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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

 

Секція «Українська література» 

 

Логовічов Ілля Олександрович 

Краматорська українська гімназія Донецької області 

11клас 

 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СЛІВ-СИМВОЛІВ У ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОМУ 

СВІТІ  Г. С. СКОВОРОДИ ТА Б.-І. АНТОНИЧА 

Наукова актуальність роботи обумовлюється недостатньою 

дослідженістю обраної теми, бо поза увагою науковців залишилося питання 

зіставлення космогонічних і біблійних слів-символів у творах Сковороди й 

Антонича на основі національного бачення українців. 

Основні завдання дослідження: 

- дати загальну характеристику словесній символіці українців за 

язичницьких часів і за християнства; 

- проаналізувати головні світоглядні засади поглядів Г. Сковороди, 

установити, яку роль відіграла в них  християнська релігійність; 

- проаналізувати процес особистісного становлення Б.-І. Антонича в 

контексті його життя, у перспективі співвіднесення світогляду письменника з 

головними рисами та особливостями язичництва й християнських традицій; 

- зіставити окремі космогонічні, біблійні слова-символи, та образи-

символи на позначення явищ природи у творах Сковороди та  Антонича, 

спираючись на національне бачення  українців.   

Результати дослідження вказують на те, що: 

- українські символи найчастіше пов’язані з міфотворчою діяльністю, 

демонологічними уявленнями язичницьких часів, християнством та 

фольклорною традицією; 
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- у творах Сковороди й Антонича чільне місце займають національно-

культурні компоненти, котрі в умовах текстового оточення нерідко 

актуалізуються, символізуються, набувають рис образності; 

- усі символи-поняття  у творчості Г.С. Сковороди поєднуються в трьох 

світах. Це макрокосмос,  мікрокосмос та світ символів; 

- давнє українське язичництво у своєму лемківському варіанті 

переплітається в Б.-І. Антонича з біблійними уявленнями, що особливо яскраво 

можна простежити на рівні астральної символіки; 

- космогонічні й біблійні слова-символи в уявленні наших предків і 

художньо-філософському світі митців мають багато спільних значень, проте 

значення лексеми місяць дещо різниться; 

- між  Г.С. Сковородою й Б.-І. Антоничем 

простежується  внутрішній зв’язок,  який  виявляється у схожих поглядах на світ, 

у пошуку в собі Бога, у ставленні до Біблії, природи, у любові до рідного народу 

й вболіванні за його долю.  

 

Данильченко Марія Михайлівна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради 

Донецької області 

11 клас  

 

ЕТНОПОЕТИЧНІ КОНСТАНТИ У ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ 

СКРИПЦЯ (ЗА ЗБІРКОЮ «ПРОСИНЬ ДУШІ МОЄЇ») 

У роботі досліджено теоретичні аспекти проблеми взаємодії фольклору та 

літературної творчості; узагальнено поняття етнопоетичної константи як вияву 

фольклорної свідомості автора, що реалізується через постійні мовленнєві 

сегменти, мотиви, образи, які структурують світ і простір людини, є об’ємними 

смисловими сегментами (макроконстанта) чи стійкими словосполученнями з 

опорним словом (мікроконстанта), що реалізуються на аксіологічному рівні, 
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(через ціннісні константи), тематичному рівні (через конкретні постійні художні 

образи); стилістичному рівні (через засоби зображення); проведено 

текстологічний аналіз збірки М. Скрипця «Просинь душі моєї», що дав змогу 

визначити етнопоетичні константи творчості митця, які знайшли свого вияву на 

аксіологічному (макроконстанти), тематичному й стилістичному 

(мікроконстанти) рівнях: віра (як константа духовного простору), реалізована 

через тематичні мікроконстанти Бог, Син Божий, Божа Матір, Божий храм, 

ангел, церква; душа (як константа духовного простору); таїна (як константа 

духовного простору);час (як константа духовного простору); 

Україна (як константа фізичного простору), реалізована через тематичні 

мікроконстанти кров, рід, мати-батько, мова, земля, хата, дорога, доля, 

рослинний світ. 

На стилістичному рівні мікроконстанти представлені малими 

мовленнєвими сегментами – постійними епітетами, метафорами. 

 

Шкуматова Софія Олегівна 

Новогродівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №10 імені 

Тараса Шевченка Донецької області 

10 клас 

ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ПРОБЛЕМА «ІНШОГО» В СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

ПРО ПІДЛІТКІВ 

Екзистенціалізм або філософія існування досліджує людину як унікальну 

духовну істоту, життя якої наповнене переживанням стосунків  зі світом, яка має 

протидіяти  ворожому «іншому»  і здатна до вибору власної долї .    

Дослідження екзистенційної проблеми «іншого» в сучасній літературі 

про підлітків дає змогу побачити, що вона болюча, гостра й актуальна, а 

письменники  надають перевагу таким питанням, як  зростання жорстокості по 

відношенню до інших, злочинність, цькування, насильство, страх та відчай, 

байдужість батьків, що може завершитися летальним випадком, самогубством. 
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Об’єктом дослідження є романи О. Жупанського «Лахмітник» та М. 

Кідрука «Не озирайся і мовчи», оскільки вони дають можливість побачити 

проблему екзистенційності «іншого» і допомогти розібратися в складних  

питаннях: багатозначності сутності людини, сенсу її буття та призначення,   адже  

підліток зі своєю збенетеженою душею намагається зрозуміти себе і відкриває 

все нові і нові риси. Його окремі образи “Я" (наскільки я здатний, наскільки 

красивий, сильний, товариський і так далі) мінливі і не складаються в єдину, 

гармонійну і стійку систему, бо він розуміє, що дійсність переповнена 

суперечностями. Тому обрана тема дослідження є актуальною.   

 

Бандурко Софія Андріївна 

комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована школа     

І-ІІІ ступенів №66 Маріупольської міської ради            

Донецької області» 

11 клас 

 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ  

СВІТЛАНИ ТАЛАН «ПОМИЛКА»  

Актуальність презентованої роботи обумовлюється недостатнім 

вивченням творчості С. Талан як письменниці сучасного українського 

літературного процесу. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше 

здійснено детальний аналіз проблематики роману С. Талан «Помилка», 

проаналізовано   художньо-стильові особливості висвітлення письменницею 

вічних філософських та актуальних соціальних проблем сучасності.  

Мета роботи – проаналізувати проблематику роману С. Талан «Помилка»,  

дослідити зв’язок різних її типів із жанровою специфікою художнього твору. 

Завдання роботи: з’ясувати причини написання роману, його місце в творчій 

спадщині письменниці; визначити роль проблематики в розкритті ідейного 

задуму автора; вивчити особливості висвітлення соціальних та філософських 

проблем художнього твору, їх актуальність для сучасного читача.  
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С. Талан пише свої твори у жанрі true-story (правдивих історій), тому 

проблематика її романів надзвичайно актуальна для читачів сьогодення та 

містить у собі гострі соціальні (наркоманія, ВІЛ/СНІД, пияцтво, насильство 

тощо) та філософські проблеми, що існують у сучасному суспільстві. 

 

Линник Кирило Олексійович 

комунальний заклад "Маріупольський міський 

навчально-виховний комплекс "Гімназія-школа" №27 

Маріупольської міської ради Донецької області" 

11 клас 

 

ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ ТЕМИ ГОЛОКОСТУ В НАРАТИВНОМУ 

ДИСКУРСІ ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ МАРІАННИ КІЯНОВСЬКОЇ 

«БАБИН ЯР. ГОЛОСАМИ» 

Актуальність дослідження обумовлена потребою цілісно осмислити 

аспекти сучасної інтерпретації проблематики Голокосту в морально-етичному, 

релігійно-філософському, аксіологічному вимірах, визначити особливості 

наративного моделювання художнього простору збірки М. Кіяновської «Бабин 

Яр. Голосами». 

Об’єктом дослідження є сучасне осмислення проблематики Голокосту 

засобами поетичного висловлювання – нарації у художньому творі.  

Предметом дослідження виступає наративна організація художнього 

тексту збірки М. Кіяновської «Бабин Яр. Голосами».  

Метою роботи є окреслення особливостей наративної організації голосів 

ліричних героїв поетичної збірки у контексті усвідомлення теми шляху. 

Відповідно до світоглядних настанов поетики М. Кіяновської були 

схарактеризовані чоловічі та жіночі наративні стратегії на різних 

взаємопов’язаних рівнях художнього простору збірки з урахуванням вираження 

ґендерного аспекту. На знаково-символічному рівні з’ясовані біблійні та 

архетипні конотації метафор, інтертекстуальні паралелі. На композиційному 
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рівні  відстежено актуалізацію мотиву хресного шляху, циклічного часу. На 

стилістичному рівні визначено поетичні засоби, що дозволяють зосередити увагу 

на внутрішньому світі героя  ̶ нарації, яка зв’язує жіночі голоси із архетипом 

матері та вічними образами Книги Буття і Нового Заповіту, а чоловічі – з 

архетипом батька. Наративний дискурс збірки створює необхідне підґрунтя для 

усвідомлення трагедії Бабиного Яру. 

 

Драбчук Аліна Русланівна 

Бахмутська загальноосвітня школа I–III ступенів №24                     

з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 

Бахмутської міської ради Донецької області 

11 клас 

ЛІТЕРАТУРНИЙ РИНОК.  

ПИТАННЯ ПОПУЛЯРНОСТІ СУЧАСНОГО ПИСЬМЕННИКА 

Актуальність теми дослідження. Одним із головних чинників 

національної ідеї та духовної єдності народу завжди повинна бути книга. Саме 

вона формує світогляд, втілює інтелект нації й творить політичний та 

культурний імідж країни серед світової спільноти. Оцінка стану вітчизняного 

книговидання та питання популярності сучасного українського письменника є 

вкрай важливими.   

Мета роботи полягає в ґрунтовному аналізі стану вітчизняного 

книговидання та у висвітленні питання популярності сучасного українського 

письменника.   

Мета роботи зумовлює розв’язання низки завдань:  

 охарактеризувати стан видавничої справи України;  

 визначити тенденції розвитку сучасного українського книжкового 

ринку;  

 з’ясувати причини кризової ситуації, що склалася в українському 

книговиданні;  
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 ознайомитися з творчістю представників сучасного літературного 

процесу;  

 визначити  найуспішніших сучасних письменників України;  

 дослідити рівень знань сучасного читача щодо української 

літератури ХХІ століття 

Сьогодні важливим орієнтиром в українській літературі та книговиданні 

є читач нового покоління, із його питаннями, потребами та проблемами, який 

повинен зрозуміти, що слово «читати» стоїть поруч із такими словами, як 

«мислити» й «жити». Але, на жаль, існує проблема, пов'язана з тим, що сучасні 

українці все менш цікавляться читанням книг. Це негативно впливає на розвиток 

сучасної молодої людини, знижується рівень освіти, культури, 

духовності. Кожний має зрозуміти: майбутнє нації, яка читає, залежить більшою 

мірою від виховання тяги до художнього слова. 

 

Некрасова Дар’я Романівна 

комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №66 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

10 клас 

 

ЕВОЛЮЦІЯ ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ НА СТОРІНКАХ РОМАНУ 

ІРЕН РОЗДОБУДЬКО «ТУТ І ТЕПЕР» 

Наукова робота присвячена вивченню питання еволюції жіночого образу 

на сторінках роману сучасної української письменниці Ірен Роздобудько «Тут і 

тепер». 

Образу жінки, як і будь-який інший образ, повинен мати підґрунтя та час 

для змін, еволюції. Тому це питання стало предметом досліджень багатьох 

літературознавчих студій. 

У новітніх суспільних реаліях постає питання нової ролі жінки та її 

можливостей у сучасному світі. Світу потрібний новий тип і образ жінки. Такої 
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жінки, яка зможе все витримати і принести користь своїй державі. Тому ми і 

акцентуємо на актуальності обраної теми і нашої роботи. 

Мета роботи – дослідити еволюцію жіночого образу на сторінках роману 

Ірен Роздобудько «Тут і тепер» на прикладі головних героїнь твору. 

Були поставлені такі завдання роботи: дослідити еволюцію жіночого 

образу в українській літературі; охарактеризувати особливості жіночого образу 

у постмодерній літературі; охарактеризувати еволюцію жіночого образу на 

прикладах героїнь роману Ірен Роздобудько «Тут і тепер». 

Були використані такі методи роботи: теоретичний метод, 

компаративний метод, творчо-генеративний метод, мікроаналіз, метод 

психологічного аналізу вчинків . 

Робота є інтегрованою, адже знаходиться на межі вивчення 

літературознавства та психології.  

Робота має практичну цінність. Матеріал дослідження може бути 

використаним під час уроків позакласного читання в курсі української 

літератури постмодерного періоду; окрім того, роман є цікавим для ілюстрації й 

аналізу вчинків людей в екстремальних ситуаціях, тому може бути корисним для 

формування життєвого досвіду учнів. 

 

Секція «Зарубіжна література» 

 

Остапчук Анастасія Юріївна 

Краматорська українська гімназія Краматорської міської ради 

Донецької області 

11 клас 

РЕАЛЬНИЙ ТА ОНІРИЧНИЙ СВІТИ В ОСОБИСТІСНОМУ 

СВІТОСПРИЙНЯТТІ ГЕРОЇВ  

(НА ПРИКЛАДІ  РОМАНІВ Д. МАТІЯШ ТА  К. БЙОРНСТАДА) 
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Метою роботи є розкриття екзистенційних пошуків головних героїв 

романів Дзвінки Матіяш «Реквієм для листопаду» та Кетіля Бйорнстада «До 

музики» через їхній реальний та оніричний світи. 

Основні завдання дослідження: 

- дати загальну характеристику екзистенційних пошуків Дарини та 

Акселя Віндінґа; 

- розглянути картини реального світу героїв;  

- дослідити  закодовані символи в оніричних картинах,  

використовуючи праці З. Фрейда, К. Юнга та Г. Міллера; 

- запропонувати власну інтерпретацію окремих слів-символів. 

Актуальність роботи. Проблема пошуку сенсу життя в юнацькому віці є 

актуальною. Покоління молодих людей найменш стійке у своїх поглядах, 

поведінці, у ставленні до оточення. Представлена тема недостатньо вивчена 

науковцями, поза їхньою увагою залишилася інтерпретація окремих символів 

реального та оніричного світу головних персонажів романів Дзвінки Матіяш та 

Кетіля Бйорнстада, у яких розкриваються  екзистенційні пошуки ліричних 

героїв. 

Дарина та Аксель Віндінґ –  це молоді люди, які шукають себе втікаючи. 

Їхня втеча водночас і фізична, і психологічна. Екзистенційні пошуки ліричних 

героїв відбуваються і в реальному світі, і у світі сновидінь. Реальний світ Дарини 

та Акселя був розглянутий нами через символи часу, дитячі спогади героїв, 

значення дому в житті обох молодих людей, їхню утечу в самотність.У роботі 

нами була здійснена спроба дати власне тлумачення таких слів-символів, як 

канат, чотки, ріка, музика, а також розкрити символічне значення картин 

Вінсента ван Гога, Едварда Мунка та Яна Генрика Розена. 

За допомогою символів, архетипів, образів, своєрідних сюжетних ліній 

Д.Матіяш та К. Бйорнстад створюють певний оніричний простір, у якому 

перебувають їхні головні герої. Дарина та Аксель сприймають сновидні картини 

як своєрідний спосіб спілкування, пізнання себе й навколишнього світу. В 

оніричному світі ліричні герої продовжують свої екзистенційні пошуки. У світі 
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сновидінь та мрій молоді люди шукають підтримку, турботу й тепло, яких 

позбавлені в реальному житті. Наше намагання зрозуміти й пояснити закодовані 

в сновидіннях символи (наприклад, такі, як загублена стежка, водоспад, 

папороть, обручка, гілочка жасмину) – лише інтерпретаційна спроба зануритися 

в глибини авторського задуму. 

 

Скрипченко Олександра Денисівна 

Комунальний заклад «Маріупольський міський технологічний ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

ОБРАЗ ГЕРОЯ-ОПОВІДАЧА В ПРОЗІ НІНИ ПЕТРОВСЬКОЇ 

У дисертації «Типологія та поетика жіночої прози – гендерний аспект» 

(2007) Г.А. Пушкар каже, що жіноча проза «визначається здатністю автора-жінки 

ототожнити себе зі своїм тілесним комплексом, розкриває щоразу «зсередини», 

дає художню інтерпретацію образу чоловіка, побаченого жіночим поглядом». 

Таким чином, можна сказати, що проектування суб’єктності Ніни Петровської в 

герої-оповідачі чоловікові представляє інтерес для вивчення, що визначає 

актуальність нашого дослідження. 

Об’єкт дослідження – збірник «Sanctus Amor» Ніни Петровської. 

Предмет дослідження – образ героя-оповідача в даному збірнику 

оповідань. 

Мета дослідження: розглянути образ героя-оповідача збірки «Sanctus 

Amor» Ніни Петровської як реалізацію її життєво-творчого методу.  

Відповідно до цього нами були вирішені наступні завдання: 

1) дали поняття життєтворчості як головної засади підходу до створення 

літературного твору; 

2) розглянули творчий процес Ніни Петровської як життєтворчість; 

3) виявили характерні риси персонажів оповідання і героя-оповідача; 

4) розглянули наративні стратегії опису головних героїв. 

Методи дослідження: описовий, біографічний, психологічний. 
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Методологічною основою нашої роботи є роботи: А. Вислової, 

Р. Петерсона, Г. Пушкарь, К. Еконен, В. Ходасевича. . 

 Мета і завдання дослідження визначають структуру роботи, яка 

складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. 

 У вступі до нашої роботи ми обґрунтували вибір об'єкта дослідження, 

визначили мету і завдання роботи, розкрили актуальність теми, описали методи 

дослідження і композиційну структуру роботи. 

 Перший і другий розділи нашої роботи відповідають рішенню кількох 

завдань: розгляду життєтворчості в створенні літературного твору, виявленню 

характерів і методів опису героїв, які використовувала Ніна Петровська у своїй 

творчості. 

 Завершують роботу  висновки 

Список використаної літератури складається з 24 джерел. Загальний обсяг 

роботи 23 сторінки. 

 

Секція «Фольклористика» 

 

Гордієнко Аліна Олександрівна 

Великоновосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 Великоновосілківської районної ради 

Донецької області 

11 клас 

ПОБУТУВАННЯ ПІСЕНЬ ЗИМОВОГО ЦИКЛУ 

В СЕЛІ СТАРОМЛИНІВКА ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У складі календарно-обрядового фольклору різдвяно-новорічна 

творчість, займаючи домінуюче місце, визначається найбільшим обсягом 

інформації. Найповніше збереженими є колядки і щедрівки, у яких 

простежуються всі складові людського життя в індивідуальній і колективній 
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формах. Як фольклорне явище колядки і щедрівки тісно пов`язані з 

гуманітарними, суспільними, антропологічними науками, що сприяє 

різноаспектному аналізу текстів або їх окремих структур. Збережений матеріал 

на сьогодні вимагає комплексного підходу до його аналізу. Актуалізація змісту 

й образності поглиблює аксіологічне значення текстів та збереженої ними 

духовності. 

Матеріалом дослідження служать 43 тексти пісень зимового циклу, 

записаних під час польових експедицій у селі Старомлинівка 

Великоновосілківського району Донецької області, наукові роботи українських 

та зарубіжних  дослідників. 

Новизна дослідження полягає в тому, що здійснена спроба комплексного 

аналізу пісень зимового циклу, які співаються мешканцями села Старомлинівка 

Великоновосілківського району Донецької області. 

Теоретичне й практичне значення одержаних результатів полягає в тому, 

що дослідження спрямоване на поглиблення розуміння та вивчення усної 

народної творчості, зокрема пісень зимового циклу, зібраний фольклорний 

матеріал, розшифрований та впорядкований, становить цінність як для 

фольклористики Донецького регіону, так і України в цілому. 

 

Циганок Діана Віталіївна 

Великоновосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№2 Великоновосілківського району Донецької області 

10 клас 

 

ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ 

ПІСНІ СЕЛА КРАСНА ПОЛЯНА  

ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

На сучасному етапі розвитку української незалежної держави як ніколи 

важливим є звернення до одвічних цінностей, дослідження фольклорних скарбів 
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рідного краю, що й обумовлює актуальність дослідження побутування українських 

народних пісень, зокрема календарно-обрядових, родинно-побутових на території, 

де проживають представники інших етносів, зокрема греки.  

Головна мета роботи зводиться до комплексного дослідження сучасного 

українського народного пісенного репертуару грецького села Красна Поляна 

Донецької області. 

Об’єктом  дослідження є українські народні пісні, що функціонують у 

сучасних умовах, записані від людей похилого та середнього віку, греків за 

національністю, корінних жителів села Красна Поляна Великоновосілківського 

району, володіють українською мовою і знають український фольклор.  

Предметом  дослідження є жанрово-тематичне розмаїття української 

народної пісні в сучасному репертуарі грецького села Донеччини. 

Ми прийшли до висновку, що записані українські народні пісні можна 

розподілити за такими жанрами: 

 календарно-обрядові пісні – колядки та щедрівки (греки села 

Красна Поляна співають тільки пісні зимового циклу); 

 родинно-побутові пісні – пісні про кохання (для греків пісні про 

кохання стали частиною життя, адже оспівані сюжети переживалися реально в 

повсякденні), пісні про родинне життя (деякі звучать без змін, деякі мають 

варіанти, є навіть такі, що перекладені грецькою мовою і зараз звучать саме так). 

Сімейні драми, ставлення до матері, взаємини між рідними – ось найпопулярніші 

сюжети записаних пісень. Повсякденне життя, його моральні цінності, ідеали 

були однаковими як для українців, так і для греків), жартівливі пісні (одні із 

найулюбленіших, які співають у побуті). 

Щодо активності чи пасивності репертуару, то приходимо до такого 

висновку: 

 в основному записані пісні зберігаються в пасивному репертуарі 

людей старшого покоління як спогад про життя в минулому (соціально-побутові, 

про родинне життя); 
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 деякі українські народні пісні співаються людьми часто під час 

різдвяних свят (колядки та щедрівки), на концертах (жартівливі пісні, пісні про 

кохання), під час веселих заходів як у сім’ях, так і масового характеру. Їх 

відносимо до активного репертуару. 

 

Балабан Аріна Олександрівна 

Великоновосілківська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 

Великоновосілківського району Донецької області 

9 клас 

НАРОДНІ ТОПОНІМІЧНІ ЛЕГЕНДИ ТА ПЕРЕКАЗИ СЕЛИЩА 

ВЕЛИКА НОВОСІЛКА ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

На сьогодні залишається актуальним дослідження характеру збереження 

народної пам’яті про життя предків, способів її трансляції та трансформації в 

різних жанрах словесної творчості. Серйозне ставлення до народних творів 

викликане тим, що вони є своєрідною енциклопедією життя українців, у якій 

точно передано фольклор, побут, звичаї, вірування, уявлення предків.  

Головна мета роботи в загальному зводиться до того, щоб з’ясувати 

особливості жанрових різновидів топонімічних легенд і переказів селища Велика 

Новосілка. 

Визначена мета зумовила постановку й розв’язання таких завдань: 

· з’ясувати основні конотації термінів «легенда», «переказ» та 

характер їх фунціонування у краєзнавчо-фольклористичному дискурсі; 

· з’ясувати,  які жанрові різновиди легенд і переказів виділяє теорія 

літератури; 

· охарактеризувати топонімічну народну прозу; 

· провести сюжетно-тематичний огляд топонімічних легенд і 

переказів, записаних в селищі Велика Новосілка; 

· з’ясувати особливості сучасного побутування топонімічних легенд, 

переказів;  
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· підготувати збірку легенд і переказів топонімічного пласту, які нам 

вдалося записати. 

Секція «Мистецтвознавство» 

 

Кушнеренко Катерина Олександрівна 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

10 клас 

АРТ-ОБ’ЄКТИ В СУЧАСНОМУ МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

Темп і стиль життя сучасної людини впливають на розвиток міст. 

Процеси глобалізації відображаються на їх обліку – вони втрачають свою 

ідентичність. Брак уваги до художньої організації міських просторів визначає 

необхідність організації просторового середовища сучасного міста. Отже, 

виникає необхідність створення дизайну міського середовища, який би 

забезпечував комфортне перебування людей у місті. Використання в міському 

дизайні арт-об'єктів може вирішити це завдання. Арт-об’єкти є прикрасою міста 

і можуть не тільки викликати позитивні візуальні асоціації, а й виступати в якості 

активного композиційного засобу, який формує вигляд гармонійного міського 

середовища.  

