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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

 

Секція «Українська література» 

 

Прядко Алісія Романівна,  

Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 

Бахмутської міської ради,  

10 клас 

 

САКРАЛЬНЕ В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ АНАТОЛІЯ ФЕДЯ 

Відомо, що вся історія людського буття завжди була перейнята 

пошуками ідеального щастя та краси. Кожна людська душа прагне 

осягнути прекрасне, дійти до досконалості. Із християнського погляду 

краса безпосередньо має відношення до буття.  

Категорія sacrum (сакральне, святе, святість) є виявом людського 

буття, людської присутності. 

Сакральне та літературний процес нерозривно пов’язані. Водночас, 

кожен із цих феноменів – самостійний у своїй основі та має власний 

зміст. 

Метою дослідження є вивчення виявів та функціонування категорії 

sacrum у художніх творах нашого земляка, сучасного українського 

письменника Анатолія Федя. 

Предметом дослідження є феномен сакрального в прозі А. Федя. 

Цілісної картини щодо дослідження категорії sacrum в художній 

літературі, однозначного визначення цього поняття дослідниками 

представлено не було. 

С. Савіцький пропонував формулювання терміну: «sacrum – це все, 

що в якийсь спосіб переступає реальність і дочасність, вказуючи на 

існування «надреальної» дійсності, від якої людина є узалежнена, це все 

те, що стосується релігії й віри в «надприродне». 

Н. Зедербел акцентував увагу на близькості понять «сакральне» й 

«сила», зауважуючи, що сакральним вважаються «таємнича сила або 

істота, які ідентифікувалися з певними формами буття, предметами, 

подіями або діями».  

У сучасній українській літературі цей термін набуває нового 

значення. Сакральне – (від лат. sacrum – священне) – усе те, що освячене, 

святе, заповітне; те, що визнано святинею, підлягає безумовному і 

трепетному шануванню і охороняється з особливою ретельністю.  



6 
 

Сакральне для українців є тотожністю віри, надії і любові: «У дітей 

живе почуття любові до батьків, але немає слів, щоб висловити те 

почуття. У роки студентства народжуються слова, але немає часу їх 

висловити. У поважному віці знаходяться слова-почуття, але вже немає 

кому їх сказати. Так і виростає людина між почуттям і дійсністю, між 

словом і ділом, між теперішнім і минулим, між Богом та зневір’ям в 

нього», - так зазначає це поняття Анатолій Федь у своєму романі 

«Переддень доби Водолієвої». 

Для повноти характеристики впливу Біблії на формування сучасної 

української літератури було введено термін – біблійний ґлокалізм. Це 

трансформація художніх творів, створених на основі Біблії. У повісті 

Анатолія Федя «Над рідною хатою гойдався шуліка» перед нами постає 

архітипове для українців Святе сімейство: дід Леонтій, мати Натка й син 

Антон – схоже на біблійну Трійцю.  

Кожен із них – Людина з великої літери. Дід Леонтій – Божий 

чоловік, носій історичної пам’яті народу й віри в істинність 

Божественного одкровення. Натка – глибокий і трагічний образ матері, 

яка виховує Людиною сина Антона. 

 Загибель Антона, так само, як і діда, і Натки, є результатом їхнього 

власного вибору, і завдяки цьому вибору люди мають надію на 

Воскресіння. Так само Ісус рятує людство від загибелі ціною власного 

життя. 

Отже, біблійний ґлокалізм є своєрідним «другим відлунням», яке 

посилює повторний відгомін Біблії, дозволяє побачити глибинний зміст 

і справжню сутність Святого Письма в художніх творах. 

Біблійні стилізації – переклади біблійних книг, освоювання 

сюжетів й біблейних образів є важливим виявом природи sacrum’у. У 

художніх текстах А. Федя  продемонстровано, як біблійні стилізації 

можуть реалізовуватися в сучасній українській прозі. Початок роману 

«Переддень доби Водолієвої» є відлунням біблійної легенди про 

створення світу: «Весною зачарований краєвид поступово переінакшив 

Землі вид. Небо просило її залишити весну. Огонь просив Небо 

подовжити весну. Вода просила Небо не рушити весну. Крізь розсунуті 

хмари сяйнуло сяйво огняних стожар: Хай буде літо! І – запалало літо!». 

