.П. 

вчителя) 

Назва роботи Коротка анотація змісту 

роботи  

(до 5 речень) 

Форма 

узагальнення* 

(к-сть сторінок 

А-4) 

Відзнака** Місце 

зберігання 

роботи 

1.  Більо Олег 

Степанович,  

11-А 

Занько Наталія 

Василівна 

Вплив фітонцидів 

цибулі ріпчастої 

на регуляторні 

процеси городніх 

культур 

Дослідження проростання 

насіння городніх культур 

(кабачка, вівса, кукурудзи, 

томатів і буряка). Аналіз впливу 

фітонцидів цибулі ріпчастої на 

ростові процеси зародка і 

коріння культур  

Друкована 

наукова робота 

(25ст.) 

ІІІ місце в районному 

етапі захисту науково-

дослідних робіт 

біологічний 

кабінет  

2.  Джура Михайло 

Ярославович, 

11-А 

Кірик Юрій 

Ігорович 

Про сучасну 

голографію 

Виготовили голограму у 

відбитому світлі і встановили 

фізичний зміст їх появи 

Друкована 

робота 

 

І місце в районному 

етапі захисту науково-

дослідних робіт 

фізичний 

кабінет  

3.  Безручко Лілія 

Петрівна, 

Нечипорук 

Ольга, 5-Б 

Безручко 

Любов 

Степанівна 

Народні засоби 

лікування кашлю 

та нежитю 

Дослідити якими народними 

методами можна вилікувати 

нежить і кашель. Вивчити 

лікувальні властивості соку 

чорної редьки при лікуванні 

кашлю, вплив алоє при 

лікуванні нежиттю.  

Друкована 

робота (14 ст.)  

ІІ місце - 

Всеукраїнський 

конкурс 

дослідницько-

експериментальних 

робіт з 

природознавства 

«Юний дослідник»  

обласний етап 

методичний 

кабінет  

4.  Савіцька Ілона 

Андріївна, 

9-Б 

Небожук Ірина 

Іванівна 

Історія 

Великомостівсько

ї школи 

Дослідити історію виникнення 

школи в місті Великі Мости, 

зібрати світлини, речі 

Друкована 

робота (10 ст.) 

 

Непізнана історія  історичний 

кабінет  

5.  Занько Соломія 

Романівна 

Васько Оксана 

Ярославівна 

Туберкульоз: 

проблеми та 

методи боротьби  

Вивчення особливостей будови 

та життєдіяльності збудника, 

дослідження його особливостей 

будови, аналіз проблеми 

проникнення даного збудника в 

організм людини та методах 

вирішення цієї проблеми 

Друкована 

робота (26 ст.)  

  

6.  Савіцька Ілона 

Андріївна, 

Небожук Ірина 

Іванівна 

Андрей 

Шептицький – 

Розкрито роль Андрея 

Шептицького в розбудові 

Друкована 

робота (5 ст.) 

Наукова конференція Кабінет 

християнськ



9-Б стяг Божої слави церкви, його служіння як 

єпископа та митрополита 

 ої етики 

7.  Чорній Наталія 

Володимирівна, 

9-Б 

Небожук Ірина 

Іванівна 

Андрей 

Шептицький – 

великий політик, 

громадський діяч, 

меценат 

Розкрито роль Андрея 

Шептицького як політика, 

громадського діяча, мецената, 

висвітлено зустрічі 

Шептицького з політичними 

діячама, поїздки з політичною 

місією та показано вклад 

митрополита в усіх галузях 

життя українців  

Друкована 

робота (5 ст.) 

 

Наукова конференція Кабінет 

християнськ

ої етики 

 