Мета дослідження: проаналізувати арт-об’єкти в міському просторі 

Маріуполя. Завдання: охарактеризувати особливості просторового середовища 

сучасного міста; визначити роль арт-об’єктів у формуванні міського простору; 

розглянути міський простір Маріуполя як середовище для різноманітних форм 

вуличного мистецтва; проаналізувати специфіку арт-об’єктів у просторовому 

середовищі м. Маріуполя. Об’єкт: арт-об’єкт як специфічна художня форма. 

Предмет: роль арт-об’єктів у соціокультурному просторі сучасного міста (на 

прикладі м. Маріуполя). Наукова новизна дослідження полягає в тому, що 

відсутні характеристики арт-об’єктів м. Маріуполя.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що матеріали наукової 

роботи можна використовувати під час підготовки лекцій, факультативних 
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занять для студентів, учнів художньо-естетичного напрямку спеціалізації. 

Інформація може бути використана під час організації екскурсійних маршрутів 

містом Маріуполь. 

 

Бардусова Анна Ігорівна 

Красноармійський ліцей «Надія» Покровської міської ради 

Донецької області 

11 клас 

 

ПОРІВНЯННЯ АКАДЕМІЧНОГО ТА ФОТОРЕАЛІСТИЧНОГО 

МАЛЮНКУ 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що більшість людей , яка має 

бажання навчитися малювати самостійно, зовсім не розуміє різниці між 

академічним малюнком і фотореалістичним, тому може обрати невідповідний до 

своїх цілей напрямок малювання. Автором не було знайдено досліджень на 

обрану тему, лише окремі характеристики кожного напрямку, тому новизна 

роботи полягає у відсутності аналогів. 

Мета дослідження: співставити два найпоширеніших напрямки в 

образотворчому мистецтві: академічний та фотореалістичний.  

Автором не було знайдено досліджень на обрану тему, лише окремі 

характеристики кожного напрямку, тому новизна роботи полягає у відсутності 

аналогів. 

Практичне значення цієї роботи полягає в тому, що її можна 

використовувати в різних художніх закладах, на уроках образотворчого 

мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах та мистецьких курсах. 

Мистецтво постійно оточує кожного, воно є повсюди, навіть, якщо люди 

цього не помічають.  У будь-які часи людство передавало свої почуття, світогляд, 

емоції та переживання у мистецтві. Картини найбільш точно відображають 

внутрішній світ художника, тому саме образотворче мистецтво завжди викликає 
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велике захоплення. З часом напрямки змінювалися, набували нових форм, які 

приголомшували глядачів, наприклад, фотореалізм, але якісь залишались 

незмінними, наприклад, академізм. 

Фотореалізм з’явився з метою вразити глядача, є сучасним видом 

мистецтва та з кожним роком набуває все більшої популярності. 

Академічний напрямок був створений для навчання, це основа для всіх 

видів образотворчого мистецтва. Малювання в академізмі потребує знань певних 

правил таких як: форма, об’єм та конструкція, перспектива, пропорції, закони 

світла і тіні, композиція, анатомія людини. 

 Академізм та фотореалізм абсолютно різні, тому важливо при обранні 

напрямку в малюванні розуміти всі відмінності, щоб зробити правильний вибір. 

Для справжнього спеціаліста в образотворчому мистецтві необхідні 

знання академічного напрямку. Фотореалізм же не є таким універсальним, тому 

навчившись цьому напрямку, малювати щось інше не вийде. Для людини, яка 

хоче пов’язати своє життя з якоюсь галуззю в образотворчому мистецтві 

потрібен тільки академізм, а знання з фотореалізму будуть абсолютно 

непотрібними. 

 

Кішканьов Микита Максимович 

комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ ступенів №46 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

10 клас 

КУЛЬТОВЕ МИСТЕЦТВО ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я  

(НА ПРИКЛАДІ СЕЛИЩА СТАРИЙ КРИМ) 

Мета даної роботи: виявити та дослідити особливості культового 

мистецтва греків Приазов’я на прикладі селища Старий Крим. 

Актуальність теми зумовлена тим, що є матеріали про історію греків 

Приазов’я, але недостатньо матеріалів про дослідження православної культури 

греків. 
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Дослідницьке завдання: 

-дослідити стан розробки теми та її джерельне забезпечення; 

-проаналізувати матеріал власних польових досліджень і 

охарактеризувати грецькі ікони Свято-Успенської церкви селища Старий Крим; 

-виявити візантійський стиль в оздобленні Свято-Успенського храму 

селища Старий Крим. 

Дана дослідницька робота дозволила отримати інформацію про 

особливості культового мистецтва греків Приазов’я. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше були розглянуті 

особливості ікономалярства ікон Свято-Успенської церкви селища Старий Крим. 

 

Секція «Літературна творчість» 

 

Ворона Дарина Вадимівна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради Донецької області 

11 клас 

РОЗСИПАТИСЬ НА КВІТКИ (ЦИКЛ ПОЕЗІЙ) 

Актуальність роботи зумовлена посиленням інтересу сучасного 

суспільства до філософської лірики, потребою самоусвідомлення й визначення 

моральних і ціннісних пріоритетів. Мета дослідження: презентація й аналіз 

авторського твору – циклу поезій «Розсипатись на квітки» – шістнадцятирічної 

авторки Дарини Ворони, що робить нині перші кроки в широкий світ поезії.  

У процесі дослідження зроблено висновки: творчий доробок Дарини 

Ворони, представлений 14 поезіями циклу «Розсипатись на квітки», є зразками 

філософської лірики; тематика поетичного циклу – роздуми про життя, час, 

гармонію; у кожному творі авторка намагається передати власне світовідчуття, 

вести відвертий діалог із читачем; провідними мотивами циклу є уславлення 

життя, проголошення свободи як вищої цінності, заклик до дії, активного 

самопошуку. У ліричних творах простежуються основні філософські опозиції: 

особистість – закони буття, стагнація – рух, людина – природа, вічність – мить; 
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у творах відчутні прояви екзистенції, – проголошення свободи особистості, 

відчуття самотності героя, що робить авторську поезію помітною, оригінальною, 

визначає перспективи подальших шукань у цьому напрямку; поетичні тексти 

циклу «Розсипатись на квітки» увиразнено мікрообразами неба, сонця, зірок, 

квітів; стилістичні прийоми, лексичні особливості текстів поезій свідчать про 

пошуки юною поетесою індивідуального, авторського стилю. 

 

Васильєва Поліна Ігорівна 

комунальний заклад "Маріупольський міський навчально-

виховний комплекс "Гімназія-школа" №27 Маріупольської 

міської ради Донецької області 

11 клас 

ПОЕТИЧНА ЗБІРКА: «І У ЗВИЧАЙНОМУ ВІДЧУТНО НЕЗВИЧАЙНЕ» 

Робота складається з чотирьох розділів, які містять поетичні твори, 

написані різними мовами. 

Перший розділ включає в себе україномовні поезії, метою яких є 

відображення думок та почуттів шістнадцятирічної дівчини. Жодна інша мова не 

може передати світ почуттів так, як рідна українська. Більшість представлених 

поезій належить до інтимної лірики, наявні також твори, що мають жартівливі 

мотиви та висловлюють своєрідний юнацький протест проти буденності. 

Другий розділ представляє російськомовну творчість. Поезії у ньому  

різняться за тематикою, настроєм та формою. Окремі вірші  об`єднує заклик до 

змін та переосмислення життя. Крім того, у багатьох поезіях можна відчути 

своєрідний візуальний образ, який значною мірою уяскравлює зміст та робить 

твори більш пластичними. 

У третьому розділі збірки представлені англомовні твори. Доступність 

сприйняття цієї мови у більшості країн світу допомагає авторці збільшити коло 

її читачів і представити свої ідеї спільноті. У багатьох поезіях оспівано прості 

чисті дівочі почуття. 
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Четвертий розділ являє собою спробу реалізації творчих поривань через 

візуалізацію поетичних образів. Представлені фігурні поезії, написані різними 

мовами, були створені під впливом  світових класиків епохи бароко. 

 

Кобзар Єлизавета Петрівна 

Краматорська українська гімназія Краматорської міської ради 

Донецької області 

11 клас 

«ФАРБИ ДУМОК» 

Тарас Григорович Шевченко – геній багатогранний,  але  Шевченко-поет 

заслонив собою Шевченка-маляра,  видатного малювальника та дуже тонкого й 

високомайстерного гравера й скульптора. 

Слова чи фарби: з чого починалася творчість Тараса Григоровича 

Шевченка? Він змалку хотів бути маляром, а за божественним покликанням став 

не лише відомим художником, а й геніальним письменником-пророком. 

835 мистецьких  творів –  такий  доробок  Тараса Григоровича Шевченка. 

278 картин, на думку фахівців, є втраченими. Художник малював у всіх жанрах, 

опанував відомі на той час технічні прийоми офорта, живопису та рисунка. Тарас 

Григорович започаткував в образотворчому мистецтві України критичний 

реалізм, а його офорти стали новаторством у Східній Європі.  

«Вивчаючи біографію Тараса Григоровича Шевченка, ознайомлюючись 

із його мистецькими роботами, використовуючи власну творчу уяву, я 

спробувала поринути у світ думок видатного живописця. Узявши в руки палітру 

та пильно добираючи кольори, розмалювала душевні переживання й міркування  

свого  ліричного  героя. Так з’явилися «Фарби думок». Оздобила свій 

літературний твір ілюстраціями. Малювала їх на крафтовому папері простим 

олівцем, темними маркерами й ручкою з білою пастою. Як на мене, у  цьому 

незвичному поєднанні з’явилася магія контрастів».  

Власні ілюстрації, на які нас надихнули ескізи Шевченка-художника, є 

ніби малярським саундтреком до літературного твору. Важливим було в 
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представленій нами роботі передати любов Кобзаря до України та її народу. Де 

б Шевченко не перебував: чи в Україні, чи у Вільно, чи в Петербурзі, чи на 

Косаралі  – він завжди підтримував у серці палаючий вогник цієї любові.   

Розкутість, рухливість, життєвість, реалізм, позитивність, велика 

енергетика, сила, гармонійність, поетика, звучання, талант, велич  – усі ці слова 

можна віднести до генія Шевченка. Але найголовнішим є те, що він зумів 

повернути нам свою національну гідність, сприяв усвідомленню необхідності  

боротися проти поневолювачів.  Безмежна любов Т.Г. Шевченка до українців та 

України проявлялася в тому, що він навчав і переконував нас про можливість 

щасливого життя тільки у своїй незалежній державі.  

 

Ніколаєнко Дар’я Валеріївна 

комунальний заклад "Маріупольський міський 

технологічний ліцей Маріупольської міської ради 

Донецької області" 

11 клас 

ЗБІРКА ПОЕЗІЙ «СПОГАДИ» 

Коли приходить натхнення, хочеться писати щось неймовірне про те, що 

відбувається в моєму житті та житті дорогих мені людей. Розкрити себе і краще 

відчувати навколишній світ і мистецтво мені допоміг ліцейський літературний 

клуб «Младий Пегас», а також літературний клуб «Абсурд», організований 

творчою молоддю. Ми часто влаштовували літературні вечори у «Вежі», які 

були по-справжньому наповнені затишною сімейною атмосферою. Через деякий 

час мої друзі вирішили створити групу «Old Days», в якій опинилась і я, 

отримавши можливість співати – і свої пісні в тому числі: 

Серед зайвих думок і пустих електричок, 

Текстів неповних, що ім’я твоє кличуть. 

В серці твоє залишилося місце, 

А я не даю комусь туди сісти. 
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Мої твори зберігають у собі спогади, переживання, надії і відображають 

моє ставлення до життя. Що є життя? Над цим питанням ми замислюємося в той 

момент, коли виникають якісь проблеми. Тому необхідно вміти створювати собі 

гарний настрій, робити те, що ти любиш і що в тебе виходить. Дуже важливо 

знайти такі заняття у своєму житті, і я щаслива, що мені це вдалося. 

 

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 

 

Секція «Українська мова» 

 

Коверга Анастасія Сергіївна 

Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 

Слов’янської міської ради Донецької області 

11 клас 

 

МІКРОТОПОНІМИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У науковій роботі вперше в українській лінгвістиці описано 

мікротопоніми міста Слов’янськ Донецької області на матеріалі спеціально 

укладеної картотеки (192 оніми). Мета роботи – дослідити структурно-

семантичні особливості мікротопонімів міста Слов’янськ, зі змісту якої 

сформульовано такі завдання: виявити та зафіксувати назви малих географічних 

об’єктів на окресленій території, схарактеризувати мотиваційну базу 

мікротопонімів, основою яких є апелятиви та онімна лексика, описати структурні 

типи мікротопонімів, визначити способи і засоби творення зібраних назв, 

визначити кількісну наповнюваність семантичних груп, продуктивні моделі та 

форманти творення назв мікрооб’єктів. 

У дослідженні всі мікротопоніми за особливостями твірної бази 

розподілено на 2 групи – відапелятивні (складаються з 13 підгруп, серед яких 

найпродуктивнішими є назви пов’язані з назвами будівель (37 – 26 %) і з 

ремеслом та промисловістю (24 – 17 %)) та відонімні (включають 5 підгруп: 
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відантропонімні, відойконімні, відурбанонімні, відхоронімні, відгідронімні). За 

структурними особливостями виокремлено однолексемні (98 – 51%), 

дволексемні (48 – 25%), багатокомпонентні (6 – 3%) та прийменникові 

конструкції (40 – 21%). Установлено, що найбільш продуктивним способом 

творення досліджуваної мікротопонімії виступає лексико-семантичний. 

Висновки та узагальнення учнівського дослідження можуть бути 

використані в науково-пошуковій роботі учнів-слухачів МАН, під час 

проведення краєзнавчих гуртків у школі, а матеріал роботи є основою для 

укладання словника мікротопонімів Донеччини. 

Ключові слова: мікротопонім, апелятив, онім, гідронім, ойконім 

структура, спосіб творення. 

 

Казак Єлизавета Сергіївна 

Великоновосілківська загальноосвітня щкола І-ІІІ ступенів 

№2 Великоновосілківської районної ради Донецької ради 

11 клас 

СЛОВОТВІР ІМЕННИКІВ ГОВІРКИ СЕЛА ВРЕМІВКА 

ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Тема нашого дослідження – «Словотвір іменників говірки села Времівка 

Великоновосілківського району Донецької області» 

Головна мета роботи в загальному зводиться до того, щоб дослідити 

характер і особливості словотвору іменників говірки села Времівка 

Великоновосілківського району Донецької області, визначити, які словотворчі 

морфеми є продуктивними, відслідкувати схожість зі словотвором української 

літературної мови та словотвором інших наріч. 

 Об’єктом дослідження є зафіксована під час діалектологічного 

дослідження лексика (похідні суфіксальні іменники певних тематичних груп) 

говірки села Времівка Великоновосілківського району Донецької області, 

записана від місцевих жителів у місцях їх компактного проживання сучасними 

записувачами, у тому числі автором роботи. 
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Предметом дослідження є словотворчі морфеми, що беруть участь у 

творенні іменників говірки села Времівка Великоновосілківського району 

Донецької; їх значення, продуктивність, характер функціонування. 

Досліджено лексику одного села, записано й оброблено 604 лексеми 4 

тематичних груп. У роботі подаються розшифровані та адаптовані матеріали. 

Записану лексику аналізуємо за такими тематичними групами: 

«Сільськогосподарські культури та рослини», «Сільськогосподарські знаряддя, 

меблі та інші хатні речі», «Їжа, напої», «Місце, приміщення». 

У науково-дослідній роботі ми поставили  та розв’язали такі завдання: 

 з’ясували основні конотації термінів «діалект», «говірка», «наріччя»; 

 виявили діалектні особливості східностепових говірок у системі 

української діалектної мови; 

 проаналізували стан дослідження словотвору українських діалектів; 

 ввели до наукового обігу певну кількість нового фактичного матеріалу; 

 визначили найбільш продуктивні словотворчі морфеми в іменниках 

говірки села Времівка Великоновосілківського району Донецької області; 

 провели аналіз суфіксального способу творення іменників говірки села 

Времівка Великоновосілківського району Донецької області; 

 підготували словник говірки  села Времівка Великоновосілківського 

району Донецької області (іменників певних чотирьох тематичних груп), які нам 

вдалося записати. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що здійснена спроба 

комплексного аналізу суфіксального способу творення іменників говірки села 

Времівка Великоновосілківського району Донецької області. 

Теоретичне й практичне значення одержаних результатів полягає в тому, 

що дослідження спрямоване на поглиблення розуміння та вивчення 

лексикографічного представлення українських говорів, зокрема східностепових 

говорів. Зібраний діалектологічний матеріал, розшифрований та впорядкований, 

являє цінність як для розвитку діалектології Донецького регіону, так і 
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мовознавства України в цілому. У науковий обіг вводиться новий фактичний 

матеріал, який може бути використаний для інших теоретичних досліджень. 

 

Ващенко Крістіна Олександрівна 

комунальний заклад «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №40 імені Євгена 

Михайловича Миська Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

ТИПОЛОГІЯ МОВНИХ ПОМИЛОК НА УКРАЇНСЬКОМУ 

ТЕЛЕБАЧЕННІ ТА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що мовлення українських 

телеведучих, журналістів, зірок шоу-бізнесу, політиків, акторів привертає 

особливу увагу не тільки лінгвістів, а й звичайних громадян  України. Те, що ми 

чуємо з екранів телевізорів, телефонів краще засвоюється і має більший вплив, 

ніж мова вчителів та правила підручників. Тож, у двадцять першому столітті, 

саме соціальні мережі, Інтернет, телевізійні канали комплексно формують 

мовлення поколінь, що зростають. 

Метою роботи є вивчення та оцінка користування державною мовою в 

телепросторі та соцмережах, визначення найбільш поширених мовних огріхів, їх 

класифікація. 

Визначена мета реалізується в таких завданнях:  

1) опрацювати мовлення телеведучих, зірок української естради, журналістів, 

акторів; 

2) класифікувати найтиповіші помилки; 

3) визначити мовну ситуацію на провідних каналах українського телебачення; 

4) оцінити рівень знань рідної мови представників шоу-бізнесу; 

5) виявити причини низької культури усного слова; 

6) надати рекомендації щодо поліпшення рівня мовлення знаменитостей нашої 

країни. 
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Дослідницька робота складається із вступу, де йдеться про роль 

телебачення, соціальних мереж у забезпеченні цілісності національної культури. 

Робота також має 2 розділи та підрозділи до них, висновки, список використаних 

джерел. 

У розділах та підрозділах здійснено аналіз мовної ситуації в 

україномовному просторі, змін, які сталися останніми роками та помилок, яких 

припускається «еліта нашої держави». 

У висновку надані рекомендації щодо поліпшення рівня культури усного 

мовлення.  

Перелік використаних джерел відображає основні праці з теми. 

 

Ромашко Марія Юріївна 

Бахмутська загальноосвітня школа I–III ступенів №24                   

з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 

Бахмутської міської ради Донецької області 

11 клас 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ІМЕН УЧНІВ 

БАХМУТСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №24 

Актуальність теми дослідження. Результати дослідження містять 

лексико-семантичний та структурний аналіз іменневих номінацій міста Бахмута, 

зокрема загальноосвітньої школи №24, виявляють їх регіональну специфіку, 

доповнюючи загальну картину антропонімікону Східної України, що й зумовлює 

актуальність обраної теми, яку увиразнює можливість застосування результатів 

роботи в багатьох галузях мовознавства та інших гуманітарних парадигм. 

Метою роботи є комплексний аналіз лексико-семантичних особливостей 

сучасних імен учнів загальноосвітньої школи №24.  

Для досягнення поставленої мети розв’язано такі основні завдання: 

 установлено реєстр чоловічого та жіночого іменника аналізованого 

пункту; 
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 запропоновано лексико-семантичну класифікацію імен зазначеної 

школи;  

 встановлено індивідуально-номінаційні вподобання;  

 з’ясовано проблеми мотивації сучасних імен учнів школи; 

 виявлено специфічні мовні ознаки іменневої системи; 

  укладено алфавітний словник сучасних імен учнів загальноосвітньої 

школи №24; 

 виявлено загальну закономірность і специфіку розвитку особових 

імен упродовж означеного хронологічного періоду. 

Новизна роботи полягає в тому, що вперше з архівних джерел зібрано й 

описано склад чоловічого та жіночого імені учнів загальноосвітньої школи №24; 

проведено дослідження якісних і кількісних змін його складу. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

сприятимуть створенню цілісного уявлення про якісні характеристики та 

особливості динаміки імені. 

 

Свістельнік Олександра Олександрівна 

Вугледарський навчально-виховний комплекс "МРІЯ" (загальноосвітня школа     

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад) Вугледарської міської ради 

Донецької області 

9 клас 

ЛЕКСИКА ЖИВОПИСУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ, ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ 

Наукова робота є спробою дослідити лексику живопису в українській 

лінгвістиці, що пов’язано зі стрімким розвитком української терміносистеми. 

Метою дослідження є опис лексики живопису як складника 

терміносистеми сучасної української мови. Об’єктом – терміносистема сучасної 

української мови, предметом - лексика живопису. Наукова новизна: вперше 

здійснено опис живописної лексики, проведено окреме дослідження 
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походження, специфіки структурно-компонентних властивостей термінології 

живопису.  

Для іменування даного виду мистецтва українська мова пропонує два 

терміни – живопис та малярство, які мають різне походження, але ідентичне 

значення. Термінологію живопису слід класифікувати за вісьма тематичними 

групами (техніка й види живопису; жанри й жанрові різновиди; школи, 

напрямки, стилі; імена художників; інструменти та інші засоби для роботи; 

художні засоби; твори живопису; дефекти живопису).  

Склад української термінології живопису строкатий: найбільший пласт 

серед запозичених – 26% із французької мови, власне українського походження 

– 11%.  

У структурній класифікації термінів малярства визначено морфемні, 

словотвірні та синтаксичні особливості. Основу живописної терміносистеми 

складають іменники, прикметники та частково дієслова. У компонентній 

структурі більшу частку займають однокомпонентні, але кількість 

багатокомпонентних зростає, що пов’язано з потребою вузької характеристики 

явища, процесу тощо.  Найпродуктивнішим способом словотвору є 

суфіксальний. 

 

Секція «Російська мова» 

 

Губанова София Антоновна 

комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів №41 Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

9 клас 

СПОСОБЫ ФАТИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕПИСКИ 

ПОДРОСТКОВ В ЧАТЕ 

С возникновением и развитием Интернета новым способом общения 

является коммуникация в социальных сетях. Это позволяет человеку вести 

общение одновременно с несколькими собеседниками. Следовательно, 
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возникает потребность быстрого, скорого письма и общения. Поэтому 

необходимыми становятся употребления разного рода сокращений. Этим и 

определяется выбор и актуальность представленной темы. Цель исследования 

— рассмотреть приемы сокращений слов в чатах социальных сетей в речи 

подростков.  Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать литературу по данной теме. 

2. Изучить причины создания сокращений в тексте чата. 

3. Проанализировать специфику таких сокращений. 

4. Систематизировать полученные сведения.  

В работе использованы методы: изучение литературы, работа со 

словарями, метод классификации, метод сопоставительного анализа, 

анкетирование и анализ его результатов, прием количественных подсчетов. 

Разнообразие Интернет площадок приводит к тому, что у пользователя не 

остаётся много времени на подробное общение. В результате во время переписки 

в речи возникают сокращения. Исследователь Гилевич А.С. называет такие 

сокращения «фатическими». Наиболее распространённым и продуктивным 

способом таких сокращений являются аббревиатуры инициального типа и 

усечение исходного слова. В работе также рассматривается классификация 

сокращений, выдвинутая Дубенец Э.М. Она предлагает разделить сокращения на 

две основные группы: лексические и графические. Проведя исследование, мы 

пришли к выводам, что появление фатических сокращений не является 

законченным процессом, потому что наравне с уже общеизвестными 

сокращениями участники виртуального общения создают свои индивидуальные 

сокращения. 

 

Эгамбердиева Сабрина Гайратовна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради Донецької області 

10 клас 

 

КАЛАМБУРЫ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ 
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В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М.М. ЗОЩЕНКО 

В наше время каламбур, бесспорно, любимый и самый 

распространенный, самый «демократический» вид языковой шутки. 

Каламбурное обыгрывание слов не было редкостью и в Древней Руси. 

Каламбур, представляющий собой основной, наиболее употребительный 

вид языковой шутки, заслуживает особого рассмотрения 

Актуальность темы определяется необходимостью выявления 

особенностей функционирования каламбуров на материале произведений 

М.М.Зощенко, что реализуется через изучение каламбуров как средства 

языковой игры. Современное словотворчество обращает на себя внимание не 

только оригинальностью идеи, неожиданностью оценок, но и своеобразием 

форм и семантики их словесного выражения. 

Цель исследования – изучить феномен «языковая игра» в современной 

лингвистике, описать и классифицировать используемые в сборнике новелл 

«Голубая книга» М.М.Зощенко каламбуры. 