Знаходить власне звучання у романі біблійна легенда про цигана-

коваля, який кує п’ять цвяхів для розп’яття Христа: «… катувальники 

Христа замовили ковалю цигану виготувати п’ять цвяхів. Він віддав 

чотири, а один заховав в кишеню. Коли виконавці судового рішення, 

забивши чотири цвяхи, стали вимагати п’ятий, циган їм сказав, що віддав 

усі. «А п’ятий - он на лобі, подивись, шляпка чорніє». 
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 Концепт смерті є ще одним із релігійних концептів, який уповні 

виражає природу категорії sacrum’y. У ньому наявні всі елементи 

переживань сакрального, образи та символи, що виражають 

найсокровеннішу наявність sacrum’y в людському бутті. 

У романі « Переддень доби Водолієвої » смерть хлопчика Антона – це 

горе лише для його родини, на відміну від загибелі собаки, яка мала 

колективний резонанс. 

Увагу привертає зображення А. Федем «смерті духу – смерті 

пам’яті», як «накопичувача історичного досвіду свого родоводу, 

зрештою – свого життя»: «Час розорав старожитні могили, зруйнував 

орлині гнізда, відірвав від рідної землі і пустив по всіх світах козацьке 

плем’я, стер пам'ять, щоб не гриміла в німоті рідного краю…». 

 Смерть у романі асоціюється з метафізичним ніщо, із небуттям. 

«Небо усім своїм огромом навалилось на Землю, заганяючи у схов усе 

живе й дихаюче. І стало нестерпно тихо ».  

 У художніх текстах А. Федя присутній концепт дива як прояв 

категорії sacrum’y, який  формується із трьох своєрідних сюжетних 

парадиґм: воскресіння, розповідь про диво та існування героїв на межі 

реального й містичного світів. 

Натка – це птах фенікс, який хоче воскреснути з попелу: «Мене 

може воскресити любов-жалість. Не та любов-жалість, яку проявляють 

до людей обмежених і пустих, а та любов-жалість, яка ґрунтується на 

розумінні як найвищому почутті, що позбавляє пристрасті. Можливо, це 

єдиний засіб спасти нас усіх».  

Письменник йде шляхом створення розгорнутого полілогу – 

розповідей про диво, як таке, що вже відбулося у житті різних героїв 

твору. Автор надає слово кільком героям, які своєю розповіддю про диво 

створюють його цілісну картину, пронизану найрізноманітнішими 

подробицями та деталями. 

Концепт дива є алегорією як духовного, так й фізичного врятування 

героїв, їхньої віри у зміни власного життя. Хлопчик Данилко опиняється 

за крок від смерті, коли «руками зачепився за горбиль, що проволокою 

був з’єднаний з кроквами, він вихилив ноги над триметровою прірвою і 

вище пояса завис у повітрі». Ця мить залишила в душі хлопця помітний 

слід: «Зрозумів Данилко: він, як і Небесна птаха, чужак на Землі Орлівки» 

Структура художніх текстів А. Федя – це поділ світобачення на два 

виміри – сакральний, метафізичний, та профанний, земний, і це 

виявляється своєрідним художнім засобом – подвійною енантіодромією. 

У картині світів повторюється образ чотириконечного хреста, де по 

кінцях – чотири аспекти людського буття, а в центрі – особистість. 
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Описуючи життя своїх героїв, автор не звертається до підручників 

й хрестоматій. У 1932-1933 роках його родина пережила голодомор, а в 

післявоєнному сорок сьомому він жив сам. «Тоді всі в Україні знали, що 

таке голод… а ось мертве село… Мертве село – це мертві вулиці, на яких 

лежать мертві люди, мертві двори, де попідтинанням сидять і лежать 

мертвяки. І хати не живі…». 

Сучасна українська проза стає художнім явищем, яке бере початок 

із двох джерел – Біблії та народних вірувань, народжуючись із «музики 

духу sacrum». 

Аналіз текстів художньої прози А. Федя уможливлює бачення 

літературних процесів у сучасній українській прозі, поетику та 

стилістичні засоби  реалізації елементів сакрального. 

Філософсько-реалістична проза А. Федя наскрізним стрижнем 

пронизана повагою до Людини, її Віри та духовного відродження Нації. 

А проблема самоідентифікації,  самоповаги, самобутності та 

самовдосконалення українського народу є домінантою авторського 

стилю. 

 

Суровцева Дар’я Олексіївна, 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6  

Дружківської міської ради, 

11 клас 

 

РОЛЬ І МІСЦЕ ІВАНА ФРАНКА В УКРАЇНСЬКОМУ 

КУЛЬТУРНОМУ ПОСТУПІ 80-Х РОКІВ XIX СТ. 

