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Керівники секції: 

 

Блажко Наталія Іванівна, доцент кафедри раціонального 

використання природних ресурсів і охорони природи  

Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Котик Любов Іванівна, асистент кафедри економічної і соціальної 

географії Львівського національного університету імені Івана Франка, 

керівник гуртка «Економічна географія» КЗ ЛОР «Львівська обласна 

Мала академія наук учнівської молоді»; 

Лабінська Галина Миколаївна, доцент кафедри географії України 

Львівського національного університету імені Івана Франка;  

Шевчук Любомира Григорівна, методист КЗ ЛОР «Львівська обласна 

Мала академія наук учнівської молоді» 

 

1. Створення моделі екопарку на Сарненщині  

Бриж Марія, учениця 10 класу Сарненського ліцею «Лідер» 

Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області 

 

2. Молодіжна рада як форма участі молоді в житті громади          

Гаврилець Валерія, учениця 11класу Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області 

 

3. Адміністративно-територіальна реформа як форма просторової 

організації у Дніпропетровському регіоні  
Заїка Владислав, учень 10 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради 

Кам’янського району Дніпропетровської області  

 

4. Інноваційні форми оцінки відповідності природокористування та 

просторового розвитку прибережної захисної смуги р. Оріль на 

прикладі Петриківської громади Дніпропетровської області 

    Лай Чунг-Хієу, учень 10 класу комунального закладу «Ліцей № 31»  

Кам’янської міської ради Дніпропетровської області 

 

 

 

 



 

 

5. Розвиток ринку електромобілів: зарубіжний досвід  та вітчизняні 

реалії 

Левковський Владислав, учень 10 класу комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс № 9» Луцької міської ради 

      

    6. Кривий Ріг – центр промислового туризму 

   Лисенко Ігор, учень 11 класу комунальнього закладу освіти   

«Криворізький ліцей «Джерело» Дніпропетровської обласної ради  

 

7. Зарубіжний досвід розвитку екологістики: можливості для м. 

Харків 

Майборода Микита, учень 9 класу Харківської спеціалізо-ваної школи 

І-ІІІст. № 109 

 

8. Проєкт економічного обґрунтування кластерів твердих побутових 

відходів на регіональному рівні 

Микитенко Ігор, учень 10 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради  

Дніпропетровської області   

 

      9. Використання альтернативних  та відновлювальних джерел 

енергії в українському Причорномор’ї  Одеської області та м. 

Білгород–Дністровському 

      Мороз Марія, учениця 11 класу Академічного ліцею  

      м. Білгорода-Дністровського Одеської області 

 

10. Електронний помічник відвідувача в умовах карантину 

Савицький Артур,  учень 11 класу Красноармійського міського ліцею 

"Надія" Донецької області 

      11. Моделі модернізації системи надання стаціонарної медичної 

допомоги населенню в Україні -  просторовий аспект (на прикладі 

госпітальних округів Кіровоградської області) 
Смоляник Ангеліна, учениця 8 класу Новоукраїнського ліцею №6  

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області 

 



 

12. Розвиток технологій турецького безпілотного літального 

апарату  BAYRAKTAR TB2 за допомогою українських технологій 

Ткаченко Юлія, учениця 10 класу Київської інженерної гімназії 

13. TELEGRAM-БОТ для громадського моніторингу якості 

обслуговування міського транспорту  

Тунік Дмитро, учень 10 класу КНВК №129 «ГЛАС» Дніпропетровської 

області  

 

 14.  Самооцінка населенням досягнутого ступеня задоволення 

основних життєвих потреб 

Терещенко Уляна, учениця 9 класу Криворізький Центрально-Міський 

ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

15. Дослідження сформованості культури відповідального 

споживання харчових продуктів мешканцями лівобережжя   

м. Кам’янське 
Харжевська Тамара, учениця 10 класу  комунального закладу 

«Академічний ліцей № 15» Кам’янської міської ради   

Дніпропетровської області  

 

16. Розвиток регіонального зеленого туризму в Україні ( на прикладі 

Київської області)  
Черевична Валерія, учениця 10 класу Білоцерківського навчально-

виховного об'єднання «Ліцей –Мала академія наук»  Білоцерківської 

міської ради Білоцерківського району Київської області 

 

17. Дослідження клімато-енергетичного потенціалу м. Жовті Води 

на прикладі ефективного використання сонячного випромінювання 

Черкашіна Катерина, учениця 11 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради  

Дніпропетровської області   

 