Для достижения цели нашего исследования перед нами были поставлены 

следующие задачи: исследовать и проанализировать теоретический аспект 

выбранной темы; определить основные способы образования каламбуров; 

провести практический анализ употребления каламбуров в произведениях 

М.М.Зощенко. 

 

Секція «Англійська мова» 

 

Бєліков Данило Андрійович  

Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 

Дружківської міської ради Донецької області  

10 клас 

 

МЕМ – РУШІЙНА СИЛА ІНТЕРНЕТ-МОВИ 
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The Internet appearance has caused great changes in different spheres of life and 

in the language too. The Internet has developed its own language functioning according 

to specific laws and principles. The characteristic phenomenon connected with the 

evolution of the language is called a meme. 

The work explores the origin, existence and role of memes in the development 

of the Internet-language and investigates memes as a new kind of paremological units 

existing and developing in English and Ukrainian languages. 

The specific features of the internet-language are outlined. Particular attention is 

drawn to the classification and the analysis of memes in detail. The author focuses on 

the interlinguistic aspect of memes, examines the appearance and meaning of some 

Japanese and British memes and their translation and usage in the language. 

The role of memes in destroying language clichés and forming anti-paremias is 

thoroughly looked at. 

The issue concerning the great impact of memes on mass audience and the 

Internet society is highlighted in the work. 

Memes are important for English language learners being a mighty tool for 

enlarging the vocabulary and learning grammar. Teachers can use them for various 

purposes at their lessons. 

The author indicates that the process of language” memesation” is taking place 

nowadays and to keep up with modern life people should be aware of this interesting 

phenomenon. 

Key words: the Internet language, meme, paremia, anti-paremia, classificstion, 

transformation, interlinguistic aspect. 

 

Новікова Софія Андріївна 

комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №41 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

10 клас 
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ОМАНЛИВІ ДРУЗІ ПЕРЕКЛАДАЧА 

(дослідження на матеріалі підручника О. Карпюк 

 з англійської мови для учнів 8 класу) 

Дане дослідження спрямоване на аналіз так званих слів-пасток, які мають 

місце в англійській мові. Як відомо, такі слова часто полегшують розуміння 

іноземного тексту, оскільки мають подібне звучання й написання. Проте 

більшість лексем репрезентують відмінні поняття, що призводить до 

непорозуміння.  

 Мета дослідження – з'ясувати, наскільки поширені помилки в цій галузі. 

Об’єктом дослідження є підручник з англійської мови автора Оксани Карпюк (8-

й клас). Предметом дослідження є слова-пастки, представлені в цьому 

підручнику.  

Основними завданнями дослідження є: вивчити теорію з цього питання; 

проаналізувати підручник з англійської мови Оксани Карпюк (8-й клас) і скласти 

словник фальшивих друзів перекладача для цього підручника; з'ясувати за 

рахунок експерименту, наскільки ця проблема актуальна; розробити 

рекомендації для учнів.               

У процесі нашого дослідження ми використовували метод суцільної 

вибірки, результатом якого стало утворення відповідного глосарію. Іншим і не 

менш важливим етапом нашого дослідження є спроба класифікувати обрані 

слова відповідно до прийнятих законів класифікації. Ми дійшли висновку, що 

слова на рівні двох мов (української та англійської) можуть знаходитись у 

рівнозначних або нееквівалентних відносинах між собою. Власне кажучи, дуже 

мало слів мають однакові значення в різних мовах. Наступним етапом нашої 

роботи стало опитування учнів 8-х класів. Ми розробили спеціальні вправи, які 

передбачали обрання правильного варіанту перекладу відповідно до контексту 

речення (з української на англійську та навпаки). Ми мали намір розширити 

кругозір школярів та поповнити їхні знання необхідною інформацією.  

Таким чином, практика мови – це один із найефективніших методів 

уникнення слів-пасток у процесі перекладу. 
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Секція «Німецька мова» 

 

Предкова Альона Дмитрівна 

комунальний заклад «Маріупольський міський ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ НОМІНАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНИХ 

УСТАНОВ ( НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) 

Дана наукова робота присвячена дослідженню назв лікувальних установ 

у німецькій та українській мовах. 

Метою дослідження є встановлення принципів номінації лікувальних 

установ у Берліні та Києві. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1. Уточнити статус ергоніма в системі ономастичного простору. 

2. Визначити термінологічний апарат ергонімії. 

3. Виявити особливості номінації лікувальних установ у німецькій та 

українській мовах. 

4. Проаналізувати подібності та розбіжності в найменуванні лікувальних 

устав у містах Берлін і Київ.  

Актуальність даної роботи обумовлена підвищеною зацікавленістю до 

вивчення назв лікувальних установ на сучасному етапі розвитку, оскільки їх 

кількість постійно збільшується, а процес найменування даних установ є досі 

нелегким, тому що їх назви головним чином повинні виконувати інформативну 

функцію. 

Проаналізувавши теоретичний матеріал та результати дослідження, були 

зроблені певні висновки. Серед основних принципів номінації лікувальних 

установ найбільш численною є група назв, утворених за спеціалізацією, за 

географічною приналежністю та на честь святих і церковнослужителів, що 

представлено на матеріалі німецької та української мов 
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Панащенко Владислав Ігорович 

комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №66» Маріупольської міської ради Донецької 

області 

10 клас 

ОСОБЛИВОСТІ ЕТИМОЛОГІЇ ТОПОНІМІВ В НІМЕЦЬКІЙ І 

УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Das Thema unserer Forschung betrifft Etymologie von Ortsnamen in Deutsch 

und Ukrainisch.  

Die Neuheit dieser Arbeit besteht darin, dass es erste umfassende Analyse von 

Ortsnamen in zwei Sprachen durch statistische Methoden verwendet wurde. Leider ist 

dieses Thema in diesem Aspekt noch nicht ausreichend in der Forschung von 

Wissenschaftlern untersucht.  

Das Ziel der Arbeit ist historische, morphologische und strukturelle Merkmale 

der deutschen und ukrainischen Ortsnamen zu identifizieren. Im Verlauf der 

Untersuchung haben wir die Hypothese getestet, dieses Phänomen in zwei Sprachen 

zu vergleichen. In diesem Beitrag wird der Begriff „Ortsnamen“ als integrale 

wissenschaftliche Disziplin betrachtet, die sich an der Kreuzung der drei Disziplinen 

befindet: Geographie, Geschichte und Linguistik. Durch die Untersuchung der 

genannten Problematik in Theorie und Praxis sind wir zu dem Schluss gekommen, dass 

die Toponomastik seit langem im Interesse von in- und ausländischen Forschern ist. 

Der praktische Teil vergleicht die Etymologie der Namen von Bundesländern in 

Deutschland und Regionen in der Ukraine. Bei der Untersuchung dieses Phänomens 

wird auf die Besonderheiten der Erstellung von Städtenamen in zwei Sprachen 

geachtet, analysiert, wie historische Ereignisse oder Persönlichkeiten die Entstehung 

entsprechender Ortsnamen beeinflusst haben.  

Die Arbeit endet mit den folgenden Schlussfolgerungen:1. Toponomastik   

ist eine integrale Wissenschaft, die geographische Namen, ihre Herkunft und 

Bedeutung untersucht. 2. Ortsnamen in Deutschland und der Ukraine stammen aus 
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einem Ort oder einer Landschaft, dem Namen einer ethnischen Gruppe, was für beide 

Länder gemeinsam ist.  

 

Секція «Французька мова» 

 

Ревунова Єлизавета Дмитрівна 

комунальний заклад «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим 

вивченням окремих предметів Маріупольської міської ради Донецької області» 

9 клас 

ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК ОСОБОВИХ ІМЕН  

ФРАНЦУЗЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ 

Метою даної роботи є виявлення національно-культурних особливостей 

французькомовних антропонімів, вивчення антропонімічної системи 

французької мови в контексті культурно - історичних змін його суспільства. 

Актуальність роботи полягає в тому, що матеріал, який у ній 

досліджується, показує взаємодію мови та мислення, мови та культури, які 

утворюють особливу підсистему, за якою цікаво спостерігати, сприяє 

формуванню соціокультурних знань та відповідає потребам комунікації в 

повсякденному житті.  

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

• опрацювати теоретичну та методичну літературу з даної проблеми; 

• розкрити класифікацію жіночих та чоловічих французьких імен; 

• проаналізувати практичне використання французьких імен на території 

Франції протягом 20-го сторіччя; 

• провести бесіди з майбутніми батьками з метою визначення їх ставлення 

до імен іноземного походження; 

• скласти словник французьких імен з тлумаченням їхніх значень. 

Предметом дослідження стали імена франкомовного походження. 

Наукою про імена є ономастика. Ономастика - розділ мовознавства, що 

вивчає власні імена, історію їх виникнення, розвиток і функціонування. 
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Ономастика поділяється на розділи, одним з яких є антропоніміка. 

Антропоніміка може слугувати джерелом країнознавства.  

Протягом багатьох сторіч кожна провінція Франції мала свої улюблені 

імена. Звичаї в їх виборі відрізняються не тільки часом, але і різними регіонами 

однієї країни. 

У Франції з особливою повагою ставляться до традицій, тому і дітей 

називають у повній відповідності з ними. 

При виборі імені слід дотримуватися певних критеріїв, наприклад, iм'я 

повинне бути коротким. 

Багато батьків дають імена своїм дітям, згадуючи головних героїв своїх 

улюблених серіалів.   

Для Франції характерна азіатізація. 

Сьогодні у Франції не можна обрати дитині будь-яке ім’я. Службовець 

цивільного стану може виступити проти реєстрації імені новонародженого, якщо 

вважає, що воно зашкодить дитині в житті і дитина ризикує піддатися знущанням 

через звучання її імені. 

В Україні спираються на особисті вподобання при виборі імені для 

дитини, й шанс того, що новонароджений отримає французьке ім’я є достатньо 

великим.   

За результатами анкетування для нашої наукової роботи можна зробити 

наступні висновки: французькі імена дуже часто використовуються в Україні. 

Метою нашого дослідження стала розробка словника,  який може бути 

використаним в якості довідника іншомовних імен. Ця робота може 

використовуватися як  посібник  для майбутніх батьків при виборі імені дитини.  
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 

Секція «Філософія» 

 

Долгий Андрій Іванович 

Краматорський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступеню №16 

Краматорської міської ради Донецької області 

11 клас 

ОБРАЗ ЛЮДИНИ КІБЕРСУСПІЛЬСТВА 

В роботі «Образ людини кіберсуспільство» автором була поставлена мета 

дослідити соціальні та онтологічні виміри образу людини кіберсуспільства. 

 Наукова новизна дослідження полягає у всебічному аналізі соціальної та 

онтологічної складових образу людини кіберсуспільства. Визначено і 

оприявлено нові виміри екзистенціалів людини кіберсуспільства, що 

ґрунтуються на синкретичності ірраціональної та раціональної складових 

людського буття. 

 Об’єктом даного дослідження виступає історико-філософський дискурс 

мислителів кінця ХХ – початку ХХІ століть. 

Предметом дослідження постає вивчення образу людини кіберсуспільства 

інформаційно-комунікативної доби. 

 Аналітичні висновки даної роботи були апробовані на наукових 

конференціях та надруковані у наукових сбірках. 

 

Василенко Олександр Віталійович 

Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 

Добропільскої міської ради Донецької області 

10 клас 

ОСОБЛИВОСТІ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

У сучасних умовах інтенсивної розбудови України особливого значення 

набуває проблема формування світогляду молодого покоління.  У результаті дії 
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цих процесів утверджується людина як найвища соціальна цінність, 

забезпечується пріоритетність духовності, гармонії стосунків особистості, 

суспільства і природи, формується цілісна картина світу і планетарне мислення, 

органічно поєднується національна освіта з історією, традиціями та культурою 

українського народу. 

  Об’єкт дослідження – формування світогляду української молоді . 

  Предмет дослідження – зміст, форми, методи, засоби формування 

світогляду учнів старшого шкільного віку.  

  Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні змісту, 

форм, методів і засобів формування світогляду сучасної молоді.        

  Гіпотеза дослідження. Оскільки людина народжується в соціумі, то 

освоєння світу розпочинається з освоєння світу людських відношень. Цей світ 

засвоюється через переживання. 

Об’єкт, предмет, мета та гіпотеза зумовили постановку основних завдань 

дослідження:  

 1) визначити специфіку формування світогляду сучасної молоді; 

 2) виявити  вплив  соціуму на формування світогляду;  

 3) визначити і теоретично обґрунтувати умови підвищення ефективності 

формування світогляду укранської молоді. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається як сукупністю 

поставлених завдань, так і засобами їх розв’язання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

сприяють подальшому науковому пошуку шляхів підвищення ефективності 

регулювання державної політики щодо  розвитку світогляду сучасної української 

молоді, відповідно до загальних закономірностей розвитку міжнародних 

стандартів. 

 Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та літератури. 

Отже, дослідивши, вище викладенний матеріал, можна дійти висновку, що 

філософія – вищий теоретичний рівень світогляду, рефлексія світогляду. 



 

44 
 

Осмислюючи й обґрунтовуючи стратегію реалізації цих ідеалів, формуючи 

загальні принципи та норми, що висвітлюють шлях до світоглядного Храму, 

філософія виконує методологічну функцію, будучи методологією пізнання і 

людської діяльності у цілому. 

 

Секція «Соціологія» 

 

Бутенко Владислава Русланівна 

комунальний заклад «Маріупольський навчально-виховний 

комплекс «Ліцей-школа №14» Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

10 клас 

СТАВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ ДО ПРОБЛЕМИ СУЇЦИДУ 

Коли людина йде з життя – це дуже страшно. Стає ще страшніше, коли з 

життям добровільно прощаються зовсім юні хлопці та дівчата. За даними 

Всесвітньої організації охорони здоров’я щорічно кінчають життя самогубством 

близько 800 тисяч людей. Спроб покінчити з життям ще більше – близько 7 

мільйонів на рік. Згідно зі статистичними даними кожні 80 секунд здійснюється 

спроба суїциду, і кожні 100 секунд така спроба завершується успіхом. У 

структурі підліткової смертності, за даними ВООЗ, самогубство посідає друге 

місце. Що штовхає людину, яка ще і пожити не встигла, зробити останній крок у 

нікуди? Чи знають сучасні підлітки про проблему підліткового суїциду і як 

ставляться до цього явища? 

Мета роботи: виявити рівень обізнаності сучасних підлітків про проблему 

суїциду, бачення ними причин скоєння суїцидів та оцінити ризики суїцидальної 

поведінки. Об’єкт дослідження – суїцид як соціальне явище. Предмет 

дослідження – ставлення сучасних підлітків до суїциду. Виходячи з того, що 

контингент випробуваних склали підлітки 14-16 років (9-11 класи), ми висунули 

гіпотезу про те, що сучасні старшокласники знають, що проблема підліткового 

суїциду існує в Україні і вони готові говорити про неї. Також ми припустили, що 
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сьогодні основними причинами самогубства у підлітків є проблеми в школі 

(булінг серед однолітків, конфлікти з вчителями  тощо) та  спілкування у 

соціальних мережах («групи смерті», цькування соціальних сторінок тощо). 

Емпірична частина соціологічного дослідження проводилася у жовтні-

листопаді 2019 року на базі ЗОШ №10,26,56 та НВК «Ліцей-школа №14» м. 

Маріуполя за допомогою створеної нами анкети «Ставлення підлітків до 

проблеми суїциду». Загальна кількість опитаних склала 312 осіб, серед яких 

хлопців – 146, дівчат – 166. З метою залучення широкого кола старшокласників 

до обговорення  цієї проблеми нами була створена он-лайн форма анкети 

«Ставлення підлітків до проблеми суїциду», яка зараз поширюється через 

соціальні мережі (https://forms.gle/Fxa9xUKPySGGBVVL7). 

Результати нашого соціологічного дослідження показали, що сучасні 

підлітки знають, що в Україні існує проблема підліткового суїциду і вважають її 

актуальною (91%), що підтверджує перше положення нашої гіпотези. Але 

говорити про цю проблему можуть не всі діти (21% взагалі ні з ким про це не 

говорять і не будуть цього робити), а більшість тих, хто готовий її обговорювати, 

може це робити тільки з друзями. Такі дані частково підтверджують друге 

положення нашої гіпотези.  

Ми з’ясували, що основними причинами, які штовхають сучасних 

хлопців і дівчат до прийняття рокового рішення є проблеми у родині, депресивні 

розлади і важкі душевні травми. Проблеми у школі теж відіграють певну роль, 

але не є вирішальними і це частково підтверджує одне із положень нашої 

гіпотези щодо можливих причин скоєння підлітками самогубства. Нас 

здивувало, що «спілкування в соціальних мережах» посіло лише сьоме місце 

(14% – і цей результат спростовує останнє положення нашої гіпотези) в рейтингу 

можливих причин підліткових суїцидів і це, на наш погляд, добрий знак.  

Але є результати, які нас вразили і які ще раз наголошують на 

актуальності проблеми підліткових суїцидів. Майже 25% респондентів не 

заперечують можливість вчинення самогубства за певних обставин, а 30% (92 

https://forms.gle/Fxa9xUKPySGGBVVL7
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особи!) опитаних нами підлітків мають суїцидальні думки. І це жахливо! Це – 

суїцидальні ризики! 

Ми вважаємо, що наше дослідження є своєчасним і дуже важливим, тому 

що результати, які ми отримали, є реальними і дозволяють відповісти на цілу 

низку запитань щодо актуальності проблеми  підліткових суїцидів. Ми вважаємо, 

що підлітків треба вчити планувати своє життя, цінувати кожну його хвилину, 

вчити бути оптимістами, прагнути успіху і домагатися його.  

 Життя  –  це безцінний дар, що дається людині при народженні, 

 і те, як людина розпорядиться ним,залежить від неї самої. 

Сократ 

 

Нейло Дмитро Ігорович  

Дружківська гімназія "Інтелект" Дружківської міської ради 

Донецької області 

10 клас 

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ 

МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ ЗА ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1991-2019 РОКИ) 

Зовнішні трудові міграції населення є одним з важливих чинників 

соціально – демографічних процесів та вагомим індикатором соціально-

економічного розвитку країни. Україна – одна з найбільших країн – донорів 

робочої сили в Європі. Більшість українців до  зовнішньої трудової міграції 

спонукає складна економічна ситуація в країні, соціально – політичні фактори та 

глобальні загальносвітові процеси у царині трудових міграцій. Правова 

незахищеність українських заробітчан потребує уваги з боку держави. Україна 

повинна на дипломатичному рівні відстоювати права своїх громадян, тим більш 

тих, які є стабільними  фінансовими донорами української економіки. 
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Секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» 

 

Євсєєва Олеся Сергіївна 

Новогродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №7 Новогродівської міської ради Донецької області  

10 клас 

ЦЕРКВА ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО ТЕРОРУ В УМОВАХ ГОЛОДУ 

1932—1933 РР. НА ДОНЕЧЧИНІ 

Українська церква має унікальний досвід існування та виживання в 

умовах тоталітарного режиму. Дослідження репресивних заходів проти 

духовенства, на прикладі регіонів дає змогу побачити, які наслідки для соціуму 

мала політика репресій в СРСР, що вказує на актуальність дослідження.  

Об’єктом дослідження стало релігійне  життя у Східній Україні в період 

Голодомору 1932-1933рр., а предметом дослідження - правовий та духовно - 

ідеологічний  аспекти репресивної політики радянського уряду проти 

Української церкви в донецькому регіоні в зазначений період. В ході 

дослідження з’ясовано, що засоби та методи примусового вилучення церковного 

майна, руйнації культових будівель слугували знищенню економічного 

потенціалу церкви. Розкрито завдання, організацію та форми антирелігійної 

пропаганди початку 1930-х рр. Охарактеризовано реакцію Церкви та української 

громадськості на конфіскацію та нищення церковних цінностей.  Руйнування 

церковних споруд і конфіскація майна підривали економічний потенціал церкви. 

Визначено, що характер звинувачень та механізм покарань священнослужителів 

нерідко межував з відвертим свавіллям. Донецький регіон, в рамках проблеми 

яка досліджувалася, мав певні особливості . Але результати такої діяльності 

влади не змогли знищити головне – православну віру, яка завжди була духовною 

опорою українців. Незважаючи на жорстокість, різноманітність форм і методів 

атеїзації, перетворити радянську Україну на тотально - атеїстичну так і не 

вдалося.  
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Булава Геннадій Юрійович 

Ліцей №4 "Успіх" Краматорської міської ради Донецької 

області 

10 клас 

ІСТОРІЯ УГКЦ В ПІВНІЧНОМУ РЕГІОНІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(НА ПРИКЛАДІ БАХМУТСЬКОГО ТА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО 

РАЙОНІВ І МІСТА КРАМАТОРСЬКА) 

Актуальність теми роботи полягає в тому, що вона є недостатньо 

дослідженою проблемою в історії України, бо історія Української Греко-

Католицької Церкви в цілому, й процес виникнення і розвитку парафій УГКЦ на 

теренах Північної Донеччини ще потребують свого дослідження з позиції 

української державності. Метою роботи є дослідити історію появи та розвитку 

парафій УГКЦ на теренах Північної Донеччини і, зокрема в місті Краматорську.  

З’ясувалося, що виникнення парафій УГКЦ у Північній Донеччині почалося 

в 1990 році з Бахмутського району і було складним процесом, внаслідок протидії 

офіційної влади, але водночас було закономірним наслідком усього 

попереднього розвитку краю. Після того, як тут опинилися в 40-50-х рр. ХХ ст. 

тисячі українців з Галичини, Бойківщини, Гуцульщини, Волині, які були за 

віросповіданням греко-католиками, процес утворення парафій УГКЦ в умовах 

незалежної України був абсолютно логічним і закономірним явищем, що 

остаточно закріплювало, цілісно завершувало попередній складний процес 

розвитку Донеччини. Першими організаторами греко-католицьких парафій в 

селах Бахмутського району виступили отці Мирон Семків, Микола Крецул, 

Софрон Попадюк, в селах Олександрівського району та м. Краматорську –  о. 

Василь Іванюк. 

Дане дослідження сприятиме вивченню маловідомих сторінок вітчизняного 

історичного краєзнавства, зокрема, краматорського краєзнавства, дослідники 

якого з теми становлення Краматорської парафії Святого Пророка Іллі УГКЦ до 

сьогодні не мали чіткого уявлення. 
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Секція «Педагогіка» 

 

Іорданова Валерія Едуардівна 

комунальний заклад «Маріупольський навчально-виховний 

комплекс «Ліцей-школа №14» Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

11 клас 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР  

ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

Розвиток освіти – один із яскравих показників розвитку країни в цілому, 

тому що одне з головних завдань соціальної політики будь-якої держави – 

забезпечення для всіх дітей сприятливих умов життя, розвитку, виховання і 

здобуття освіти поряд із їх захистом від насильства й жорстокого  поводження. 

Метою нашої роботи є дослідження та аналіз методів організації безпечного 

освітнього середовища в Маріупольському НВК «Ліцей-школа №14» та розробка 

шкільного документу «Кодекс безпечного освітнього середовища». 

Об’єктом нашого дослідження стало освітнє середовище. Предметом – 

освітнє середовище Маріупольського НВК «Ліцей-школа №14». 

Потреба в безпеці й захисті – одна з базових потреб людини й сучасна 

українська школа має дбати про її реалізацію. Тому важливим залишається 

питання впровадження системи захисту та безпеки всіх членів освітнього 

середовища (учні, батьки, вчителі, працівники закладу освіти).  

Освітній заклад – це місце, кожна галузь діяльності якого регулюється 

багатьма документами, кожен з яких максимально допомагає всім учасникам 

освітнього процесу почуватися безпечно й комфортно та отримувати 

максимальний результат від своєї навчальної діяльності й роботи. Одним із 

варіантів усталити систему захисту та безпеки особистості в закладі освіти є 

створення й запровадження Кодексу безпечного освітнього середовища,у якому 

прописані конкретні дії, що стосуються, насамперед, захисту дітей від загроз 

різного роду, ризиків під час перебування в навчальному закладі, а також чіткі 
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рекомендації щодо забезпечення учням і вчителям комфортних умов навчання і 

роботи. 

У процесі дослідження було проведено внутрішній аудит НВК «Ліцей-

школа №14», який дозволив оцінити реальну ситуацію (сильні та слабкі сторони, 

ризики та небезпеки, можливості закладу) щодо безпеки та захисту всіх 

учасників освітнього процесу, ретельно проаналізували проблеми закладу за 

допомогою анкети «Безпечне освітнє середовище», яка була створена нами 

окремо для учнів 3-4 класів, 5-11 класів (опитано усього 461 осіб), батьків дітей 

3-11 класів (опитано усього 594 особи), учителів (опитано усього 37 осіб), 

персоналу школи (опитано усього 11 осіб). Загальна кількість опитаних склала 

1103 респонденти. 

