Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації
Національний Центр «Мала академія наук України»
Комунальний заклад Львівської обласної ради
«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»
Львівський національний університет імені Івана Франка
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(на прикладі свого регіону)
Керівники секції:

ПРОГРАМА
секційного засідання
«Інноваційні форми просторового розвитку»
(на прикладі свого регіону)
Міжнародної науково-практичної конференції
учнів-членів Малої академії наук
«УКРАЇНА ОЧИМА МОЛОДИХ»

Мирослава Романівна Влах, доцент кафедри економічної і соціальної
географії Львівського національного університету імені Івана Франка
Любов Іванівна Котик, асистент кафедри економічної і соціальної
географії Львівського національного університету імені Івана Франка
Ярослав Євгенович Івах, доцент кафедри економічної і соціальної
географії Львівського національного університету імені Івана Франка
Любомира Григорівна Шевчук, методист КЗ ЛОР «Львівська обласна
Мала академія наук учнівської молоді»
1. Трансформація промислової забудови Києва за сто років
Бондар Олександр, учень 11 класу гімназії № 267 м. Києва
Науковий керівник: Савчук Іван Григорович, зав. відділення наук про
Землю КПНЗ «Київська МАН»
2. Інноваційний розвиток Миколаївської області. Діяльність
місцевих організаційних і управлінських органів у сфері
функціонування механізмів інноваційного розвитку.
Інноваційна інфраструктура міста Миколаєва.
Ботвіна Марія, учениця 10 класу Миколаївської середньої школи
«Академія дитячої творчості»
Науковий керівник: Кучерук Світлана Іванівна, вчитель історії
Миколаївської середньої школи «Академія дитячої творчості»
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3. Перспективи розвитку туризму на Овідіопольщині
Бахмуцан Ірина, учениця 8 класу Великодолинського закладу
загальної середньої освіти №1 Великодолинської ОТГ Одеського
району Одеської області
Науковий керівник: Телпа Людмила Миколаївна, вчитель географії
Великодолинського закладу загальної середньої освіти №1
Великодолинської ОТГ Одеського району Одеської області

4. Створення Telegram–бота для громадського контролю екологічної
ситуації в Кривому Розі
Василенко Дмитро, учень 10 класу Криворізького ЦентральноМіського ліцею Криворізької міської ради
Наукові керівники: Мерзликін Павло Володимирович, кандидат
фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики та прикладної
математики Криворізького державного педагогічного університету;
Шапоріна Ольга Олександрівна, вчитель інформатики Криворізького
Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради

8. Законодавчі засади народного суверенітету на місцевому рівні
в Україні: сучасний стан та перспективи удосконалення
Парамоненко Марія, учениця 11 класу Рубіжанської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №7 Рубіжанської міської ради Луганської області
Науковий керівник: Ларіонова Наталія Борисівна, керівник
секції «Правознавство» комунального закладу «Луганська мала
академія наук», кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки
і психології Луганського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти

5. Реалізація права на участь учнівської молоді у житті
територіальних громад: регіональний аспект
(на прикладі м. Очаків)
Віняр Олександра, учениця 11 класу Очаківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2
імені П.П.Шмідта Очаківської міської ради Миколаївської області
Наукові керівники: Каплій Олена Володимирівна, к.ю.н., доцент кафедри
конституційного та адміністративного права і процесу Чорноморського
національного університету імені Петра Могили, голова Миколаївського
осередку ГО «Правозахисна спілка інвалідів»;
Вишинська Оксана Сергіївна, вчитель історії та правознавства
Очаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені П.П.Шмідта

9. Інноваційні підходи до просторового розвитку українського
бізнесу в Яворівському районі Львівської області
(на прикладі ТОВ «Кормотех»)

6. Пристрій для безконтактного управління системами громадського користування в умовах пандемії
Коваленко Костянтин, учень 10 класу Криворізький ЦентральноМіський ліцей Криворізької міської ради
Наукові керівники: Мерзликін Павло Володимирович, кандидат
фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики та прикладної
математики Криворізького державного педагогічного університету;
Шапоріна Ольга Олександрівна, вчитель інформатики Криворізького
Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради
7. Вплив кольорової гами будівель м. Мелітополя на здоров’я його
жителів (на прикладі вул. Інтеркультурної)
Нечай Ксенія, вихованка комунального закладу «Центр позашкільної
освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, І курс
Науковий керівник: Шепілова Анастасія Ігорівна, завідувачка
дослідницько-експериментального відділу КЗ «ЦПО» ММР ЗО.

Расяк Ілля, учень 10 класу Новояворівського ліцею
Новояворівської міської ради Львівської області
Науковий керівник: Котик Любов Іванівна, асистент кафедри економічної і
соціальної географії Львівського національного університету
імені Івана Франка, керівник гуртка економічної географії КЗ ЛОР
«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»

10. Український Лас-Вегас
Симонов Костянтин, учень 9 класу Одеської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №23
Науковий керівник: Карпенко Тетяна Василівна, вчитель географії
Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №23
11. Аналіз динаміки вітрового потенціалу Дніпропетровщини
Тараненко Артем, учень 9 класу комунального закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради
Дніпропетровської області
Науковий керівник: Башлик Ганна Миколаївна, вчитель географії
КЗ ЗСО I-III ступенів №3 Жовтоводської міської ради

12. Побудова Smart сiтi за допомогою дiаграм Вороного
Тилевна Ілона, учениця 9 класу ліцею «Наукова зміна» м.Києва
Науковий керівник: Пафик Сергій Петрович, кандидат фіз.-мат. наук,
доцент кафедри МАДР НПУ імені М.П. Драгоманова

13. Мобільний ГІД міськими маршрутами з елементами доповненої реальності
Торгалова Марія, учениця 9 класу Криворізького ЦентральноМіського ліцею Криворізької міської ради
Науковий керівник: Мерзликін Павло Володимирович, кандидат
фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики та прикладної
математики Криворізького державного педагогічного університету;
Шапоріна Ольга Олександрівна, вчитель інформатики Криворізького
Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради
14. Субурбанізаційні процеси у Київській області в умовах
Covid-19: нові виклики і загрози
Шафран Олександра, учениця 11 класу ПП «Навчальний заклад
«Європейський колегіум» м. Києва
Науковий керівник: ): Савчук Іван Григорович, к.геогр.н., завідувач
відділення наук про Землю КПНЗ «Київська Мала академія наук
учнівської молоді»
15. Перспектива розвитку мережі електрозаправок
у Дергачівській ОТГ
Шептуха Ганна, учениця 10 класу Комунального закладу
«Дергачівський ліцей №2» Дергачівської міської ради
Харківської області
Науковий керівник: Семенець Алла Федорівна, учитель географії
Комунального закладу «Дергачівський ліцей №2» Дергачівської
міської ради Харківської області