У результаті анкетування було визначено потреби учасників освітнього 

процесу: учнів, їх батьків, працівників ліцею; характер їх стосунків і 

міжособистісної взаємодії. 

Робота над створенням КБОС об’єднала дітей – більш дієво став 

працювати шкільний парламент; долучилися до вирішення нагальних справ 

школи батьки; активізувалися вчителі та інші працівники  школи. 

Вважаємо, що виконана робота є своєчасною й актуальною. 

Сподіваємось, що наші напрацювання стануть у нагоді всім, хто сьогодні 

опікується майбутнім нашої держави, бо справжніми фахівцями свого діла, 

успішними й просто щасливими людьми можуть стати тільки щасливі діти, які 

зараз навчаються в комфортному та безпечному середовищі. 

 

Бурда Анастасія Юріївна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради Донецької області 

11 клас 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ІНСТИТУЦІЙНОГО АУДИТУ 

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

(НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ) 
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У реформуванні освіти в Україні сьогодні актуальною є проблема 

інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти як новий формат 

співпраці між школами та державою, що дасть змогу покращити якість освіти. 

Метою дослідження є наукове обґрунтування внутрішнього аудиту в системі 

інституційного аудиту ЗЗСО, місця й ролі в ньому органів учнівського 

самоврядування закладів загальної середньої освіти. 

У процесі дослідження нами 1) проаналізовано стан досліджуваної 

проблеми в науковій літературі й практиці діяльності ЗЗСО; 2) сформульовано 

визначення внутрішнього аудиту як системи контролю, організованої в закладі 

загальної середньої освіти й регламентованої внутрішніми документами, що 

являє собою незалежну компетентну оцінку всіх видів діяльності, що 

здійснюється в ЗЗСО; 3) визначено місце й роль представників органів 

учнівського самоврядування як команди консультантів з питань моніторингу 

дотримання прав учнів Слов’янського педагогічного ліцею та протидії булінгу 

(цькуванню) в межах проведення внутрішнього аудиту напряму створення 

освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та 

дискримінації; 4) унесено пропозиції до Статуту Слов’янського педагогічного 

ліцею Слов’янської міської ради Донецької області; створено Службу 

порозуміння Слов’янського педагогічного ліцею; 5) розроблено й апробовано 

інструментарій моніторингу й оцінювання освітнього середовища ЗЗСО як 

такого, що вільне від будь-яких форм насильства та дискримінації. 

 

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

 

Секція «Історія України» 

 

Дудін Данило Сергійович 

комунальний заклад «Маріупольський технологічний ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 
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ВІЙСЬКА ПІВДЕННОГО (4-ГО УКРАЇНСЬКОГО) ФРОНТУ У БОЯХ  

НА ПРИАЗОВ’Ї (ВЕРЕСЕНЬ – ЖОВТЕНЬ 1943 Р.) 

Україна в часи Другої світової війни посідала дуже важливе місце у 

військово-політичних планах Радянського Союзу та нацистської Німеччини. Це 

обумовило велике стратегічне значення битви за Україну, яка відбувалася між 

радянськими та німецькими військами в 1943 р. Саме тому в історичній пам’яті 

українців велике значення має 75-річний ювілей вигнання нацистських окупантів 

з території України, що відзначався 28 жовтня 2019 р. В контексті цього великий 

науковий інтерес становить вивчення військової операції радянських військ у 

Приазов’ї, яке здійснювали війська Південного (4-го Українського) фронту 

протягом вересня – жовтня 1943 р. 

Мета роботи: провести комплексний аналіз бойових дій у Приазов’ї за 

участі військ Південного фронту у вересні – жовтні 1943 р. Завдання 

дослідження: розглянути стан наукової розробки теми, джерельну базу та 

методологію дослідження; визначити військово-політичну ситуацію у Приазов’ї 

на 1943 р.; розглянути військові дії Південного (4-го українського) фронту у 

вересні – жовтні 1943 р. пов’язані з вигнанням нацистських окупантів з 

Маріуполя, Бердянська та Мелітополя у контексті битви за Україну                    

1943–1944 рр. 

Комплексний аналіз бойових дій військ Південного фронту у Приазов’ї, 

дозволив дійти висновків, що їхні військові успіхи обумовили вигнання 

нацистських загарбників з території України. Перспективи подальших 

досліджень вбачаємо в залученні нових джерел, розширенні кола наукової 

літератури, поглибленні аналізу досліджуваної проблеми. 
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Секція «Історичне краєзнавство» 

 

Танцева Єва Євгенівна 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Покровської міської ради Донецької 

області 

10 клас 

ІСТОРІЯ УСПІХУ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА В ПОКРОВСЬКУ 

НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ І В НАШІ ДНІ 

У роботі досліджуються життя й творчість композитора Миколи 

Леонтовича, який став основою нового бренду Покровська, а також діяльність 

його сучасника композитора Сергія Прокоф’єва. На початку ХХ століття вони 

проживали в нашому краї. Обидва були композиторами-новаторами в різних 

музичних напрямках (новаторство М.Леонтовича в хоровій діяльності може бути 

визнане справжнім успіхом). 

У роботі досліджується розвиток музичної культури Покровська і в другій 

половині ХХ ст., характеризується діяльність сучасних композиторів та вплив на 

їх творчість музичної спадщини М. Леонтовича й С. Прокоф’єва. 

Автор аналізує результати самостійно проведеного опитування жителів 

міста щодо їх обізнаності в питаннях музичної культури, а також досліджує, як 

вшановують пам'ять про відомих композиторів у Покровську. Робота містить 

авторську схему «Ім’я М. Леонтовича на карті Покровська», до якої внесені й 

описані 9 історико-культурних об’єктів. ЇЇ використання може стати основою для 

розробки пішого туристичного маршруту «Покровськ музичний». 

Використання нового бренду «М. Леонтович» у наші дні зробило 

Покровськ місцем проведення всеукраїнських і регіональних культурних 

фестивалів. Популярність композитора та його творчості є свідченням 

безсумнівного успіху. 
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Логовічов Ілля Олександрович  

Краматорська українська гімназія Краматорської міської 

ради Донецької області 

11 клас 

ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ У ПІВНІЧНІЙ ДОНЕЧЧИНІ ТА                      

НА СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

Метою роботи є комплексний аналіз сутності та причин Голодомору 

1932-1933 років в Україні, дослідження наслідків їхнього впливу на розвиток 

Донецького регіону, зокрема Краматорського району. Для виконання своїх 

непідйомних цілей, таких як: форсована індустріалізація, величезні витрати на 

військовий сектор, п’ятирічка, плани якої були неймовірними,  –  влада йшла на 

неймовірно жорстокі злочинні дії. 

У Донецькому регіоні насильство й репресії почали застосовуватися в 

ході хлібних заготівель навесні 1928 р. Усього в Донбасі було розкуркулено й 

піддано репресіям не менше 5% селянських сімей.  

У зв’язку з близькістю до промислового Краматорська (багато жителів 

навколишніх сіл працювало на його підприємствах) голодомор у районі спіткав 

меншу кількість родин, ніж в інших регіонах Донецької області. 

Про події 1932-1933 років у Краматорську збереглося зовсім мало 

документів, тому великої цінності набувають свідчення очевидців цієї народної 

трагедії, записані нами від краматорців, які пережили Голодомор 1932-1933 

років, перебуваючи в Донецькій області або в інших регіонах України. Цінними 

також є свідчення, записані від нащадків очевидців, які дізналися про голодні 

роки від своїх батьків, бабусь і дідусів. 

Нові усні джерела, документи, використані в представленій роботі, 

допомагають краще зрозуміти соціально-психологічну атмосферу того часу, 

тобто з’ясувати, що відчували й думали, які давали оцінки тим подіям їхні 

учасники та свідки.  
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Голодомор 1932-1933 років був актом геноциду, оскільки був навмисне 

спрямований проти української нації як такої. 

 

Гусак Дарія Сергіївна 

Слов’янська загальноосвітня школи І–ІІІ ступенів №10 Слов’янської міської 

ради Донецької області 

11 клас 

ВПЛИВ ОКРЕМИХ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ НА РОЗВИТОК 

СЛОВ’ЯНСЬКА – ОДНОГО З НАЙБІЛЬШИХ МІСТ  

СЛОБОЖАНЩИНИ ХІХ СТ. 

Враження туристів завжди доповнюються місцевими легендами, 

переказами та спогадами старожилів. Без таких цікавих, іноді неймовірних 

історій, мабуть, не відбудеться жодна екскурсія. 

Не є винятком і Слов’янськ. Щодо його історії існує багато легенд. Деякі 

з них виникли на реальному історичному підґрунті, інші – в уяві людей, схильних 

до фантазування.  

Розбурхують уяву фантастичні розповіді про боярина Карачуна, таємні 

підземні ходи, які нібито тягнулися від Троїцького собору аж до Святих Гір, 

половецькі скарби на дні озер. Дехто й досі сподівається знайти цінні речі 

заможних мешканців, які тікали від червоного терору й приховали своє добро, 

сподіваючись повернутися. Хтось намагається підтвердити легенду про засланих 

до міста учасників грудневого повстання (декабристів) 1825 року. Але й без 

легенд історія Слов’янська є надзвичайно цікавою й спонукає наших земляків до 

вивчення свого минулого. 

 

Данильченко Марія Михайлівна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради 

Донецької області 

11 клас  
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ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ: 

ОСТАРБАЙТЕРИ ДОНБАСУ 

Німецький режим зруйнував життя українських остарбайтерів. З них 

знущались, принижували, їх використовували для реалізації антигуманних 

планів Гітлера. Упродовж багатьох років проблема остарбайтерів була 

недостатньо дослідженою, тож необхідність збереження й відновлення 

історичної пам’яті зумовила актуальність обраної проблеми. 

Новизною даного дослідження є спроба автора поповнити описову базу 

дослідження свідченнями остарбайтерів, що проживали на території сучасного 

Донбасу. 

Підґрунтям дослідження стали дані наукових досліджень М. Грінченко, 

О.Мармілової, Т. Пастушенко, А. Кравченко.  

В ході дослідження були зібрані та проаналізовані свідчення 10-ти 

остарбайтерів, які пережили страхіття та стали жертвами ,,нового порядку,, в 

Україні. 

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: 

визначені етапи вивезення людей до Німеччини, з’ясовані пункти, з яких 

вивозили мирне населення Донбасу, його чисельність становить до 252 тисяч 

чоловік; основна маса остарбайтерів з міста Слов'янська Донецької області була 

вивезена насильницьким шляхом у 1943 р. у різні куточки Німеччини; більшість 

респондентів, які працювали на заводах, засвідчили важкі умови праці й 

проживання, що не відповідали санітарно-гігієнічним нормам, але ті, хто був 

задіяний на домашніх роботах, мали кращі умови проживання та харчування; 

після фільтрації більша частина остарбайтерів повернулась на Батьківщину, де 

весь час перебувала під пильним наглядом НКВС. 
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Товарчи Дмитро Андрійович 

комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована школа     

з поглибленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ ступенів 

№46 Маріупольської міської ради  Донецької області» 

9 клас 

ВПЛИВ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО – КУЛЬТУРНОЇ 

ПОЛІТИКИ НА ЖИТТЯ ГРЕЦЬКОЇ ГРОМАДИ СЕЛИЩА СТАРИЙ 

КРИМ У 20- ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 30-Х РОКІВ XXСТ. 

Мета дослідження – на основі узагальнення і аналізу як уже відомих, так 

і вперше введених до наукового обігу матеріалів, здійснити комплексне 

дослідження життя грецької громади селища Старий Крим у 20ті – першій 

половині 30-х років ХХ століття, впливу на нього більшовицької національно-

культурної політики. 

Для досягнення визначеної мети передбачено виконання наступних 

завдань: 

- визначити стан наукової розробки проблеми та окреслити її джерельну 

базу; 

- з’ясувати особливості політики радянської влади щодо національних 

меншин у 20-сер.30-х рр. ХХ ст.; 

-прослідкувати зміни в адміністративно-територіальному 

підпорядкуванні, суспільно-політичному та соціально-економічному житті 

грецької громади с. Старий Крим;   

- розглянути зміни в організації та функціонуванні системи освіти та її  

особливості стосовно грецького населення; 

- виявити наслідки антирелігійної політики для життя грецької громади 

Старого Криму. 

Актуальність даної теми обумовлена активізацією етнічної 

самосвідомості, стійким прагненням до збереження етнічності, зростанням 

суспільної активності представників різних етнічних груп. Повною мірою ці 
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тенденції характерні для сучасної України, відмітною особливістю якої є її 

поліетнічність та полікультурність. 

Наукова новизна дослідження полягає в комплексному розгляді на 

основі аналізу як вже відомих, але переосмислених з позицій сучасності, так і 

маловідомих фактів історії грецького населення Приазов’я в цілому та грецької 

громади с. Старий Крим зокрема доби коренізації. 

 

Секція «Етнологія» 

 

Попова Юнона Василівна 

Урзуфська загальноосвітня школа I-III ступенів Першотравневої 

районної ради Донецької області 

11 клас 

 

ВЗАЄМИНИ МІЖ МЕШКАНЦЯМИ СЕЛА УРЗУФ ТА СЕЛИЩА ЯЛТА 

ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ 

На узбережжі Азовського моря за 15 кілометрів один від одного 

розмістилися два населених пункти: село Урзуф та селище Ялта, що мають 

багато спільного: історію заснування греками – переселенцями наприкінці XVIII 

століття, православну віру, одну мову спілкування – румейську, яку вони 

принесли з Криму і зберігають донині. У культурі та побуті їх населення і в наш 

час простежується грецьке коріння. Усе це є основою, на якій будуються тісні 

взаємини між мешканцями Ялти та Урзуфа, взаємини, які мають майже 240-

річний досвід. 

Дослідження присвячено вивченню історії родинних зв’язків та дружніх 

стосунків між населенням двох сусідніх населених пунктів Донецької області. 

На основі аналізу історичних та побутових аспектів було виявлено фундамент 

цих взаємин. Показано, як будуються родинні зв’язки серед мешканців Ялти та 

Урзуфа, наведено статистичні дані на підтвердження таких зв’язків. На прикладі 

декількох сімей доведено, що родинні зв’язки допомагають зберігати грецькі 

https://dn.isuo.org/schools/view/id/10284
https://dn.isuo.org/schools/view/id/10284
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традиції в наш час. Була проведена велика робота по вивченню дружніх взаємин 

мешканців Ялти та Урзуфа. У дослідженні вперше піднімається питання 

взаємних анекдотів про урзуфців та ялтан, які є свідченням дружніх стосунків 

між ними.                                                           

У результаті дослідження доведено, що грецькі традиції в 

полікультурному середовищі Ялти та Урзуфа характеризуються значною 

стійкістю. В роботі широко використовується метод усної історії, анкетування та 

інтерв’ювання населення, матеріали з сімейного архіву авторки як один з 

прикладів тісних стосунків між мешканцями Ялти та Урзуфа. 

 

ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

 

Секція «Географія та ландшафтознавство» 

 

Чарченко Єлизавета Вікторівна 

Красноармійський міський ліцей «Надія» Покровської міської 

ради Донецької області 

10 клас 

ГЕЛІОТЕРМАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА. РОЗВИТОК У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ 

У сучасному світі кожна країна прагне здобути енергетичну незалежність. 

Вирішення цього питання можливе лише шляхом впровадження 

відновлювальних джерел енергії. Сьогодні у багатьох країнах, у тому числі й в 

Україні, спостерігається стійка тенденція використання геліоенергетики. Проте 

більшість розвинених країн почали інтенсивно впроваджувати інший вид 

перетворення і використання сонячної енергії – геліотермальну енергетику.  

Актуальність роботи полягає в тому, що вирішення питання підвищення 

енергоефективності, зменшення енерговитратності підприємств та зниження 

впливу на навколишнє середовище з боку енергетичного сектора для України є 

пріоритетними у сьогоденні. 

Об’єктом дослідження є відновлювальна енергетика у різних її проявах. 
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Предмет дослідження  особливості використання 

технологіїгеліотермальних електростанцій як джерела енергії на території 

України. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що проведено аналіз 

використання геліотермальнихтехнологій відновлювальної енергетики в різних 

країнах світу.  

Метою роботи є аналіз світового досвіду з експлуатації геліотермальних 

електростанцій та вивчення перспектив розвитку даної технології в Україні і 

сприяння пропаганді використання відновлювальної енергетики. 

У ході розробки обраної теми реалізовані такі задачі: 

- огляд різноманітних джерел з теми; 

- порівняння використання технології геліотермальних електростанцій в 

Данії та  США; 

- вивчення перспектив впровадження технології геліотермальних 

електростанцій на території України. 

Геліотермальна енергетика - один із способів практичного використання 

сонячної енергії. Існує два варіанти її перетворення. Перший: робота сонячних 

електростанцій баштового типу. Другий спосіб – це накопичення нагрітого 

теплоносія в підземних басейнах та його подальше використання для 

забезпечення теплом населених пунктів. 

Влада Данії виділяє субсидії на будівництво електростанцій, встановлює 

знижені тарифи на електроенергію і здійснює державне замовлення на 

виробництво комплектуючих для альтернативних електростанцій.  

Україна наразі лише почала активно реалізовувати цілу низку проектів у 

галузі відновлювальної енергетики, насамперед будівництво сонячних станцій. 

Також впровадження подібних технологій дозволило б використовувати 

непридатні для сільськогосподарського користування землі. Порівнюючи 

природно-географічні умови Каліфорнії та України, на нашу думку 

перспективнішим буде введення в експлуатацію геліотермальних 
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електростанцій з можливістю накопичення енергії в підземних басейнах. Цей 

варіант вплине на покращення теплозабезпечення населених пунктів.  

У ході дослідження були досягнуті наступні результати: 

- проведено  аналіз використання технології геліотермальних 

електростанцій в США та Данії; 

- з’ясовано, що Україна лише починає активно реалізовувати різні 

проекти з впровадження АДЕ; 

- вивчено перспективи розвитку відновлювальної енергетики, а саме 

впровадження технології геліотермальних електростанцій на території України. 

 

Фролкіна Світлана Олександрівна 

комунальний заклад «Маріупольський міський технологічний 

ліцей Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ 

МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

Мета роботи: виявлення основних демографічних закономірностей 

інтелектуальної міграції у контексті розвитку міграційних процесів в Україні. 

Предмет дослідження:  демографічна ситуація в Україні, яка склалася у 

зв’язку з інтелектуальною міграцією населення. 

Об'єкт дослідження: процес міграції висококваліфікованих кадрів та 

абітурієнтів у контексті міграції населення України.  

Основні завдання роботи: 

 Визначення сутності інтелектуальної міграції; 

 Дослідження особливостей демографічних показників 

інтелектуальної міграції громадян України; 

 Визначення інституційних заходів регулювання міграційних 

процесів; 

 Оцінка процесів інтелектуальної міграції в Україні; 
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 Визначення шляхів та напрямків вдосконалення інституційних засад 

регулювання міграційної політики України у контексті поширення міграційних 

процесів. 

Наукова новизна роботи полягає у комплексному аналізі змін 

демографічних показників у зв’язку з поглиблення інтелектуальної міграції у 

контексті міжнародної інтеграції та поширення міграційних процесів. 

Практичне значення роботи: в ході дослідження було проведено 

соціологічне опитування, результати якого можуть свідчити про розвиток 

інтелектуальної міграції України,  данні дослідження можуть бути використані 

при написанні методичних збірок з міграційної тематики. 

 

Непомнящих Єлізавєта Євгенівна 

Прелесненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Черкаської 

селищної ради Слов`янського району Донецької області 

9 клас 

СКЛАДАННЯ ЕКСКУРСІЙНОГО МАРШРУТУ СЕЛА ПРЕЛЕСНЕ 

Нині туризм став масовим, демократичним, розрахованим на різні 

інтереси, смаки, доходи, на самий різний контингент. Постійно зростає кількість 

осіб, що подорожують, а також зростають, розвиваються супутні виробництва та 

галузі сфери обслуговування туристів.  

Екскурсії це реальна змога ознайомлення з історією, культурою, 

звичаями, духовними і релігійними цінностями країни та її народу, тому 

екскурсійна справа – важливий розділ культосвітній роботи серед населення. 

Село Прелесне, розташоване в мальовничій місцевості на правому 

березі Сухого Торця. Воно повинно стати привабливим місцем для туристів. 

Актуальність досліджуваної теми зумовлена необхідністю розробки 

нових екскурсійних продуктів для розвитку туристичного бізнесу в Україні. 

Метою роботи є розробка нового екскурсійно-пізнавального 

туристичного продукту «Життя села Прелесне до радянських часів», складання 

маршруту до нього та перевірка на практиці. 
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У результаті роботи було розроблено новий екскурсійний продукт, 

маршрут та карту до нього.  

Отримані результати дослідницької роботи було продемонстровано 

учням Прелесненської школи, членам гуртку “Краєзнавці”, та вчителям школи. 

Проведено екскурсію за темою “Життя села Прелесне до радянських часів”. 

 

Секція «Геологія, геохімія та мінералогія» 

 

Шинкарьова Вероніка Андріївна 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 військово-

цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області 

11 клас 

 

ГЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ  

КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Мета дослідження: визначити геологічні пам’ятки природи державного, 

регіонального та місцевого значення, які знаходяться у Костянтинівському 

районі Донецької області. Встановити приналежність знайдених фрагментів 

скам’янілих дерев до певного геологічного періоду, привернути увагу 

громадськості та фахівців до цієї знахідки. 

Актуальність роботи визначається тим, що до цього часу не було 

жодних згадок чи припущень про знаходження фрагментів стовбурів 

скам’янілих дерев на даній території. 

Предмет дослідження: територія залягання фрагментів скам’янілих 

дерев біля селища Дружба Торецької міської ради Донецької області (землі 

Костянтинівського району).  

Об’єктом дослідження є існуючі геологічні пам’ятки природи та виявлені 

фрагменти стовбурів скам’янілих дерев. 

Під час виконання роботи ставилися наступні завдання: 
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 вивчити теоретичну літературу про геологічні пам’ятки природи 

Костянтинівського району Донецької області та про скам’янілі дерева, їх 

утворення та поширення в Україні та світі; 

 порівняти знайдені фрагменти скам’янілих дерев з фрагментами дерев, 

що є геологічною пам’яткою природи державного значення («Дружківські 

скам’янілі дерева»)  

 сприяти створенню природоохоронної території у даній місцевості; 

 залучити громадськість та відповідні організації до проблеми 

збереження виявлених фрагментів скам’янілих дерев. 

В процесі виконання роботи використовувалися методи: історичний, 

палеогеографічний, картографічний.  

Висновок: Дана робота представляє певний науковий інтерес і має 

практичне значення. Фахівці підтвердили приналежність знайдених 

скам’янілостей до араукаритової свити  кам’яновугільного періоду 

палеозойської ери. Тобто, виявлені на околиці Торецька скам’янілі дерева за 

своїм походженням рівноцінні Дружківським скам’янілим деревам, що є 

геологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення. 

Робота з включення досліджуваної  ділянки до складу природно-

заповідної території  триває. Переданий до школи фрагмент стовбуру став 

основою експозиції краєзнавчої виставкової зали «Різнобарв’я Донеччини», яку 

відвідують учні, їх батьки та гості школи.  

Робота виконана на 27 листах, має 2 розділи, 10 додатків, ілюстрованих 

рисунками; вивчено 18 найменувань літератури. 

 

Сімшаг Карина Сергіївна 

Великоновосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 

Великоновосілківської районної ради Донецької області 

11 клас 

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОБИЧІ ЛІТІЄВИХ РУД 

ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 



 

65 
 

Літій(Li)- хімічний елемент з атомним номером 3 ,який належить до 1-ї 

групи ,2-го періоду періодичної системи хімічних елементів ,та є першим 

представником лужних металів.  

Літій-сріблясто-білий метал, м'який і пластичний, твердіше натрію, але 

м'якше свинцю. Його можна обробляти пресуванням і плющенням, легко 

витягується в дріт. У нього найнижча густина при кімнатній температурі  всіх 

металів (0,533 г/см³, майже в два рази менше густини води). Внаслідок своєї 

низької густини спливає не тільки у воді, але і, наприклад, в гасі. 

Свою назву отримав через те,що на відміну від калію і натрію цей луг 

перше був виявлений у «царстві мінералів» - «каменях». Сучасну назву було 

запропоновано Берцеліусом. 

Актуальність досліджень  зумовлена необхідністю аналізу можливого 

негативного впливу на довкілля  нашого краю при добичі літієвих руд та 

перспективи розвитку цієї промисловості. 

У роботі докладно проведений аналіз чинників,що впливають на стан 

екології навколишнього середовища в селищі Шевченко. Під час оцінення 

довкілля на місцевості підраховано навантаження на стан атмосферного 

повітря,вплив добичі на підземні та поверхневі води, ґрунти, рослинний та 

тваринний світ, а також шляхи утилізації відходів від добичі літієвих руд. Також  

у своїй роботі ми проаналізували чинники впливу на населення, провели бесіди 

з мешканцями, надали якомога більше інформації, відповіли на всі запитання, які 

їх турбували, спробували довести те, що видобуток літію має позитивний вплив. 

 

Мухачова Вероніка Денисівна 

Вугледарський навчально-виховний комплекс «Політехнічний ліцей-

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Вугледарської міської ради Донецької 

області» 

10 клас 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУВАННЯ ШАХТНОГО МЕТАНУ 
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У переліку видів паливно-енергетичної сировини, яка розвідана і 

видобувається в Україні, є нафта, природний газ, вугілля, торф. Рівень 

забезпеченості запасами країни цими ресурсами неоднаковий, але необхідно 

констатувати, що навіть сумарні їх запаси не гарантує  енергетичної 

незалежності держави. Це створює певну загрозу для економічної безпеки 

країни. Що стосується природного газу, запаси якого складають приблизно 40 %  

всіх енергетичних джерел в Україні, на жаль, забезпечує не більше третини 

потреб. Такий стан обумовлює необхідність розвитку видобування 

нетрадиційних видів природного газу (газ шельфу Чорного моря, газ щільних 

порід, сланцевий газ, метан вугільних пластів).  Але Україна може посилити своє 

геополітичне значення в регіоні завдяки розробці перспективних родовищ 

нетрадиційних видів палива, мінімізувавши залежність національної економіки 

від коштовного імпорту енергоносіїв. 

Метою даної роботи є аналіз розвитку видобутку одного з видів 

нетрадиційних ресурсів газу метану – метану вугільних пластів, визначення 

оптимальних шляхів нарощування національного газовидобутку, створення 

передумов для забезпечення сучасного високотехнологічного рівня видобування 

вуглеводнів, вкладення інвестицій у інфраструктуру видобутку. 

 

Секція «Кліматологія та метеорологія» 

 

Смірнова Анастасія Артемівна  

комунальний заклад "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5    

з поглибленим вивченням окремих предметів Маріупольської 

міської ради Донецької області 

10 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА ПОСУХИ В УМОВАХ КЛІМАТИЧНИХ 

ЗМІН (НА ПРИКЛАДІ М. МАРІУПОЛЯ) 

Актуальність обраної теми полягає у вирішенні проблеми прогнозування 

посух, встановленні закономірностей та особливостей їх виникнення, зв’язку з 
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антропогенною діяльністю, необхідність визначення якими методами можна 

оцінити феномен посухи для території нашої країни, щоб отримати оптимальні 

умови життєдіяльності людини. 

Метою роботи є часовий розподіл посушливих сезонів на території міста 

Маріуполя та загальне прогнозування зміни кліматичних параметрів в умовах 

зміни клімату. Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: оцінити 

часовий розподіл посух за допомогою відсотку від норми опадів, 

стандартизованого індексу опадів та гідротермічного коефіцієнту Селянинова, 

узагальнити методологічні основи прогнозування посушливості, визначити, які 

зміни в різних сферах людської життєдіяльності викликають посушливі явища; 

Висновки.  Було проаналізовано особливості посушливих явищ, різні 

типи їх класифікації і визначено комплексність утворення феномену посухи, яка 

через особливості місцевого клімату характерна для території України. 

Узагальнено методологічні основи прогнозування посух на основі показників та 

індексів посушливості. Результати, отримані в роботі носять рекомендаційний 

характер по засобам оцінки явища посухи та можуть застосовуватися в 

агрометеорологічних установах та на рівні місцевої влади для побудови 

програми стійкого розвитку міста 

Результат. Досліджено явище посухи в умовах кліматичних змін на 

прикладі міста Маріуполя. 

 

Сторож Ілля Леонідович 

Білозерська загальноосвітня школа I-III ступенів №13 

Добропільської міської ради Донецької області 

10 клас 

 

ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ НА ЯКІСНИЙ СТАН ПОВІТРЯ 

При спробі проаналізувати зміни якісного складу повітря протягом року, 

постає питання необхідності моніторингу повітря з метою отримання, збирання, 

оброблення, збереження та аналізу інформації про рівень забруднення 
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атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня 

небезпечності в залежності від погодних умов. 

Протягом листопада-грудня 2018-2019 року  проводились метеорологічні 

спостереження і здійснювався розрахунок показника метеопотенціалу повытря. 

За отриманими даними зроблено висновки про те, що речовини, які поступають 

в повітря від низьких (автотранспорт) і середніх за висотою джерел (котельні) 

при різних погодних умовах розсіюються, або накопичуються. 

Циклонічна активність, протягом листопада-грудня, зумовлює утворення 

таких погодних явищ як: суцільна хмарність, опади у вигляді дощу, туман. Такі 

погодні умови утворюють ситуацію накопичення. 

Методика розрахунку показника метеопотенціалу - це можливість дати 

оцінку стану повітря у будь-який період, або скласти характеристику якісного 

стану повітря на майбутнє. 

 

ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 

 

Секція «Технологічні процеси та перспективні технології» 

 

Редченко Андрій Юрійович 

Краматорська загальноосвітня школа I-III ступенів №26 

Краматорської міської ради Донецької області 

11 клас 

 

МІНІГІДРОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР 

У наш час усе більше люди шукають методи раціонального використання 

ресурсів: води, електроенергії, газу. Також актуальними є альтернативні, 

додаткові джерела та джерела, які не залежать від загальної мережі.  

Кожного для ми використовуємо десятки чи навіть сотні літрів води, які 

просто спускаємо до каналізації. Багато разів висловлювалася ідея щодо 

встановлення турбіни на водопровідну трубу для отримання додаткової 
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електроенергії. Незважаючи на це, досі нам не відомо роботи, у якій би це явище 

пояснювалося б законами фізики, було підкріплене формулами розрахунками, 

які б були наслідками із загальновідомих. До того ж, практичної перевірки 

роботи такої турбіни та її потужності також немає.  

Актуальність роботи в оцінці й розрахунку потужності такого механізму  

та перевірці теоретичних результатів на практиці, дослідженні застосування та 

доцільності використання цієї технології. 

Мінігідроелектрогенератор варто встановити, бо його переваги численні: 

додаткове джерело енергії, автономне, компактне. До того ж, пристрій дуже 

схожий із лічильником за будовою, а тому пристрій буде коштувати не більше 

ніж сучасний PowerBank, але на відміну від нього, електричний заряд буде 

накопичуватися в ньому сам. Встановлення такої турбіни – це просто, ефективно 

та зручно. 

 

Красноруцька Марія Сергіївна 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

10 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕРМОЦИКЛІЧНОЇ ОБРОБКИ                                

НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ ШТАМПОВИХ СТАЛЕЙ 

Міцність традиційних сталей, таких, як 5ХНМ, використовуваних для 

виробництва штампів для деформації гарячого металу, може бути підвищена за 

рахунок застосування специфічних видів термічної обробки, що стимулюють в 

сталі протікання різноманітних фізичних процесів: дифузія; фазові 

перетворення; міжфазове наклепування і подрібнення зерна; зміна форми та 

розмірів твердих карбідних включень. 

Мета роботи: покращення комплексу механічних властивостей за 

допомогою нової термічної обробки. 

Завдання дослідження:  
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• дослідити можливості підвищення комплексу механічних властивостей 

штампових сталей для гарячого деформування; 

• запропонувати технологію термічної обробки сталей 5ХНМ та 5Х2НМА 

для підвищення властивостей в цілому. 

Методи дослідження: випробування механічних властивостей; 

металографічний аналіз; вибір і оптимізація параметрів термічної обробки. 

Об'єкт дослідження: штампи для гарячого деформування. 

Предмет дослідження: мікроструктура та механічні властивості штампів. 

Методика дослідження: були відібрані зразки з сталей 5ХНМ та 

5Х2НМА, різні за параметрами режими термічної обробки були сплановані та 

опробувані на вказаних інструментальних сталях, потім на шліфованих зразках 

протестована твердість, виготовлені мікрошліфи і досліджено структуру, на 

спеціальних зразках випробувано ударну в’язкість, проведено математичну 

обробку результатів. 

В результаі дослідження був запропонований новий режим термічної 

обробки, який може бути використаний в промисловій обробці штампів з метою 

підвищення їх робочих характеристик. 

 

Валковський Максим Тарасович 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради Донецької області 

11 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРИБКА ПОТОКУ РІДИНИ 

Актуальність роботи полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку 

суспільства наукові відкриття пов’язанні з упровадженням в усі галузі діяльності 

людства новітніх технологій, що забезпечують максимальну продуктивність під 

час низьких енерговитрат. Серед таких технологій важливе місце посідає 

створення гідродинамічних механізмів, де інструментом є потік рідини, що 

утворює гідравлічний стрибок – перехід потоку рідини з бурхливого у спокійний 

стан.  
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Мета роботи – установлення механізму виникнення стрибка потоку 

рідини у вигляді круглої стоячої хвилі, яка утворюється навколо центрального 

струменя води, що падає на тверду горизонтальну поверхню; визначення 

параметрів стрибка води. Відповідно до поставленої мети виокремлено завдання 

дослідження: проаналізувати досліджувану проблему в науковій літературі; 

дослідити умови розвитку стрибка потоку рідини; описати закономірності, що 

виникають у процесі такого фізичного явища; установити залежність критичної 

глибини стрибка від фізичних параметрів потоку рідини; зробити узагальнення 

й дійти висновків з обраної проблеми.  

На основі проведених досліджень дійшли таких висновків: висота 

стрибка потоку води на пласкій горизонтальній поверхні залежить від глибини 

до й після стрибка; стрибок сповільнюється, коли висота його стає критичною 

(h=hк); у межах стрибка й на післястрибковій ділянці розподіл швидкостей 

характеризується втратами кінетичної енергії потоку рідини.  

 

Секція «Матеріалознавство» 

 

Манойлов Антон Олегович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕРМОРОЗШИРЕНОГО ГРАФІТУ 

Проблема забруднення морських та річкових територій залишками 

нафтопродуктів в останні рокі стає дуже актуальною. При потраплянні 

маслянистих рідин на поверхню води, утворюється плівка, яка шкідливо впливає 

на життєдіяльність птахів та мешканців підводного світу.  

Для боротьби з наслідками таких екологічних катастроф у морях та 

океанах зазвичай використовують хімічні засоби. Але, як згодом з'ясували 

екологи, такий спосіб боротьби із забрудненням наносить ще більшої шкоди 

молюскам і рибам, ніж сам розлив нафти. Тому вчені активно працюють над 
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альтернативними методиками боротьби з нафтовими плямами, для чого 

використовують мікроби і різні наноматеріали. 

Однією з речовин, що має гарні поглинаючі властивості і може бути 

використаний для боротьби із забрудненням, є терморозширений графіт (ТРГ). 

Вивчення його властивостей щодо поглинання маслянистих рідин дозволить 

зробити крок на рішення цієї екологічної проблеми в найкоротші терміни. 

Мета дослідження: дослідити поглинаючі властивості терморозширеного 

графіту. 

Об’єкт дослідження: терморозширений графіт. 

Предмет дослідження: поглинаючи властивості терморозширеного 

графіту. 

Основні питання: 

  дослідити поглинаючі властивості терморозширеного графіту щодо 

маслянистих речовин (оліфа, нафта); 

  дослідити зміну властивостей ТРГ при неодноразовому 

використанні з метою вивчення можливості його повторного використання; 

 дослідити здатність до займистості. 

Щодо вирішення основних питань використовувалися методи: метод 

зважування, аналіз результатів зважування ТРГ після поглинання оліфи та 

нафти. 

У результаті проведення досліджень було виявлено, що 

терморозширений графіт гарно поглинає маслянисті речовини, такі як оліфа і 

нафта та майже не поглинає воду. Проте, оліфу ТРГ поглинає набагато краще, 

ніж нафту. Досліди на здатність до займистості показали що чистий ТРГ зовсім 

на займається, а після взаємодії з нафтою спостерігається незначне нетривале 

горіння залишків невіджатої нафти. 
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Удовенко Максим Андрійович 

Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів №12 

Бахмутської міської ради Донецької області 

11 клас 

РОЗРОБКА АКТИВНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ                            

ТОВЩИНИ ПОКРИТТЯ 

Актуальність дослідження. Розвиток технології нанесення покриттів в 

напрямку збільшення продуктивності і автоматизації виробництва вимагає 

впровадження методів, що забезпечують безперервний і безконтактний процес 

вимірювання. Але це не означає витіснення з практики інших методів, вони і далі 

збережуть своє значення, наприклад для контролю якості копій (виготовляються 

з благородних металів), невеликих деталей з покриттям, а також в області 

металознавства. Більшість з описуваних нижче методів вимірювання товщини 

покриття засновані на тому, що властивості матеріалів покриття і захищаємих 

поверхонь мають певні відмінності, причому ці відмінності мають 

стрибкоподібний характер на поверхні розділу.  

Виходячи з вище сказаного, випливає, що контроль товщини покриттів є 

досить актуальним завдання. 

Мета дослідження. Аналіз існуючих методів визначення товщини 

покриття та розробка активної системи контролю товщини покриття. 

Об’єктом дослідження є сукупність необхідних умов, що забезпечують 

найкращий аналіз головних етапів розробки активної системи контролю 

товщини покриття. 

Предметом дослідження є активна система контролю товщини  

Завдання дослідження можна сформулювати так: 

– провести загальну характеристику методів вимірювання товщини 

покриття та описати найбільш важливі методи. 

–  дати оцінку переваг та недоліків найбільш важливих методів 

вимірювань товщини покриття 
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– перелічити властивості кварцового резонатора як датчика товщини 

та провести вибір оптимального генератора для системи 

виконати тарування датчика товщини напилюваного шару та оцінити 

якість роботи розробленого приладу з точності визначення товщини покриття 

Проведено огляд основних методів вимірювань товщини покриття, 

приведено схематичне зображення робочої установки та дано коротку їх 

характеристику. Дано оцінку переваг та недоліків найбільш важливих методів 

вимірювань товщини покриття. 

 В практичній частині дослідження описано найбільш важливі 

властивості кварцового резонатора як датчика товщини. Реалізовано детальний 

аналіз існуючих та зроблено вибір найбільш оптимального генератора для нашої 

розробляємої системи.  

 

Ключові слова: Товщиномір, вимірювання товщини покриття, кварцовий 

генератор, тарування датчика. 

 

Секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження» 

 

Кузнецова Світлана Сергіївна 

комунальний заклад «Маріупольський міський технологічний 

ліцей Маріупольської міської ради Донецької області» 

9 клас 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛЬТРУЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  

ДЕЯКИХ РЕЧОВИН 

Вода має величезний вплив на здоров'я людини. Для того, щоб добре себе 

почувати, людина повинна вживати тільки чисту якісну питну воду. Проблема 

забезпечення населення питною водою, що відповідає вимогам стандарту, є 

однією з основних і потребує комплексного та ефективного вирішення. 
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Фільтрування вважається найефективнішим і сучасним способом очищення 

води. 

Дана дослідницька робота присвячена створенню економічно вигідного 

фільтра, здатного покращувати якість питної води. Це стало головною метою 

досліджень.  

Головні завдання, які розв’язуються в роботі: 

o вивчити якість фільтрації та будову фільтра - глечика Бар’єр; 

o дослідити компоненти здатні затримувати розчинні у воді домішки; 

o визначити мінімальний шар фільтруючої речовини, при якому 

відбувається якісне очищення рідини; 

o розглянути способи запобігання утворення каналів в фільтруючих 

сумішах, які вимиває рідина при русі у фільтрах, визначити їх ефективність; 

o за результатами проведених досліджень створити фільтр для води, який 

доцільно використовувати у побуті. 

Предметом дослідження є явище перколяції - процес фільтрування рідини 

через нерухомий шар твердого речовини (просочуванням) c метою  очищення 

рідини від домішок. Об’єктом дослідження в роботі виступають фільтри, 

зроблені в домашніх умов. 

У роботі були експериментально вивчені фільтруючі властивості 

керамзиту, піску і активованого вугілля. Найкращий результат очищення дала 

посудина з піском завдяки подрібненим частинкам кварцу і, відповідно, високої 

щільності фільтруючого матеріалу. 

Вода, проходячи через сипучу фільтруючу речовину здатна вимивати 

канали, за якими просочуються шкідливі речовини та патогенні мікроорганізми. 

Щоб запобігти явищу ерозії у досліджуваному фільтрі, до піску та деревного 

вугілля додали бавовняні нитки та шари фільтруючих речовин розділили 

фільтрувальним папером. 
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Секція «Науково-технічна творчість і винахідництво» 

 

Шанідзе Давид Лєванович 

комунальний заклад «Маріупольський міський технологічний ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТИ ARDUINO В АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
У наш час існує багато мікроконтролерів і платформ для здійснення 

управління фізичними процесами стосовно мікропроцесорних комплексів. 

Більшість цих пристроїв об’єднують розрізнену інформацію про програмування 

і укладають її в просту у використанні збірку. Фірма Arduino в свою чергу також 

спрощує процес роботи з мікроконтролерами, однак забезпечує перелік переваг 

перед іншими пристроями через просту та зрозумілу середу програмування, 

низьку вартість та безлічч плат розширення.  

Робота присвячена аналізу існуючих Arduino конструкцій, та 

побудуванню власної, ґрунтуючись на вже існуючих конструкціях та 

подальшому їх удосконаленню.   

Предметом дослідження є  плата Arduino й способи її пристосування. 

Об’єкт дослідження є плата Arduino й способи її пристосування. 

Мета роботи полягає в пошуку шляхів полегшення побутової діяльності 

людини, за допомогою плат Arduino, перевірити деякі на практиці, проведенні 

розрахунків та підбитті висновки 

Пристрій складається з плати Arduino, реле, датчика вологості, дротів, 

матричної помпи, синього, жовтого, червоного світлодіодів, резисторів 220 Ом 

та 1000 Ом, зумера. Сконструйований пристрій використовується для виміру 

вологості середовища, за допомогою датчика вологості, для демонстрації 

показників вологості в комп’ютері та подальшого виконання коду. Пристрій при 

належній вологості середовища буде вмикати помпу та поливати рослини. 
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Переваги використання Arduino-плати полягають у тому, що порівняно з 

іншими платами вона небагато коштує, програмне забезпечення працює на будь-

яких операційних системах, має просте й чітке середовище програмування, 

велика кількість варіацій у лінійці, повністю адаптована для звичайного 

користувача середа програмування, вільна й безкоштовна ліцензія пристрою та 

ПО. 

Плата Arduino – це плата, яка створена для конструювання різного роду 

пристроїв, компонентами якої є плата мікроконтролера за елементами 

вводу/виводу та середа програмування Processing (спрощена підмножина 

«С++»). За допомогою цієї плати ми можемо автоматизовувати будь-які процеси 

побутової діяльності. У нашому дослідженні нам вдалося сконструювати прилад 

для автоматичного поливу рослин, залежно від вологості середовища, у котрому 

є рослина. Також ми дослідили роботи деяких приладів, на прикладі нашого 

проекту. Навели приклади деяких інших конструкцій на базі Arduino, роз’яснили 

алгоритм праці цих конструкцій. Також привели усі переваги Arduino та 

позначили усі мінуси. 

Перша версія пристрою успішно функціонує, але використовує не всі 

можливості Arduino.  

 

ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

Секція «Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем» 

 

Кац Олександр Олегович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

10 клас 

 

МЕТОДИ ШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА РІЗНОМАНІТНИХ 

ПЛАТФОРМАХ 
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Актуальність роботи полягає в тому, що сьогодні мільярди людей 

кожного дня використовують різноманітні стаціонарні та мобільні пристрої: 

комп’ютери, смартфони, планшети, мобільні телефони та інше для передачі та 

отримання даних, то дуже важливо, щоб при використанні цих пристроїв було 

неможливе викрадення чи втрата конфіденційної та особистої інформації. 

Метою роботи є створення програми шифрування інформації, що 

базується на крипостійкому алгоритмі  для використання його на стаціонарних 

та мобільних пристроях. 

Для досягнення мети були поставлені та вирішені такі завдання: 

проаналізувати основні алгоритми шифрування даних; обрати один з алгоритмів 

шифрування даних для співставлення зі своєю програмою; створити свій 

повноцінний програмний продукт. 

У результаті проведеної роботи були досліджені різноманітні 

криптографічні алгоритми, серед яких: AES, Blowfish, «ГОСТ 28147-89», RC4, 

SEAL, RSA, Elgamal, Diffie-Hellman та інші. 

Також була створена програма для обміну повідомленнями та 

інформацією за допомогою Android Studio та середовища Eclipse. У якості 

програмного алгоритму використовувався алгоритм AES. 

 

Секція «Технології програмування» 

 

Бєліков Данило Юрійович  

Красноармійський міський ліцей «Надія» Покровської міської 

ради Донецької області 

11 клас 

 

РОЗРОБКА 3D ВІДЕОГРИ ТА ЇЇ ПАЙПЛАЙН 

Комп’ютерні ігри вже давно стали частиною культури сучасної молоді. 

Першою вважається «Spacewar», написана ще у 1968 році. З тих пір технології 

не стояли на місці, а технології відеоігор – тим паче. Це й не дивно, бо відеоігри 
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не гірше за будь-яку книгу чи фільм можуть занурити гравця до невідомого світу 

зі своїми правилами.  

Актуальність даної роботи полягає в тому, що сучасна молодь багато часу 

витрачає на комп’ютерні ігри і це вже давно стало частиною сучасної культури, 

саме тому так важливо знати етапи створення відеоігор перед початком 

розробки. 

За мету роботи автор поставив проаналізувати сучасний геймдев та 

розробити власну технічну демо-версію гри. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

- Проаналізувати етапи розробки гри в сучасних умовах. 

- Засвоїти сучасне програмне забезпечення для створення контенту 

для відеоігор. 

- Вивчити методи створення гри за допомогою ігрового двигуна 

«Unreal Engine 4». 

- Вивчити візуальну мову програмування «blueprint». 

- Створити власну технічну демо-версію гри . 

 Новизна полягає в тому, що автор уперше описав етапи розробки 

ігор, створення контенту для них, інтеграцію цього контенту до проекту та 

методи за яких в ігровому двигуні проводиться оптимізація і програмування 

логіки гри.  

В першому розділі автор окремо розглянув такі етапи розробки відеогри 

як: препродакшн, безпосередньо саму розробку та постпродакшн. 

Препродакшн являє собою підготовку перед початком виконання 

основного етапу роботи. Геймдизайнер складає дизайн-документ, художники 

малюють концепт-арти, а програмісти починають продумувати архітектуру 

майбутнього коду.  

Під час розробки виконується основна частина роботи, створюється 

контент для гри та проводиться її тестування.  

Підтримувати реалізований проект також необхідно, потрібно випускати 

для неї патчі, оновлення, чи, навіть, DLC.   
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У другому розділі автор детальніше проаналізував створення 3D-моделей 

саме для відеоігор. Такі моделі повинні бути оптимізовані для надшвидкого 

рендеру у сцені, тобто мати невелику кількість полігонів і автор описав кілька 

методів як цього можна добитися  

Автор розглянув методи розгортування моделі на площину та її 

текстурування, тобто процесу, за якого об’єкт набуває кольору та деталей, 

загублених під час оптимізації моделі. Розглянуто такі технології як: мапа 

нормалей, яка додає умовних деталей об’єму; мапа затемнень, яка додає тіні до 

об’єкту навіть у сценах з поганим освітленням;  мапа шорсткості,  яка візуально 

додає чи зменшує відблиски; мапа металевих частин, яка, власне, показує де 

знаходяться металеві частини.  

В третьому розділі автор розглянув процес імпорту контенту до ігрового 

двигуна та його подальшого використання. Зазначив як саме пишеться сценарій 

для логіки об’єктів в «Unreal Engine 4» за допомогою візуальної мови 

програмування «blueprint». Описав створення складного матеріалу на прикладі 

рослинності.  

Завершаючим етапом досліду було створення власної технічної демо-

версії гри. За допомогою програми «blender» автор методом деформації об’єктів 

створив базові меши 3D моделей та зробив їх розгортку.  

Використавши «Substance Designer», який створює об’ємні зображення 

математичними формулами, розробив базові матеріали, які згодом використав 

під час текстурування об’єктів. Сам процес текстурування був виконаний у 

програмі «Substance Painter».  

Далі повністю готові моделі було імпортовано до «Unreal Engine 4» та 

налаштовано систему LOD. Був розроблений складний матеріал для трави. 

Завдяки мові «blueprint» автор запрограмував поведінку деяких об‘єктів та 

вдосконалив контроль персонажем  

Таким чином, автор проаналізував сучасні методи розробки відеоігор та 

на основі даної інформації створив власну технічну демо-версію гри.  
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Бугаєв Артем Михайлович 

комунальний заклад «Маріупольський міський ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА  

«РІШЕННЯ ЗАДАЧ З ОПТИКИ» 

Метою роботи є створення програми, яка зробить можливим проведення 

шкільних лабораторних робіт з оптики без спеціального обладнання.  

Для досягнення мети були розглянуті методи роботи із фреймворком QT, 

мову програмування С++ і  курс шкільної фізики за 9 клас, розроблено концепт 

програми-виконавця лабораторних робіт із фізики. 

На основі досліджених знань та виготовленого концепту з метою 

перевірки теорії на практиці був створений працюючий прототип основних 

модулів програми. Її функціонал перевірено викладачами фізики та визнано 

діючим.  

У результаті виконаної роботи були остаточно сформовані принципи 

написання програм для допомоги учням і учителям, а також доведена користь 

методу для учнів на основі опитування учителів фізики. 

 

Секція «Інформаційні системи, бази даних і системи штучного 

інтелекту» 

 

Величко Софія Владиславівна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради 

Донецької області 

10 клас 

СТАТИСТИЧНИЙ МАШИННИЙ ПЕРЕКЛАД 

НА ОСНОВІ ЧАСТОТИ БУКВ 
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Перші ідеї машинного перекладу з'явились у роботах видатних 

дослідників Готфріда Лейбніца та Рене Декарта. Вчені пропонували 

перетворювати слова мови на проміжний числовий код, який потім 

перетворюється на реальну мову. Впродовж багатьох років цією проблемою ніхто 

не займався. Наступний етап у розвитку машинного перекладу пов'язаний з 

Чарльзом Бебіджем. Його ідея полягала в тому, що пам’ять обсягом тисячі 50-

розрядних десяткових чисел можна використати для збереження словників. Це 

був один із аргументів, що представив розробник аналітичної машини до уряду 

Великобританії звертаючись за фінансуванням.  У 1933 році винахідники з 

Франції та Радянського союзу розробили різні способи машинного перекладу на 

основі стрічки. 7 січня 1954 року в штаб-квартирі IBM в Нью-Йорку стався 

Джорджтаунський експеримент. Комп'ютер IBM 701 вперше в світі автоматично 

перевів 60 пропозицій з російської мови на англійську, що стало початком 

практичної реалізації машинного перекладу. 

Подальші методи машинного перекладу базувались на: переклад на 

основі правил, переклад на основі прикладів, статистичний переклад. Сучасні 

системи машинного перекладу базуються на використанні нейронних мереж, 

процес навчання яких базується на різноманітних статистичних методах. Одним 

із простих статистичних методів є метод підрахунку частоти букв, що 

зустрічаються в тексті. У нашій роботі ми поставили наступне завдання – 

визначити доцільність перекладу тексту з однієї мови на іншу за частотою букв, 

що використовуються в мові. Таким чином визначеними є 

Мета – дослідити вірогідність машинного перекладу на основі частоти 

букв. 

Об'єкт дослідження – машинний переклад на основі частоти букв 

Предмет дослідження – вірогідність машинного перекладу на основі 

частоти букв в мові. 

Завдання дослідження: 

- проаналізувати етапи розвитку машинного перекладу; 

- розглянути найуживаніші літери різних мов; 
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- розробити програмне забезпечення для перекладу з однієї мови на 

іншу базуючись на частоті символів; 

- провести експериментальну перевірку можливості перекладу з однієї 

мови на іншу. 

Методи дослідження – експериментальна перевірка вірогідності 

перекладу на основі роботи розробленої програми перекладу. 

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку 

використаних джерел 

 

Секція «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми» 

 

Кулєшова Наталія Олексіївна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради 

Донецької області 

10 клас 

ІМІТАЦІЯ ТВАРИННОГО ЗОРУ ЗАСОБАМИ КОМП'ЮТЕРНОГО                    

ВЕБ-ДОДАТКУ EYETECH 

Актуальність роботи полягає в тому, що в педагогічній практиці досить 

часто використовується комп’ютерні імітаційні навчальні програми для 

підвищення якості демонстрації матеріалу та контролю навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. Різноманіття таких програм і зручність роботи з ними 

прокладають шлях до застосування комп’ютера майже на всіх без винятку 

шкільних уроках. 

Мета роботи полягає у розробці комп’ютерної імітаційної програми; 

досліджені місця розробленої програми серед аналогічних продуктів; 

упроваджені розробленої програми в процес навчання, досліджені її недоліків та 

переваг. Відповідно до поставленої мети визначено завдання дослідження: 

зібрати, систематизувати теоретичну літературу з теми дослідження; 

класифікувати зібраний матеріал з метою його подальшого аналізу; визначити 

найголовніші етапи роботи зі створення імітаційних комп’ютерних програм; 
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розробити елементи інтерфейсу програми та супроводжуючий матеріал; зробити 

висновки щодо практичної доцільності та значущості програми. 

На основі проведених досліджень ми дійшли висновків: інтерфейс веб-

додатку EYETECH реалізований мовою HTML з використанням таблиці 

каскадних стилів CSS, функціонал реалізовано за допомогою мови 

програмування JavaScript. Для нормального функціонування програми не 

потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення або бібліотеки. Дана 

програма дозволяє підвищити процес засвоєння знань учнів з теми “Тваринний 

зір” за рахунок більшої наочності. 

 

Бочаров Дмитро Сергійович 

Костянтинівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №3 Костянтинівської міської ради Донецької області 

11 клас 

 

СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ З МАТЕМАТИКИ 

Дана наукова робота присвячена вибору та систематизації  найкращого 

програмного забезпечення для створення комп'ютерного тестування з 

математики. 

Проаналізувавши джерела з теми дослідження та  можливості програм по 

створенню комп'ютерного тестування було вирішено розробити тести з 

математики за допомогою різних програмних продуктів : Excel,  PowerPoint, 

MyTestXPro, Kahoot, Quizizz. 

Результати роботи представлені покроковим описом створення 

інтерактивних тестів, які можуть бути застосовані як на уроках математики та 

інформатики, так і при самостійній підготовці до ЗНО учнями 11 класів, або при 

вивченні дисциплін у школі. 

 



 

85 
 

Кайдан Єлизавета Вадимівна 

Слов’янський педагогічний ліцей, Слов’янської міської ради 

Донецької області 

10 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІРТУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

СТВОРЕНОГО ЗАСОБАМИ MINECRAFT: EDUCATION EDITION  

ТА ЙОГО ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ 

«ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ» 

Актуальним питанням сьогодення є використання гейміфікації на 

уроках, що допоможе організувати активне освітнє середовище та забезпечити 

різні форми інтегрованого навчання. 

Об’єкт дослідження: Minecraft: Education Edition. 

Предмет дослідження: Практичне застосування Minecraft: Education 

Edition при навчанні теми «Логічні оператори». 

Мета та зміст поставлених питань: Дослідити віртуальне навчальне 

середовище створене засобами Minecraft: Education Edition та розглянути його 

практичне застосування на прикладі теми «Логічні оператори». 

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в обґрунтуванні 

теоретичних засад та практичному використання Minecraft: Education Edition в 

процесі навчання теми «Логічні оператори». 

Методи дослідження: емпіричні (експеримент, спостереження) та 

теоретичні (аналіз, пояснення). 

Прикладна цінність отриманих результатів: досліджуване нами 

віртуальне середовище дозволяє підвищити ефективність процесу навчання 

шляхом застосування різних форми інтегрованого навчання. 
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ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Секція «Математика» 

 

Харін Микита Сергійович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей 

«Маріупольської міської ради Донецької області» 

10 клас 

ПРО ДЕЯКІ ПІФАГОРОВІ ТРИКУТНИКИ 

Існує багато наукових праць, науково-популярної літератури, збірників та 

фахових математичних журналів, в яких розглядається матеріал щодо 

піфагорових трикутників та задачі, що пов’язані з ними. У даній роботі будемо 

досліджувати піфагорові трикутники, гіпотенуза яких є точним степенем 

натурального числа. Мета роботи – знаходження формули піфагорових 

трикутників, гіпотенуза яких є точним степенем, та виведення нових алгоритмів 

для побудови таких трикутників. Для реалізації мети були поставлені наступні 

завдання: опрацювати відповідну літературу та оволодіти потрібним 

математичним апаратом; вивести формулу даних піфагорових трикутників; 

ввести нові математичні поняття; створити алгоритм пошуку даних піфагорових 

трикутників. 

Об’єкт дослідження – піфагорові трикутники та вже відомі способи їх 

побудови. 

Предмет дослідження – піфагорові трикутники, гіпотенуза яких є точним 

степенем та алгоритми їх побудови. 

Новизна роботи: було виведено формулу піфагорових трикутників, в яких 

гіпотенуза є точним степенем, та алгоритм їх побудови, визначено правило 

множення множин, що містять піфагорові трикутники й виведено 2 наслідки, що 

пов’язані з ним. 
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Саган Володимир Володимирович 

Лиманський ліцей Лиманської міської ради Донецької області 

11 клас 

 

НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ РОЗВ′ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ 

ВИЩИХ СТЕПЕНІВ 

Актуальність роботи обумовлена зацікавленістю учня історією та 

знаходженням нестандартних розв'язків  рівнянь вищих степенів. Через 

практичну значимість рівнянь, які є математичними моделями різноманітних 

процесів природи, або якихось явищ, вже стародавнім вченим приходилося 

знаходити методи розв′язування рівнянь різних степенів. Із часом змінювалися 

підходи до цього питання, але практичне застосування алгебраїчні рівняння 

мають і на даний час. Отже, тема обраного дослідження є актуальною. 

Мета і завдання дослідження: Метою роботи є: розгляд теоретичної  

підоснови; знайомство із нестандартними методами розв′язування рівнянь 

вищих степенів; дослідження методів розв′язання: метод заміни, виділення цілої 

частини, доповнення до повного квадрату, введення параметру замість сталого 

коефіцієнта рівняння, їх систематизація. 

Для досягнення поставленої мети слід розв′язати такі задачі: аналіз 

наукових джерел; дослідження історії питання; розгляд окремих випадків та 

представлення своїх розв′язань рівнянь. 

Висновок. У роботі розглянуті лише ті методи розв′язування рівнянь 

вищих степенів, які частіше зустрічаються під час підготовки до ЗНО, олімпіад, 

та навчання на уроках математики. Тому результати проведеного дослідження 

можуть стати дієвою мотивацією до вивчення математики.  
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Макарова Софія Сергіївна 

комунальний заклад «Маріупольський міський ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

НЕРІВНОСТЕЙ 

Мета роботи полягає в тому, щоб дослідити метод раціоналізації для 

спрощення розв’язування нерівностей. 

Об’єкт дослідження – метод раціоналізації, предмет дослідження – 

розв’язання нерівностей. 

Стандартні методи вирішення нерівностей часто виявляються досить 

трудомісткими і потребують багато часу на розв’язання. Метод раціоналізації 

(метод заміни множників) дозволяє спростити і скоротити час розв’язання 

нерівностей. Цей метод підходить для розв’язання деяких раціональних, 

ірраціональних, логарифмічних, показникових, деяких тригонометричних та 

складних комбінованих нерівностей. Метод раціоналізації полягає в тому, щоб 

замінити нерівності, що містять логарифмічні, показникові, деякі 

тригонометричні, ірраціональні вирази, вирази з модулем на множники. 

Ми дослідили метод декомпозиції, розв’язали нерівності як класичним, 

так і методом раціоналізації, дійшли висновку, що цей метод є більш зручним. 

 

Секція «Математичне моделювання» 

 

Баша Богдан Геннадійович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДУЛЮВАННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РУХУ 

ПОТОКУ ВОДИ 

Існує  багато наукових праць в яких, розглядається тема щодо 

динамічного руху потоку рідини та задач, що пов’язані з ними. У дослідженні 

побудуємо математичну модель горизонтального руху потоку води у водоймищі 

обмеженого периметру, для того ,щоб дослідити його фізичні властивості. Об'єкт 

дослідження: термогідродинамічна система. Предмет дослідження: потоки води, 

що відбуваються у водоймищі обмеженого периметра. 

Мета роботи: розробити модель горизонтального руху потоку води; 

сформулювати й довести нову теорему  інваріантності енергії. У зв'язку з 

поставленою метою визначені наступні завдання: 

─ ознайомитися з існуючими моделями руху води, які описують потоки під 

поверхнею рідини;  

─ дослідити основні положення гідродинаміки; 

─ опрацювати необхідний математичний апарат; 

─ ознайомитись із важливими рівняннями розділу гідродинаміки; 

─ записати й дослідити рівняння руху потоку води; 

─ проаналізувати поведінку потоку води в тривимірному просторі; 

─ проаналізувати отримані результати. 

Методи дослідження: моделювання, аналіз наукової літератури, аналіз 

отриманих даних.  

Новизна роботи: були виведені рівняння руху води, сформульована і 

доведена теорема інваріантності енергії. 

 

Паршиков Анатолій Олегович 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради Донецької області 

11 клас 

ЛОКАЛЬНО-ОПТИМАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ ОПУКЛИХ 

МНОГОКУТНИКІВ У КОЛІ 
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Розвиток комп’ютерної техніки значно активізував процес розв’язання 

прикладних задач і дав поштовх для розвитку математичного моделювання. 

Побудова математичних моделей розташування одних геометричних фігур в 

межах інших, їх оптимальне розміщення дає змогу  розв’язати практичні задачі 

пов’язані з упаковками об’єктів  і розкрою матеріалів. 

Зацікавленість цією проблемою і визначила тему нашого дослідження: 

оптимізація розміщення опуклих многокутників у колі. Нами було опрацьовано 

математичну модель розв’язання цієї задачі, розроблено програмне забезпечення 

для її реалізації та проведено обчислювальні експерименти.  

Створена програма надає можливість  для кожного початкового 

положення опуклих многокутників знаходити локально-оптимальне їх 

розміщення у колі, радіус якого є змінною величиною. Програма надає візуальне 

представлення такого розміщення і супроводжує його числовими параметрами. 

Програма, крім засобу теоретичного дослідження, може бути використана як 

практичний засіб розкрою листового матеріалу. Наведений у роботі 

обчислювальний експеримент підтверджує такі можливості. 

 

Мичик Юлія Вікторівна  

опорний заклад «Торецька загальноосвітня школа I–III ступенів 

№6» військово– цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області 

11 клас 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОХІДНОЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

ПРАКТИЧНОГО ЗМІСТУ 

Актуальність. Для підвищення ефективності навчального процесу, 

свідомого засвоєння знань учнями треба застосовувати засіб реалізації 

прикладної направленості шкільного курсу математики. Учні свідомо засвоюють 

знання лише тоді, коли бачать де можна використати набуті знання. 

Актуальність вибраної теми дослідження обумовлена численними 

застосуваннями похідної для виконання різного роду практичних задач, зокрема 
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задач фізики. Розв’язання таких задач сприяє формуванню наукового світогляду, 

нестандартного мислення, пізнавального інтересу. В роботі проілюстровано 

застосування похідної до різноманітних задач фізики, задач на знаходження 

найменшого або найбільшого значень. 

Тому,  мета роботи:  

- вивчення застосування похідної до розв’язання задач з 

математичного  

аналізу та фізики; 

- поглиблення та розширення знань по темі «Похідна та її 

застосування»; 

- визначення можливостей реалізації прикладної спрямованості цієї 

теми через розв’язання задач фізичного змісту; 

- проведення дослідження та аналіз різних способів розв’язання задач 

практичного змісту за допомогою похідної; 

- вибір серед  цих способів найбільш оптимальних і цікавих; 

-  узагальнення та систематизація отриманого матеріалу. 

Головні результати  роботи:  

- продемонстровано деякі розділи фізики, в яких можливо 

застосування похідної для розв’язування  задач; 

- здійснено детальний опис алгоритму застосування похідної на 

задачах з різних сфер діяльності людини. 

Результати наукових досліджень були представлені на конференції 

випускників в рамках курсу за вибором «Прикладна математика». 
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ Й АСТРОНОМІЇ 

 

Секція «Теоретична фізика» 

 

Бурлака Андрій Олександрович 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради Донецької області 

9 клас 

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ ЛЮДИНИ В 

ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПРИРОДНИХ ФАКТОРІВ 

Упродовж навчання в школі ми опановуємо величезну кількість фізичних 

теорій. Але водночас часто забуваємо, що всі фізичні закони мають велике 

прикладне значення, їх можна ефективно використовувати в повсякденному 

житті. Застосування знань законів фізики для визначення оптимальної швидкості 

руху людини під час негоди обумовлює актуальність нашого дослідження. 

Метою дослідження є визначення оптимальної швидкості руху людини за 

умови мінімального впливу природних факторів. Науковим підґрунтям 

дослідження стали праці Галілея, Ньютона, де визначено швидкість тіла в різних 

системах відліку. 

Виконуючи завдання наукової роботи, ми провели теоретичні розрахунки 

з визначення оптимальної швидкості руху людини в залежності від природних 

факторів. Ми з’ясували: якщо дощ зустрічний, то треба рухатися до укриття 

якомога швидше. Якщо ж дощ попутний, то спочатку необхідно подумки 

оцінити величину А = – υx SЛ + υy SБ + υz SВ. 

Якщо виявиться, що А > 0, то і в цьому випадку бажано поквапитися. 

Якщо А = 0, можна пересуватися з будь-якою швидкістю, що перевищує 

υx,– намокнете ви однаково. 

Якщо А < 0 – треба рухатися зі швидкістю, рівною υx – тоді ви намокнете 

найменше. 
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Шадрін Микит Дмитрович 

комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа I-III ступенів №41 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНЦЕНТРАЦІЇ І ТЕМПЕРАТУРИ НА 

ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ 

Вода найпоширеніша речовина на Землі. Вона - кращий розчинник, і 

результатом її дії на різні речовини є утворення іонів, Оскільки вода міститься в 

атмосфері, гідросфері, літосфері та в живих організмах, іони існують у всіх 

названих середовищах. Урахування можливих впливів електричних струмів на 

живі організми може забезпечити як уникнення негативного впливу, так і 

застосування позитивного впливу для підвищення урожайності 

сільськогосподарської продукції та поліпшення самопочуття людей. Отже, 

дослідження механізму електропровідності водних розчинів є актуальною 

проблемою науки практики, оскільки дає змогу керувати перебігом цих процесів 

у різних галузях виробництва і в живих організмах. 

Мета дослідження: дослідити, як впливають на електропровідність 

водних розчинів температура, концентрація та вид речовини. 

На початку роботи було проаналізовано і систематизовано матеріал 

шкільного курсу фізики з теми «Електричний струм в рідинах» та розглянуто 

механізм електропровідності.  

В основній частині проведено дослідження електропровідності водних 

розчинів. На неї впливають природа речовини, концентрація розчину та 

температура. 

Пропонований матеріал може бути використаний як додатковий при 

вивченні відповідних розділів фізики та хімії.  
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Секція «Експериментальна фізика» 

 

Паршиков Анатолій Олегович 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради Донецької області 

11 клас 

НЕСТІЙКА ПОВЕРХНЯ РІДИНИ ТА ЗАРЯДЖЕНОЇ КРАПЛІ 

Актуальність роботи полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку  

науки й техніки помітно підвищується інтерес до вивчення електричної 

стимуляції капілярного розпаду потоку рідини та генерації заряджених крапель, 

які вільно падають. На сьогодні процес електростатичної нестійкості вільної 

поверхні рідини використовують у сучасній металургії, теплотехніці, геофізиці, 

ядерній енергетиці тощо. Необхідність дослідження особливостей електризації 

рідких речовин дозволить регулювати технологічні процеси з акумуляції 

електричного заряду поверхні рідини для запобігання пожеж та вибухів, що 

можуть виникати при цьому.  

Мета роботи полягає у виявленні чинників розпаду потоку рідини на 

краплі, стимуляції капілярності; визначенні фізичних параметрів нестійкості 

крапель електропровідної рідини (максимального поверхневого заряду).  

Головним для цього процесу вважали, що нестійкість струменя рідини 

визначається енергією поверхневого натягу рідкого циліндру та енергією 

крапель, які утворюються з нього. Рівноважну сферичну форму електропровідної 

краплі визначають капілярний тиск та тиск електростатичного поля власного 

заряду краплі. 

На основі проведених досліджень дійшли таких висновків: неоднорідний 

розподіл поверхневого заряду струменя рідини генерує та прискорює процес 

розвитку нестійкості; під час перебування невагомих крапель води в 

електростатичному полі простежується їх нестійкість; використовуючи фізичні 

закономірності, можна розрахувати радіус та заряд краплі, за яких сили тиску її 

руйнують. 
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Безсмертна Анастасія Василівна 

Вільненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Волноваської 

районної ради Донецької області 

10 клас 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАВІТАЦІЙНОГО ПОЛЯ НА МІСЦЕВОСТІ 

Актуальність дослідження. Вимірювання абсолютного значення 

прискорення вільного падіння з великою точністю є базовим елементом 

успішного вирішення широкого спектра наукових теоретичних, навчальних та 

прикладних задач. Поєднання сучасних засобів вимірювань з методами 

математичного моделювання дає можливість глибше вивчити фізичні явища та 

відкрити нові галузі їх застосування. 

Об’єкт дослідження -  прискорення вільного падіння на даній місцевості. 

Предмет дослідження - розподіл прискорення вільного падіння на даній 

місцевості. 

Мета дослідження - визначити прискорення вільного падіння на 

території села Вільного та прилеглій місцевості у кількох точках, добитися 

високої точності вимірювань та результатів. 

Завдання дослідження: 

- аналіз літератури з теми дослідження, визначення поняття 

напруженості та потенціалу гравітаційного поля; 

- вивчення методів вимірювання прискорення вільного падіння на 

місцевості; 

- експериментальне вимірювання прискорення вільного падіння у 

кількох точках навколо села Вільного; 

- аналіз одержаних результатів. 
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Секція «Астрономія та астрофізика» 

 

Калугін Віталій Віталійович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНИХ ЯДЕР ГАЛАКТИК 

Галактики з активними ядрами є найбільш яскравими й загадковими 

об'єктами Всесвіту. Від звичайних галактик вони відрізняються величезним 

викидом енергії, що виробляється в ядрах таких галактик. Вони мають змінність 

випромінювання в дуже широкому хвильовому діапазоні: від гамма-

випромінювання до радіохвиль. Залежно від свого зовнішнього вигляду 

галактики ділилися на різні типи: спіральні, еліптичні й неправильні. Бурхливий 

розвиток астрофізики призвів до введення ще одного типу класифікації галактик 

– за кількістю і якістю енергії, що виділяється ними, тобто на активні й спокійні.  

Дослідження активних ядер галактик наблизить людство до розуміння 

ранніх етапів розвитку нашого Всесвіту – того часу, коли ще тільки 

зароджувалися зірки, галактики, а надмасивні чорні діри, можливо, уже існували. 

Не виключено, що ці об'єкти стали центрами, навколо яких поступово 

утворилися галактики. 

Величезний викид енергії з активних ядер галактик становить дуже 

великий інтерес з точки зору безпеки нашої цивілізації: якщо такий спалах 

станеться в сусідній з нами галактиці, то існування людства може стати під 

загрозою. 

Мета дослідження: дослідити характеристики активного ядра галактики 

3С 382 в сузір’ї Ліри. 

Об’єкт дослідження: фотографії галактики 3С 382 в сузір’ї Ліри з 

активним ядром, які були зроблені в Кримській астрофізичній обсерваторії. 

Предмет дослідження: крива блиску, маса ядра, гравітаційний радіус 

галактики 3С 382 в сузір’ї Ліри. 
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Основні питання:  

 побудова графіку зміни блиску ядра галактики; 

 визначення середнього періоду обертання аккреційного диску; 

 визначення маси ядра галактики; 

 визначення гравітаційного радіусу. 

Для вирішення основних питань використовувалися такі методи: аналіз 

фотографій галактики 3С 382 у програмі Maxim DL Pro 6, побудова графіку в 

програмі Microsoft Exel, визначення середнього періоду обертання аккреційного 

диску в програмі WinEFFECT, розрахунок параметрів (маса ядра галактики, 

гравітаційний радіус). У результаті проведених досліджень були уточнені маса, 

гравітаційний радіус ядра галактики 3С 382. 

 

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

Секція «Мікроекономіка та макроекономіка» 

 

Кірович Олександр Костянтинович  

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

10 клас 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ З 

УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ ЛІБЕРТАРІАНСТВА 

Актуальність роботи полягає в тому, що в травні 2019 року радник 

президента України Володимира Зеленського, його представник у Верховній 

Раді Руслан Стефанчук заявив, що основою ідеології партії Слуга народу є 

лібертаріанство. 

 Об’єкт дослідження – системи соціального захисту країн світу. 
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 Предметом дослідження є особливості розвитку соціального захисту 

в Україні з урахуванням принципів лібертаріанства. 

 Мета роботи: визначення напрямків трансформації системи 

соціального захисту в Україні з використанням принципів лібертаріанства.  

 Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: 

-вивчення сутності та основних характеристик соціального захисту в 

Україні; 

-дослідження принципів соціального захисту в контексті принципів 

лібертаріанства; 

-аналіз індикаторів рівня соціального захисту країни; 

-дослідження сучасного стану системи соціального захисту України; 

-визначення напрямків реформування системи соціального захисту в 

Україні. 

 Наукова новизна дослідження полягає в виявленні окремих 

принципів лібертаріанства для  реформування системи соціального захисту в 

Україні з метою підвищення її ефективності.  

 Практичне значення роботи полягає в отриманих результатах 

кореляційного  аналізу, які можуть бути застосовані для подальших досліджень 

щодо пошуку шляхів трансформації системи соціального захисту України. 

 На основі аналізу основних складових  системи соціального захисту 

в Україні, встановлено, що сучасний стан системи є нежиттєздатним та не може 

в повній мірі виконувати свої функції. Нами запропоновано заходи 

трансформації системи соціального захисту України. 
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Секція «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 

 

Мігоцький Ілля Олександрович 

комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована школа I-III 

ступенів №5 з поглибленим вивченням окремих предметів 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

КІЛЬКІСНІ ПОМ’ЯКШЕННЯ В УКРАЇНІ. ІННОВАЦІЙНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ 

ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ 

Україна перебуває у глибокій і системній кризі, яка стосується всіх 

аспектів суспільного життя, але особливо рельєфно виявляється у грошово-

кредитній сфері. Найважливішим інструментом регулювання процесів у цій 

сфері є грошово-кредитна політика. Тут неправильні підходи й рішення 

призводять до мільярдних втрат, негативно позначаються на стані економіки і 

громадян. Тому ми вважаємо, що адаптація провідного інструменту монетарної 

політики – є актуальною темою дослідження. 

Мета дослідження: розкрити сутність кількісного пом'якшення (КП) як 

інноваційного інструменту грошово-кредитної політики та проаналізувати 

можливість використання його в Україні. 

Завдання даної роботи: Розкрити сутність кількісних пом'якшень як 

нетрадиційного засобу грошово-кредитної політики; провести аналіз світового 

досвіду використання КП; визначити специфічні умови впровадження КП в 

Україні; визначення основних ризиків впровадження КП та шляхи їх подолання; 

Результат роботи: було визначено окрему модель використання 

кількісних пом’якшень в Україні. 
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ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 

 

Секція «Біологія людини» 

 

Оношко Юлія Юріївна 

Костянтинівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 

Костянтинівської міської ради Донецької області 

11 клас 

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

ВІД ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЖИМУ ДНЯ І ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Сучасний стан фізичного та психічного здоров’я учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів викликає серйозне занепокоєння багатьох педагогів, 

психологів і лікарів. Важливо зазначити, що зниження рівня успішності і різке 

погіршення стану здоров'я дітей у період навчання в школі є об’єктивним 

підтвердженням недостатньої ефективності і недосконалості заходів  щодо 

зниження розумової працездатності і розвитку розумової втоми.  

 Раціональний розподіл видів діяльності учнів протягом дня та тижня 

забезпечує оптимальну працездатність організму, що росте. Крім цього від 

правильного чергування розумового і фізичного навантаження, правильної 

організації навчального дня школярів і раціонально організованого режиму дня, 

залежить їх здоров’я, фізичний розвиток, шкільна успішність.  

Сьогодні розкриття теми впливу правильно організованого режиму дня і 

фізичної активності на розумову працездатність школярів має дуже велике 

значення для зменшення ризиків розвитку розумової втоми і розумової 

працездатності старшокласників, а також  формування в них навичок здорового 

способу життя. Доцільність проведених досліджень обумовлена сучасними 

змінами в освітньому процесі та у структурі життєдіяльності старшокласників, в 

тому числі змінах поведінкових факторів що обумовлені підготовкою до 
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зовнішнього незалежного оцінювання, особливо це може негативно впливати на 

розумову працездатність учнів під час навчання. 

Таким чином вирішення цієї проблеми  передбачає оптимальне 

чергування видів розумової і фізичної діяльності учнів. 

 

Секція «Зоологія, ботаніка» 

 

Тузова Лариса Альбертівна 

Бахмутський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа I-III ступенів №11 – багатопрофільний ліцей» 

Бахмутської міської ради Донецької області 

10 клас 

ГЕОБОТАНІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЛОРИ ЕКОСИСТЕМИ КРЕЙДЯНИХ 

ПАГОРБІВ ТЕПЛИНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В роботі досліджено стан флори крейдяних пагорбів Теплинського 

лісництва правого берегу р. Сіверський Донець поблизу м. Святогірськ та                

с. Богородичне Донецької області та виконано геоботанічний аналіз зазначеної 

флори. Дослідження є актуальним тому, що крейдяна флора складається з 

великої кількості реліктових та ендемічних видів, які потребують охорони та 

збереження.  

Гіпотеза дослідження – ядро кальцефітної лісової флори району 

досліджень є корінним реліктовим угрупованням, яке поступово замінюється на 

ксерофітні степові та мезофітні лісові види. 

Об`єкт дослідження – флора крейдяних борів Теплинського лісництва 

правого корінного берега р. Сіверський Донець поблизу м. Святогірськ та с. 

Богородичне (площа до 5 га). 

Предмет дослідження – флористичні зміни, які відбуваються в ядрі 

флори природного угруповання крейдяних пагорбів на ділянці досліджень.  

Геоботанічний аналіз флори підтвердив автохтонне корінне походження 

її ядра та засвідчив, що 118 видів вищих судинних рослин, які було визначено, 
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належать до 41 родини, серед яких 22 родини представлено лише одним видом. 

83% видів представлено багаторічними рослинами, що засвідчує корінне 

походження угруповання. Кальцефітна екологічна група ядра флори становить 

21 %. Види, що знаходяться під охороною, – 15%, ендемічні види – 9 %. На 

реліктове походження флори вказують диз’юнктні ареали 3 % видів рослин. 

Встановлено, що рослини – едифікатори крейдяних борів та оголень – це 

реліктові види: сосна крейдяна pinus silvestris L. var. сretacea Kalenicz.ex Kom. та 

сумах звичайний – rhus cotinus L., а також кальцефітні напівкущики та 

трав’янисті багаторічні рослини. Залишки реліктового крейдяного бору – це 

окремі дерева сосни крейдяної віком до 100 років, що зустрічаються на 

крейдяних схилах зі змитими ґрунтами. Молоді сіянці сосни крейдяної на 

гумусованих схилах витісняються листяними породами. Штучні насадження 

сосни крейдяної та звичайної віком 40 – 50 рокі на змитих крейдяних ґрунтах 

схилів активно відновлюються та не витісняються листяними породами. Всі 

насадження потерпають від соснового лубоїда.  

Рослини лісової групи поступово замінюються на види степової групи. 

Лісова екологічна група становить 11% від загальної кількості видів, перехідні 

лісові групи флори – 48 %. Степові – 28 %, перехідні степові – 10 %, Кількість 

ксерофітів та мезофітів у флорі по 30 % видів в кожній. Гіпотезу дослідження 

про те, що ядро кальцефітної лісової флори є корінним реліктовим 

угрупованням, яке поступово замінюється на степові та мезофітні лісові види 

підтверджено. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше виконано 

геоботанічний аналіз флори ділянки крейдяних пагорбів Теплинського лісництва 

площею до 5 га, уточнено критерії змін в ядрі крейдяної флори та зроблено 

висновки про наявні тенденції до змін в ядрі флори корінного угруповання.  

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що за 

результатами дослідження було зроблено повідомлення на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Святогірські Читання», яка проходила 20 

грудня 2019 року в м. Святогірську [11]. Результати дослідження направлено до 
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дирекції НПП «Святі Гори» та запропоновано впроваджувати моніторинг рослин 

– едифікаторів корінних крейдяних угруповань.  

 

Неруш Руслан Юрійович 

комунальний заклад "Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області" 

11 клас 

СТРУКТУРА КАРАБІДОКОМПЛЕКСІВ (COLEOPTERA, CARABIDAE) ЯК 

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ПРОЦЕСУ ДИГРЕСІЇ У 

ЛІСОСТЕПОВИХ ЦЕНОЗАХ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я 

Останнім часом природні екосистеми страждають від надмірного 

антропогенного навантаження. Результатом цього є уповільнення розвитку 

ценозу, що впливає на терміни сукцесійного перетворення і призводить до 

дигресії екосистеми, зменшення глобальної кількості фітомаси, загального 

біорізноманіття, зникнення рідкісних видів і локальних популяцій. Постає 

потреба у своєчасному виявленні помірно трансформованих біоценозів для 

подальшого надання їм охоронного статусу. 

Новація методу полягає у використанні динаміки карабідокомплексу для 

виявлення лісостепових ценозів Північного Приазов’я, що зазнають дигресії та 

потребують охоронних заходів. Мета роботи: виявити біоценози, що потребують 

охоронних заходів. Об’єкти дослідження: рідкісні види комах та спільноти 

жужелиць Північного Приазов’я. Предмет: визначення можливостей 

використання структури карабідокомплексів для виявлення процесів деградації 

локальних біотопів. Завдання: дослідити видовий склад, уловистість, структуру 

населення, склад і співвідношення життєвих форм та біотопічних груп популяцій 

жуків-турунів; виявити рідкісні види комах, наявність яких може слугувати 

обґрунтуванням для створення природоохоронної території. Уперше визначений 

видовий склад турунів та рідкісних комах на обраній території. Отримані дані 

стали обґрунтуванням для розширення території ландшафтного заказника 

«Кальчицький ліс».  
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Створена методика може використовуватися при будь-яких екологічних 

та фауністичних дослідженнях природоохоронними організаціями, 

моніторинговими службами, працівниками у галузі освіти, студентами та учнями 

тощо. 

 

Секція «Медицина» 

 

Бурцева Анна Андріївна  

комунальний заклад "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 

з поглибленим вивченням окремих предметів Маріупольської 

міської ради Донецької області"  

11 клас 

ВПЛИВ АЛКОГОЛЮ НА ОРГАНІЗМ ПІДЛІТКА В УМОВАХ 

ПРОМИСЛОВОГО МІСТА 

Актуальність теми: проблема вживання алкоголю підлітками дуже 

актуальна на сьогодні. Зараз вживання спиртних напоїв характеризується 

величезними цифрами. Від цього страждає все суспільство, але в першу чергу 

під загрозу ставиться молоде покоління: діти, підлітки, молодь, а також здоров’я  

майбутніх матерів. Адже алкоголь особливо активно впливає на організм, який 

ще не сформувався, поступово руйнуючи його. 

У всьому світі спостерігається зростання вживання алкогольних напоїв 

підлітками. У зв’язку з цим у багатьох країнах світу, а також і в Україні все 

більше уваги приділяється проблемі поширення алкоголізму серед молоді, 

проводяться дослідження з метою вивчення мотивів вживання спиртних напоїв 

молоддю, виявлення факторів, що сприяють розвитку зловживання алкоголем 

підлітками. 

Половина українських підлітків кожний тиждень напиваються. Згідно зі 

статистикою: 63% українських дітей в свої 15 років уже мають досвід куріння, 

91% - вже вживали алкоголь, а 14% - палили марихуану.  
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Ціль дослідження – розглянути основні тенденції, що характеризують 

вплив алкоголю на організм підлітка в умовах промислового міста Маріуполя. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати задачі: 

- розкрити особливості підліткового алкоголізму; 

- вивчити причини ранньої алкоголізації; 

- розглянути наслідки ранньої алкоголізації; 

- встановити взаємозв’язок впливу спиртних напоїв та забруднення 

оточуючого середовища на організм підлітка. 

Об’єктом  дослідження є підлітковий алкоголізм. 

Предмет дослідження – учні 10 та 11 класів. 

Способи дослідження – анкетування учнів, математичний,  

хімічний експеримент. 

Проведені мною дослідження показали, що проблема вживання алкоголю 

в нашому місті дійсно існує. У своїй роботі я змогла встановити взаємний зв'язок 

впливу спиртних напоїв та забруднення оточуючого середовища на організм 

підлітка. Мешканцям міста Маріуполя варто серйозно замислитися над своїм 

майбутнім. 

На підставі отриманих даних я можу зробити висновок про взаємозв'язок 

екології м. Маріуполя та зловживанням алкоголю підлітками цього ж міста.   

62,5% підлітків скаржаться часто й іноді на погіршення свого самопочуття і 

тільки 37,5% підлітків ніколи не скаржаться.   79% Маріупольських школярів 

вживають міцні й рідко легкі спиртні напої і тільки 21% підлітків не вживають 

алкоголь.Таким чином  я зробила висновок: підлітки, що вживають спиртні  

напої, частіше скаржаться на погіршення самопочуття (особливо головний біль). 

 

Безугла Аліна Тарасівна 

Бахмутська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №12 

Бахмутської міської ради Донецької області 

11 клас 
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ЕЛЕКТРОФОРЕЗ. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ В МЕДИЧНІЙ 

ПРАКТИЦІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО 

АПАРАТУ 

Актуальність дослідження. В останні роки  рівень травматизму 

практично зрівнявся з летальністю від серцево-судинних захворювань. Крім 

цього, саме травми посідають друге місце серед причин тимчасової 

непрацездатності та третє місце серед причин інвалідності. Статистика свідчить, 

що серед численних видів механічних травм основне місце посідають 

ушкодження кісток і суглобів. Саме це обумовлює актуальність досліджуваної 

проблеми.  

Мета дослідження. Аналіз застосування  нових технологій в діагностиці, 

лікуванні та реабілітації хворих з ушкодженнями опорно-рухового апарату.  

Об'єктом дослідження є сукупність необхідних умов, що забезпечують 

найкращий аналіз головних етапів розробки фізіотерапевтичного лікування           

(а саме електрофорезу). 

Предметом дослідження є активна система фізіотерапевтичного 

лікування (а саме електрофорезу). 

Завдання дослідження можна сформулювати так: 

- провести загальну характеристику фізіотерапії; 

- порівняти електрофорез з іншими фізіотерапевтичними методами 

лікування ушкоджень опорно-рухового апарату; 

- дати оцінку науково-дослідницької експертизи дії електрофорезу на 

організм людини; 

- перелічити шляхи удосконалення методики використання 

електрофорезу при лікуванні ушкоджень опорно-рухового апарату; 

В практичній частині дослідження описано дії електрофорезу на організм 

людини на прикладі лікування зазначеним методом. 
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Коротченко Юлія Михайлівна 

Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 

Бахмутської районної ради Донецької області 

10 клас 

 

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІБРАЦІЙ ТА ЇХ КОРИСТЬ ДЛЯ 

ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 

Вібрація в перекладі з латинської мови означає коливання або тремтіння. 

Це явище належить до факторів, що володіють високою біологічною активністю. 

Частіш за все ми згадуємо, що вібрація належить до негативних фізичних 

чинників міста. А чи приносить вібрація користь ми довели за допомогою наших 

експериментів. Метою експерименту стало вивчення вібрацій, які можуть 

впливати на склад клітинок крові, бо саме кров може дати важливу розгорнуту 

інформацію про здоров’я людини. І покращення клінічної картини крові може 

свідчити про покращення самопочуття людини. Для досягнення поставленої 

мети розв’язували наступні завдання: 

• на основі вивчення наукової, науково-методичної літератури з теми 

дослідження виявити ефективні способи застосування механічних коливань 

частотою від 380 до 580 Гц; 

• провести експериментальне дослідження впливу на склад крові  

звукових вібрацій, які видає людський голос. 

• виходячи з отриманих результатів, підготувати рекомендації для 

застосування вокалотерапії та читання мантр. 

Об’єктом дослідження стали механічні низькочастотні коливання.   

Предметом дослідження є біологічна система людини, її фізіологія, на яку 

впливають вібрації. 

Вибраними теоретичними методами є вивчення наукової літератури, її 

аналіз та порівняння фактів; емпіричними методами - спостереження, 

експеримент, підрахування.  
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Гіпотеза дослідження: 

- заняття вокалом та читання мантр впливає на зміну кількісного  

складу лейкоцитів, еритроцитів, тромбоцитів,гемоглобіну в крові, тобто 

сприяє їх збільшенню. Етапами експерименту стали: 

І. Вивчення наукової та науково-методичної літератури з теми 

дослідження. Постановка мети, задач, визначення основних понять та робочих 

гіпотез. 

ІІ. Розробка плану експериментального дослідження, проведення 

експерименту. 

ІІІ.  Аналіз результатів досліджень та вироблення рекомендацій. 

Практична значимість експерименту полягає в тому, що за допомогою 

зміни вібрацій голосу можна змінити склад крові. 

 

Некрасова Дар'я Романівна 

комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів №66 Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

10 клас 

ПОЛІКІСТОЗ ЯЄЧНИКІВ: ПРИЧИНИ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ 

Актуальність цієї теми полягає у тому, що незважаючи на кількість 

досліджень і опублікованих праць, ця хвороба усе-таки залишається однією з 

провідних хвороб, які визивають апоклепсію. Кількість безплідних сімей та пар 

у людській популяції становить 15% від загальної кількості. Між жіночим і 

чоловічим безпліддям втримується приблизна рівність, але викликає цікавість 

одне спостереження: серед жінок, нездатних завагітніти через ендокринні 

розлади, у 70% причиною є полікістоз яєчників. 

Мета: дослідити причини і наслідки полікістозу яєчників та подальшої 

апоклепсії у певних випадках на основі історій хворих на полікістоз; за 
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можливості побачити хвороби-симптоми полікістозу яєчників, їх причини та 

наслідки. 

Завдання: дослідити: 

а) сучасне поняття полікістозу яєчників на основі історій хворих на 

полікістоз та апоплексію та вивести власні усереднені симптоми та наслідки; 

б) полікістоз яєчників як гетерогенний синдром. 

Практичне значення: більшість дівчат виявляє порушення ще в 

підлітковому віці. Однак порушення можуть виникнути і в дорослому віці, і 

причиною цього можуть стати: хронічна ендокринна патологія, перенесені 

інфекційні захворювання. Також вони можуть з'явитися після сильного стресу – 

переїзду, іспитів, негараздів в особистому житті, хронічної втоми на роботі. Ця 

робота може показати найбільш поширені причини, більшість з яких при бажанні 

можна доволі легко уникнути.  

Методи: 

1. Теоретичний метод - систематизація і аналіз інформації про 

полікістоз як гетерогенного синдрому в медицині. 

2. Компаративний метод - метод порівняння узагальненного образу 

хвороби полікістозу с тим, який ми отримали після опрацювання історії хворих 

на полікістоз. 

3. Індукція - логічний прийом дослідження, пов'язаний з 

узагальненням результатів спостережень і експериментів.  

4. Дедукція - процес логічного висновку. 

 

Секція «Валеологія» 

 

Андрєєва Поліна Сергіївна 

комунальний заклад «Маріупольський навчально-виховний 

комплекс «Ліцей-школа №48» Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

9 клас 
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ДИТЯЧІ  ГЕЛЬМІНТОЗИ ТА ЇХ ПРОФІЛАКТИКА 

На сьогодні паразитарні захворювання є найпоширенішими у світі, майже 

90% усіх паразитарних захворювань – це гельмінтози. Ними страждають всі без 

винятку вікові групи. Проте діти  частіше заражаються гельмінтозами, попри 

відсутність у них повноцінних гігієнічних навичок. Низький рівень уваги до 

профілактики гельмінтозів та їх поширеність  зумовлює  актуальність нашого 

дослідження. 

Мета: здійснити моніторинг випадків  захворюваності на гельмінтози 

серед дітей  початкової школи та  дитячого населення Лівобережного району м. 

Маріуполя; провести соціологічне опитування учнів НВК «Ліцей – школа № 48» 

на інформованість  щодо проблеми гельмінтозів. 

Завдання: вивчити наукову літературу щодо біологічних 

особливостей, шляхів зараження гельмінтами та засоби профілактики; 

відстежити динаміку ураженості гельмінтозами учнів початкової школи; 

здійснити моніторинг випадків захворюваності на  гельмінти дітей 

Лівобережного району м. Маріуполя; визначити обізнаність учнів  з питання 

гельмінтозів та розробка  профілактичних заходів щодо попередження 

зараження ними. 

Для оцінки епідеміологічної ситуації щодо гельмінтів  був проведений 

аналіз  випадків захворюваності гельмінтами  серед учнів початкової школи та 

дітей Лівобережного району м. Маріуполя за 5 років. Також було проведено 

анкетування учнів з метою вивчення їх обізнаності в питаннях глистових 

захворювань для виявлення найбільш слабкої ланки в профілактичних заходах.  

Проведений аналіз випадків захворюваності гельмінтами як серед учнів   

НВК «Ліцей – школа № 48» так і дітей Лівобережного району м. Маріуполя 

показав, що найбільш поширеною  глистовою  хворобою серед  дітей  є  

ентеробіоз, виявлені випадки якого  з кожним роком потроху збільшувалися, 

реєструвалися випадки аскаридозу, що мають тенденцію до їх щорічного 

незначного збільшення  і поодинокі випадки трихоцефальозу. Отримані 

статистичні дані показують незначне ураження гельмінтами дитячого населення 
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у відсотковому відношенні, що може бути пов’язано з нестачею діагностичної, 

клінічної  та кадрової бази. 

При анкетуванні дітей школи були виявлені певні проблеми зі знань щодо 

профілактики зараження гельмінтами, недостатньо сформована  культура 

гігієнічних знань як у молодших школярів, так і у старших учнів, а це  може 

сприяти зараженню та поширенню гельмінтів серед населення. Тому для 

збереження здоров’я дітей велике значення  має широке і систематичне 

проведення санітарно-освітньої роботи в школі як серед учнів, педагогів, так і 

серед   батьківської громадськості  та  активне залучення її в дію. 

 

Секція «Психологія» 

 

Дзюба Поліна Володимирівна 

комунальний заклад «Маріупольський міський 

технологічний ліцей Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

11 клас 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЇ ШКОЛЯРАМИ-ПІДЛІТКАМИ МЕТОДОМ АСОЦІАЦІЙ  

Успішне складання ДПА і ЗНО, добрі  результати під час поточного 

навчання і повноцінний психічний розвиток учнів, серед інших пізнавальних і 

психічних здібностей, обумовлюються і добре розвиненою пам'яттю. В 

сучасному світі науково-технічного прогресу потік інформації стрімко зростає, в 

результаті чого ще більш актуальним стає питання про вдосконалення пам'яті 

учнів, про раціональне використання її для навчання та інших видів творчої 

діяльності підлітків. 

Розвинені навички з конструювання асоціативних конспектів за 

допомогою символів стимулюють розумові здібності, активують зв’язки із вже 

набутими знаннями і добре знайомими предметами і явищами, що надає змогу 

закріплювати нову інформацію на основі вже набутих даних. Повторення 
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матеріалу за конспектами, створеними за цим принципом, надають можливості 

скоротити час на те, щоб освіжити в пам'яті закодовану інформацію, яку 

необхідно швидко відтворити. 

Практична значимість. Використання навичок створення асоціативних 

конспектів під час підготовки домашніх завдань, виступів або підготовки до 

іспитів, природним чином запускає механізм ефективної роботи з інформацією, 

що дозволяє утримувати необхідні знання в пам'яті набагато довше, ніж 

зазвичай. 

Аналіз теоретичних даних дає підставу для підтвердження раціональності 

використання модифікованої форми конспектів на основі асоціацій з 

використанням символічних образів в представленій дослідницькій роботі. 

Мета: підвищення ефективності запам'ятовування інформації 

школярами-підлітками методом асоціацій. 

Завдання: теоретично обґрунтувати основні поняття досліджуваної 

проблеми; провести аналіз за якісними характеристиками  здібностей  до 

сприйняття інформації; оцінити основні показники пам'яті (короткочасної і 

довготривалої); обґрунтувати та запропонувати метод підвищення ефективності 

запам’ятовування інформації; спланувати і провести практичну роботу з 

розвитку у підлітків навичок конструювання асоціативних конспектів на основі 

символічних образів. 

Висновки. Дослідження показало, що систематичне складання 

конспектів під час навчальної діяльності за допомогою мнемотехнічніх прийомів 

асоціацій підвищує продуктивність пам̓ яті учнів.  

Ключові слова: підліток, продуктивність пам’яті, довгострокова пам’ять, 

короткочасна пам’ять, асоціації. 
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Вербицька Катерина Хазреталіївна 

комунальний заклад «Маріупольський навчально-виховний 

комплекс «Ліцей-школа №14» Маріупольської міської ради 

Донецької області», 

10 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІДЛІТКОВОЇ ДЕПРЕСІЇ 

Життя в сучасному світі надзвичайно складне, адже прогрес не стоїть на 

місці. Кожного дня ми стаємо свідками швидкого розвитку техніки, 

найрізноманітніших галузей науки та економіки. Разом з тим змінюється і 

суспільство, з його соціальними ідеалами та моралями. До таких швидких змін 

людині дуже складно адаптуватися, особливо в підлітковому віці. Все це 

призводить до стану постійного напруження, яке може призвести і до розвитку 

депресії. Депресія – це тяжкий психічний розлад, для якого характерні поганий 

настій, втрата інтересу, відчуття провини, низька самооцінка, порушення сну та 

апетиту, в’ялість та погана концентрація уваги.  

Мета нашої роботи – визначити особливості підліткової депресії. Об’єкт  

дослідження – депресія як психічний розлад. Предмет дослідження – особливості 

підліткової депресії. В ході роботи нами була висунута гіпотеза про те, що у 

сучасних підлітків є депресивні розлади, які обумовлені такими факторами, як 

проблеми в міжособистісних стосунках, зневіра в себе і свої можливості, втрата 

мотивації до отримання задоволення від життя. 

Експериментальна частина дослідження проводилася на базі 

Маріупольського НВК «Ліцей-школа №14». Контингент випробовуваних склали 

підлітки 9-10 класів у кількості 79 осіб. Середній вік випробовуваних 14-15 років.  

Нами було виявлено, що більша частина опитаних респондентів, а саме 

70%, мають ознаки депресії, що ще раз підтверджує актуальність обраної теми 

та одне із положень нашої гіпотези – у більшості сучасних підлітків наявні 

депресивні розлади. Спираючись на результати дослідження, ми можемо 

сказати, що проблеми в міжособистісних стосунках(з рідними, друзями, 
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близькими людьми), дійсно є однією з основних причин розвитку депресії 

(загальний   показник високий). Тож це положення нашої гіпотези теж знайшло 

підтвердження. Частково підтвердилась наша гіпотеза стосовно того, що зневіра 

в себе і свої можливості, втрата мотивації до отримання задоволення від життя – 

ангедонія,  можуть бути основними причинами розвитку депресії у підлітків 

(високі показники тільки у групі школярів, у яких є ознаки депресивного 

розладу). Результати наших досліджень можуть бути використані в роботі з 

профілактики депресивних розладів у дітей та підлітків, адже знаючи про 

фактори розвитку депресії і її симптоми, можна впливати на них, що дасть змогу 

знизити загальний рівень розвитку депресії серед підлітків. 

 

Секція «Хімія» 

 

Щербакова Аліна Юріївна 

Прелесненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Черкаської селищної ради Слов’янського району Донецької 

області 

11 клас 

СИНТЕЗ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ 

СЕЧОВИНИ 

ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

Останнім часом особливу увагу у світі приділяють пошуку нових 

лікарських препаратів. Серед них понад 60% складають гетероциклічні сполуки. 

Тому пошук простих шляхів синтезу нових гетероциклічних біологічно активних 

речовин є актуальним завданням.  

Вихідні речовини проведеного синтезу поєднують в одній молекулі 

структурні фрагменти двох різних класів сполук, тому є гарними синтонами для 

синтезу на їх основі нових гетероциклічних похідних. 
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Актуальність досліджуваної теми зумовлена необхідністю розробки 

оптимальних методів отримання гетероциклічних сполук, оскільки вони 

виявляють біологічну активність.  

Метою роботи є синтез похідних 1,3-бензоксатіол-2-ону реакцією з 

нуклеофілами та визначення за допомогою програми PASS можливої біологічної 

активності. 

У результаті роботи було розроблено нову методику синтезу похідних 

1,3-бензоксатіол-2-ону та визначена їх біологічна активність.  

Отримані результати дослідницької роботи було популяризовано на 

засіданні кафедри хімії та охорони праці ДДМА. 

 

Хараджа Анастасій Олександрович  

Навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа №48» 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

 

МЕТОДИ УСУНЕННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ 

ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯВ ПОБУТОВИХ УМОВАХ 

Сучасний етап розвитку людства характеризується посиленим 

цілеспрямованим впливом людини на природу, який обумовлений залученням 

до процесу виробництва практично всіх природних ресурсів. 

Гідросфера - один із найважливіших компонентів природного 

середовища, вона забезпечує життєдіяльність рослин і тварин, які в основному 

складаються з води; життя на Землі виникло в гідросфері, і вода - єдина в природі 

речовина, яка не може бути замінена іншими речовинами. 

Проблема питної води дуже актуальна у світі в цілому. Найбільш гостро 

вона відчувається в Україні, якщо врахувати труднощі в її постачанні, то в 

Донбасі проблема складніша, ніж в інших областях. Тому, поряд зі створенням 

виробничих технологій, що дозволяють більш економно використовувати воду, 
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необхідна розробка ефективних технологічних схем знезараження і 

знешкодження води при підготовці її для практичного використання. 

На сьогодні очищення води в промислових умовах достатньо вивчено та 

набуло широкого застосування, тому в нашій роботі  досліджені методи очистки 

води в побутових умовах. 

У результаті проведених досліджень визначена оптимальна методика 

очищення води шляхом замороження в невеликих об’ємах. Практична цінність 

роботи полягає в можливості використання населенням води без додаткових 

витрат та спеціального обладнання. 

 

Данькова Олеся Михайлівна 

Новогродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів №7 Новогродівської міської ради Донецької 

області 

11 клас 

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Мета учнівської роботи: на основі аналізу сучасних досліджень та 

практичного експерименту дослідити вплив електронних сигарет на організм 

людини та вивчити обізнаність учнів 7-11 класів Новогродівського ОЗЗСО І-ІІІ 

ст. № 7 щодо цього впливу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:  

1) теоретичний аналіз літератури та методичних рекомендацій із 

проблем дослідження; 

2) проведення лабораторного експерименту; 

3) складання анкети та проведення опитування серед школярів 10-16 

років про електронні сигарети, аналіз результатів; 

4) розроблення буклету про вплив електронних сигарет на здоров’я 

підлітків, надання необхідних рекомендацій учням та батькам. 

Об`єктом даного дослідження є електронні сигарети та рідини для них. 
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Предметом дослідження є  процес впливу електронної сигарети на здоров’я 

людини. 

Методологічну основу роботи становлять: 

- теоретичний аналіз літератури та методичних рекомендацій із проблем 

дослідження впливу електронних сигарет на здоров’я людини; 

- статистична обробка результатів опитування; 

- аналіз, синтез і узагальнення результатів лабораторних експериментів. 

 Дані дослідницької роботи можуть  бути  використані:  

1) для  проведення профілактичних  бесід  з  учнями  та  батьками   та  лекцій  

для  населення; 

2) на уроках біології, екології, хімії, основ здоров’я, Захисту Вітчизни 

(медично-санітарної підготовки).  

 

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 

 

Секція «Екологія» 

 

Марін Ілля Андрійович  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Покровської міської 

ради Донецької області 

10 клас 

 

ЗМІНА ВИДОВОГО СКЛАДУ РОСЛИННОСТІ СТЕПОВОЇ ЗОНИ 

ПІД ВПЛИВОМ АНТРОПОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Формування біосфери – це нескінченний процес розвитку різноманітності 

її форм і функцій як єдиного, цілісного, унікального планетарного явища.         Із 

єдності й неперервності форм і функцій біосфери випливає необхідність їх 

збереження. На сучасному етапі свого розвитку світова спільнота стала перед 

необхідністю розв’язання багатьох проблем, зумовлених прискоренням 

антропогенних змін рослинного покриву, екосистем і ландшафтів, які 
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перевищили темпи природної еволюції біосфери. Так, у процесі освоєння 

людиною довкілля відбулася фрагментація цілісних природно-історичних 

територій планети. 

Оскільки дослідження зміни видового складу степової рослинності під 

дією антропогенних факторів достатньо не було вивчено й систематизовано 

науковцями та краєзнавцями, тому розгляд даної проблеми з різних аспектів і 

становить наукову новизну даної роботи.  

Відмінністю даної роботи є спроба більш детально вивчити і 

систематизувати матеріали дослідження змін видового складу рослинності під 

дією антропогенних факторів. 

 

Ульянова Лана Вадимівна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради Донецької області 

11 клас 

ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ Й ВИЖИВАННЯ  

ЗБУДНИКА АСКАРИДОЗУ В УМОВАХ М. СЛОВ’ЯНСЬКА 

Актуальність дослідження зумовлена широким розповсюдженням 

паразитарних захворювань як у світі, так і в  Україні, низьким рівнем уваги до 

особливостей поширення й виживання збудників гельмінтозів.   

Мета роботи -  вивчення впливу екологічних умов виживання збудника 

аскаридозу в умовах м. Словянська. 

Задачі: Провести моніторинг стану обраних ділянок районів м. 

Слов’янська на предмет зараження яйцями аскариди людської;  проаналізувати 

результати досліджень проб грунту на осім’яніння яйцями гельмінтів; розробити 

рекомендації щодо можливого зменшення зараження населення гельмінтозними 

захворюваннями.   

Аскаридоз – це геогельмінтоз, викликаний аскаридою людською, має у 

місті Слов’янськ повсюдну поширеність і сталу виявляємість яєць у ґрунті.  
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З'ясовано, що кількість позитивних результатів на наявність у пробах 

ґрунту яєць нематоди змінювалася посезонно. Найбільший показник зафіксовано 

у березні 2019 року. У пробах ґрунту локацій міста з високим антропогенним 

навантаженням (локація 1) виявлено в 2-5 раз вищу кількість позитивних 

результатів  (%) та поширення яєць аскариди людської порівняно з пробами 

ґрунту з дитячого майданчика (локація 2) та рекреаційної зони біля озера Лиман 

(локація 3). 

 

Клиса Анастасія Михайлівна 

комунальний заклад «Маріупольський технологічний ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

 

МОНИТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

РІЧКИ КАЛЬЧИК МЕТОДОМ БІОІНДИКАЦІЇ 

ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

Робота присвячена моніторингу екологічного стану річки Кальчик 

методом біоіндикації. Біоіндикація - спосіб оцінки антропогенного 

навантаження за реакцією на неї живих організмів і їх співтовариств. У роботі  

презентована  спроба  оцінити якість води річки Кальчик за видовим складом 

гідробіонтів та макрофітів за два роки,  що і стало метою дослідження. Виходячи 

з поставленої мети були сформульовані завдання: 

1. Описати морфологічні особливості річки. 

2.  Визначити ступінь забруднення води  за макрозообентосом. 

3. Визначити сапробність річки  за  макрофітами. 

4.Порівняти результати дослідження двох років. 

5. Оцінити екологічний стан  річки Кальчик . 

6. Запропонувати шляхи вирішення проблеми екологічного забруднення 

річки Кальчик. 

Об'єктом нашого дослідження  є річка Кальчик. Предметом  дослідження 

– рівень екологічного забруднення води в річці за два роки. 
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Була сформульована гіпотеза що, екологічний стан води в  Кальчику  за 

рік не змінився  і річка залишається  забрудненою. 

Практичне значення  роботи полягає в тому, що її матеріали можна 

використовувати  вчителям  екології, географії, біології для презентування  

наведених даних на уроках та в позаурочній діяльності для залучення учнів  до 

природоохоронної, дослідницької та пропагандистської діяльності серед 

мешканців нашого міста.  

В  разі підтвердження гіпотези , отримані дані  дають  можливість 

звернутися до органів  місцевого самоврядування з пропозиціями  поліпшення 

екологічного стану води у річці методом аерування.  

З великої кількості існуючих методик, були вибрали ті, які є доступними, 

не потребують складного обладнання. Ці методики дають можливість визначити 

стан води безпосередньо на місці дослідження під час дослідів. 

Вивчені методики були застосовані на практиці. Отримані дані 

систематизовані  в таблицях, що дають  картину екологічного стану певної 

ділянки річки. 

В результаті проведеного дослідження було з’ясовано, що береги річки 

зазнали антропогенного впливу, річище частково каналізоване. За фізичними 

показниками вона жовтуватого кольору і має характерний запах, але достатньо 

прозора. За біоіндикаційною характеристикою на сьогодні ми спостерігаємо 

якість  води  ІІІ класу, що характеризує її як бета-мезасапробну або помірно 

забруднену. Порівнюючи результати двох років спостережень , можна сказати, 

що наша гіпотеза щодо забруднення річки підтвердилася.  

Для зменшення сапробності води в річці ми пропонуємо застосувати 

метод аерації за допомогою фонтанів.  
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Кулакова Єлизавета Денисівна 

Дружківська гімназія «Інтелект» Дружківської міської ради 

Донецької області 

11 клас 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СВІТЛОВОГО РЕЖИМУ НА РІСТ 

РОСЛИН З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ У СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 

Через значне поширення використання методу розсади при вирощуванні 

рослин правильно підібраний режим освітлення допоможе отримати 

оптимальне співвідношення росту саджанців до витраченої на цей ріст енергії, 

тому тема даної роботи є актуальною. 

Метою роботи є дослідження впливу розподілу фаз освітлення і темряви 

впродовж дня на ріст саджанців. Через те що дослідити вплив режиму 

освітлення в природних умовах дуже важко, ми обрали штучне освітлення, 

максимально наближене до природнього.  

Завдання даної роботи: 

1. На основі літературних джерел дослідити можливості використання 

штучного освітлення при вирощувані рослин. 

2. Спроектувати й виготовити установку, яка дозволить регулювати 

режими освітлення саджанців. 

3. Дослідити вплив декількох обраних режимів освітлення на ріст 

саджанців. 

4. Зробити висновок щодо ефективності використання обраних схем 

освітлення в сільському господарстві під час вирощування саджанців. 

Методи, які ми використовували під час дослідження та написання 

роботи: робота з науковою літературою та інтернет-джерелами; 

- моделювання; 

- експеримент; 

- спостереження та порівняння; 
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- аналітичний; 

- статистичний; 

- фотографування. 

Об’єкт дослідження: огірок звичайний. Предмет дослідження: вплив 

світлового режиму на ріст рослин. 

Новизна роботи: перевірка впливу нестандартних умов освітлення. 

Робота має прикладний характер. 

 

Секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування» 

 

Мелешкова Маргарита Романівна 

комунальний заклад «Маріупольський  технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

 

НОВИЙ БІОРЕМЕДІАНТ ҐРУНТІВ, ЗАБРУДНЕНИХ ПАЛИВНО-

МАСТИЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ (ПММ) 

На сучасному етапі технічного розвитку нафта залишається головним 

енергетичним ресурсом. Через таке активне використання нафта та 

нафтопродукти є найбільш поширеними забруднювачами ґрунтів. З кожним 

роком забруднення набуває все більших масштабів, залучаючи як промислові 

зони, так і території населених пунктів. Самоочищення всередині екосистеми 

можливе, однак швидкість цього процесу занадто мала і не порівняна з темпами 

антропогенного забруднення.  Для відновлення нормального стану 

навколишнього середовища, порушеного в результаті видобутку нафти або 

аварійних розливів, постійно розроблюються нові методи. Одним з найбільш 

перспективних є біоремедіація з залученням мікроорганізмів-нафторедуцентів. 

Мета роботи – створити дієвий склад суміші на основі твердих пористих 

субстратів, поєднаних з консорцією мікроорганізмів-нафторедуцентів. Об’єкти 

дослідження: зразки ґрунтів зі слідами забруднення ПММ, мікроорганізми-
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нафторедуценти та сипучі перлітно-керамзітні субстрати. Предмет: поєднання 

елементів консорції мікроорганізмів-нафторедуцентів з сипучими субстратами 

та їх використанням як засобу біоремедіації ґрунтів, забруднених ПММ. Задачі: 

зібрати проби забруднених ПММ ґрунтів; виготовити дослідний субстрат; 

дослідити видовий склад мікроорганізмів-нафторедуцентів; встановити 

можливість поєднання субстратів з консорціями мікроорганізмів-
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Єлісєєнко Іван Костянтинович  

навчально-виховний комплекс №1 Покровської міської ради 

Донецької області 

11 клас 

СТВОРЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ І ПОБУТОВИХ МАТЕРІАЛІВ  

З ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ  

(НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕРОБКИ МАКУЛАТУРИ) 

Збір і прийом макулатури, на сьогодні, є не тільки вигідним бізнесом для 

організацій і населення, але економічно обґрунтованим для держави. Первинна 

та вторинна переробка макулатури - це така сфера діяльності, яка при 

мінімальних витратах може повернути стовідсоткову віддачу.  

Мета роботи: отримати побудові й будівельні  матеріали шляхом 

переробки вторинної сировини макулатури  в умовах лабораторії – майстерні, 

оцінити якість отриманих виробів з неї. 

Для поставленої мети необхідно розв'язати наступні задачі: 
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1. Проаналізувати теоретичний матеріал з питання переробки макулатури 

як вторинної сировини;                                                                                                                                                                                           

2. Змоделювати технологічні процеси, які відповідають умовам 

отримання паперової маси  та продукції, виробленої з неї  в лабораторії - 

майстерні; 

3. Провести 3D- моделювання екоцегли; 

4. Отримати  побутовий та будівельний матеріал з макулатури;  

5. Проаналізувати  якість отриманої продукції; 

6. Розвивати   вміння творчо підходити до вирішення 

завдань,  комунікативні навички, доводити розпочату справу до логічного 

завершення. 

Висновки: 

1) В ході дослідження була проаналізована науково-технічна література, 

створено таблицю, розв’язано 2 задачі, створено 3D модель екоцегли. 

2) Використовуючи власну інновацію на основі методу Бера Холтьюса, 

було проведено 4 лабораторні досліди. Результатом дослідів стала продукція, 

виготовлена з переробленої макулатури - паперова тарілка, екоцеглина. 

3) Здобуті результати роботи сприяють вирішенню наступних проблем : 

1. Переробки макулатури; 

2. Збереження природних ресурсів; 

3. Отримання екологічно чистого та економічно вигідного побутового та 

будівельного матеріалів на локальному рівні. 

3) Проведені досліди доводять, що в лабораторних умовах   можна 

самостійно переробляти використаний папір за найменших витрат – це приклад 

вторинної переробки , збалансованого ресурсокористування та розвитку сталого 

світу. 

 

 

 

 

Бессараб Микола Олександрович 
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Авдіївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 Авдіївської міської ради 

Донецкої області 

9 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ГРОМАДСЬКИХ КОЛОДЯЗІВ 

МІСТА АВДІЇВКА 

Метою роботи було дослідження якості питної води громадських 

колодязів міста Авдіївка. Актуальність роботи полягає в комплексному підході 

виявлення забруднення децентралізованого постачання міста Авдіївка та 

забезпечення відповідності питної води санітарним нормам. 

Наукова новизна дослідження проявляється у тому, що сьогодні ще 

недостатньо вивчені питання з аналізу впливу сезонної пори року на змінення 

якості питної води колодязів, тому  існує потреба більш детального аналізу 

забруднення децентралізованої води шкідливими речовинами. 

Предметом дослідження є вивчення біологічних та фізико-хімічних 

показників, їх зміна в різні пори року, вплив неякісної води на здоров’я людини. 

Об'єктом дослідження є вода колодязів міста Авдіївки.  

Проведений аналіз показав, що основними забруднювачами води 

колодязів є солі, у тому числі сульфати та нітрати. Зроблено висновок, що 

найбільш забруднений колодязь, який знаходиться за адресою вулиця Колосова, 

238. Забруднення може бути викликано цілим рядом причин, в тому числі 

розкладанням органічних речовин ґрунту, незначною глибиною колодязів і 

відносно близьким розташуванням господарських споруд, де утримується 

худоба. 

Зроблено аналіз залежності якості води від пори року, який показав, що у 

всіх колодязів навесні вона придатна для споживання, але ж починаючи з липня 

та восени хімічні речовини перевищують ГДК в окремих колодязях, особливо 

зростає частка ГДК нітратів, зростає жорсткість води. Розроблені рекомендації 

щодо поліпшення якості води. Це своєчасно проводити чистку колодязів не 

тільки від забрудненості їх самих, але ж і самої води. Колодязі в свою чергу 
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повинні бути закриті, щоб нічого зайвого туди не потрапляло: ні з атмосферними 

опадами, - ні з повітрям, - ні з тваринами та сміттям.    

Від якості води залежить здоров’я людини та здорове життя нашої нації. 

 

Секція «Агрономія» 

 

Патріча Олена Василівна  

комунальний заклад "Маріупольський міський технологічний 

ліцей Маріупольської міської ради Донецької області" 

10 клас 

 

ВПЛИВ ЖИВИХ МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ НА РОСТОВІ І 

МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КВАСОЛІ, ЩО ВИРОЩУЄТЬСЯ НА 

ПРОМИСЛОВО ЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТАХ 

Дана робота має відповіді на питання доцільності використання 

молочнокислих бактерій як оздоровлювача складу ґрунту та засобу для захисту 

рослин від патогенної мікрофлори ґрунту. 

За сучасною класифікацією  територія навколо Маріуполя належить до 

третього класу – це територія, яка не придатна для одержання якісної рослинної 

продукції. Для покращення складу такого ґрунту потрібно використовувати 

молочнокислі добрива. 

Для того щоб довести, що молочнокисле підживлення квасолі дійсно 

впливає на прискорення фаз розвитку та покращення морфологічних ознак, була 

проведена перевірка морфологічних і ростових показників за допомогою 

середньостатистичного стандартного відхилення, найменшим він був в 

експериментальних групах рослин, які отримували молочнокисле підживлення, 

що доводить вплив даного фактору на ознаки рослин. 

За результатами експериментального досліду такі добрива покращили  всі 

показники  фаз розвитку квасолі та її морфологічні ознаки в експериментальній 
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групі А-1, де використовувалося таке підживлення у вигляді 5% розчину з 

чисельністю 500000 бактеріальних одиниць в 1 мл. 

Результати дослідницького експерименту по використанню 

молочнокислих бактерій Lactobacillus і Bifidobactirium як засобу для захисту 

рослин від шкідливого впливу деградованого ґрунту та його патогенної 

мікрофлори прискорює вегетацію та підвищує морфологічні показники рослин, 

цей факт підтвердив нашу гіпотезу, що саме кисломолочна підкормка є дієвим, 

простим у застосуванні засобом проти деградованого ґрунту і має позитивний 

вплив на овочеві культури. 

 

Секція «Лісознавство» 

 

Даниленко Софія Євгенівна  

Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 

Бахмутської районної ради Донецької області 

10 клас 

ВИГОТОВЛЕННЯ СОСНОВОЇ ВОВНИ ЯК ЕКОЛОГІЧНИЙ СПОСІБ 

ПЕРЕРОБКИ ЛІСОВОЇ СИРОВИНИ 

Даниленко Софія  Євгенівна, Часовоярська загальноосвітня  школа І-ІІІ 

ступенів №15 Бахмутської районної ради Донецької області, 10 клас, м. Часів 

Яр; керівник Трубеко Тетяна Василівна, учитель хімії та біології, старший 

учитель. 

Ліс має величезні санітарно-гігієнічні, естетичні та  цілющі властивості, є 

одним з факторів підтримки рівноваги хімічного складу атмосфери. Найбільшу 

окиснювальну  здатність мають хвойні насадження (сосна, ялина, ялиця).  

В умовах незалежності України лісова промисловість має особливе 

значення для підвищення рівня забезпеченості держави та населення продукцією 

лісового комплексу та покращення екологічної обстановки.  Але вирубка лісу в 

Україні - одна з найголовніших проблем. Тому пошук екологічно безпечних 

способів переробки лісової сировини є актуальним.  
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Метою нашої  роботи став пошук екологічно безпечного способу  

отримання соснової «вовни» з хвої  та продукції з неї, що благотворно діє на 

організм людини, має лікувальні властивості та не потребує вирубки лісів. 

Для досягнення мети нами були поставлені задачі: з’ясувати, чи можна зі 

звичайної соснової хвої (голок) зробити повноцінну соснову «вовну» та пряжу, 

розробити технологію отримання соснової вовни, виготовити пряжу, зваляти  

виріб з соснової вовни  та дослідити вплив на організм людини. 

Об’єктом дослідження ми обрали соснову хвою; предметом дослідження 

стала технологія виготовлення соснової вовни.  Для досягнення мети роботи 

нами використовувались такі методи, як експеримент та  фотографування. Нами 

була сформульована гіпотеза про те,  що з соснових голок можливо отримати 

вовну та пряжу, зберігши тим самим ліси від вирубання, та розробити екологічно 

безпечну продукцію, що може стати обличчям України на світовому ринку (як 

кленовий сироп в Канаді). Ось чому  зараз треба  звернути  увагу на екологічну 

продукцію, адже  деякі матеріали знаходяться просто під ногами! Новизна 

роботи полягає в розробці способу переробки хвої.  

 

 