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ РОМАНА ГОРАКА «ЗАДЛЯ ПРАЗНИКА») 
Художня спадщина І. Франка відображає тенденції в розгортанні 

літературного процесу кінця XIX – початку XX ст., відтак її дослідження 

не тільки розкриває особливості творчого методу письменника, а й 

проливає світло на динаміку розвитку української (у контексті світової) 

літератури на зламі століть. 

Сучасній франкознавчій науці не варто під тиском тимчасової 

літературної кон’юнктури відмовлятися від того факту, що саме реалізм 

у різних його модифікаціях (від наукового – до ідеального) став 

пріоритетним напрямом на рівні естетичної свідомості І. Франка, як і 

всієї української літератури XIX ст. Отже, тема нашого дослідження – 

«Роль і місце Івана Франка в українському культурному поступі 80-х років 

XIX ст. (на матеріалі твору Романа Горака «Задля празника»)» на сьогодні 

є актуальною, бо сучасне українське суспільство перебуває на шляху 
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пошуку національних та світових проблем, зокрема економічних, 

культурних, освітянських та політичних, що й досі значущі в контексті 

світового літературного процесу. 

Мета роботи полягає у висвітленні обставин життя, літературної, 

ідеологічної, політичної, просвітницької та іншої діяльності Івана 

Франка періоду 80-х рр. XIX ст. на матеріалі роману-есе Романа Горака 

«Задля празника» та зіставленні і порівнянні фактів тодішнього життя з 

теперішнім. 

Завдання дослідження: 

— розглянути історичні, ідеологічні та політико-економічні 

обставини життя Галичини в складі Австро-Угорської імперії означеного 

періоду; 

— проаналізувати твір Романа Горака «Задля празника» та твори 

Івана Франка поч. 80-х рр. XIX ст.; 

— виявити соціально-суспільні й національно-культурні 

проблеми та роль особистості в українській літературі кінця XIX – 

початку XX століття; 

— зіставити і порівняти картин культурного життя Франкового 

періоду й теперішнього часу. 

У висновку зазначимо: Франко не сприймав «безнаціонального» 

служіння культурі, мистецтву, суспільству та й усьому українському 

народові, бо свідомо обрав свій обов’язок – служити своєму народові та 

йти разом із ним до духовних вершин. Він як провідник для всіх українців 

давав їм у своїх статтях та творах дійєві рецепти. У них ішлось про те, що 

подальший розвиток нашої нації вимагає підвищення як літературного, 

так і культурного рівня. 
 

Нестеренко Євген Володимирович,  

Волноваська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, 

9 клас  

 

СПЕЦИФІКА ПОБУДОВИ ОБРАЗІВ У РОМАНІ ВОЛОДИМИРА 

ВИННИЧЕНКА «СОНЯЧНА МАШИНА» 

Актуальність теми зумовлена необхідністю глибшого вивчення  

творчості Володимира Винниченка, зокрема роману «Сонячна машина», 

оскільки творчість письменника спричинила розвиток нового жанру в 

український лiтературi.  

Мета роботи – визначення та класифікація ключових образів у 

романі В. Винниченка «Сонячна машина». 
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Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

- проаналізувати поняття художнього образу; 

- здійснити огляд науково-критичних праць, у яких 

проаналізовано роман «Сонячна машина»; 

- визначити специфіку образів у романі; 

- класифікувати образи твору;  

- проаналізувати образи-символи у романі «Сонячна машина». 

Об’єкт дослідження – роман В. Винниченка «Сонячна машина». 

Предмет дослідження – образний аспект у романі «Сонячна 

машина». 

Методи дослідження. Мета і завдання роботи обумовили 

використання описового, системного, контекстуального, порівняльно-

історичного, структурно-семантичного, біографічного методів. 

Теоретичну основу наукової роботи становлять дослідження з 

історії української літератури ХХ ст. О. Білецького, Ю. Бондаренка, 

О. Гожика, А. Гурдуза, М. Зерова, Т. Маслянчук, В. Панченка, Г. Сабат, 

Г. Сиваченко.  

Новизна одержаних результатів. Дослідження є спробою 

пообразного аналізу роману В. Винниченка «Сонячна машина». 

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні 

положення та практичні результати дослідження дають можливість по-

новому оцінити літературну спадщину В. Винниченка та можуть бути 

використані під час уроків з позакласного читання, факультативних 

курсів з української та зарубіжної літератури. 

Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків та списку використаної літератури. 

 

Ткачова Катерина Костянтинівна,  

Краматорська українська гімназія  

Краматорської міської ради, 

10 клас 

 

КРИЛАТІ ВИСЛОВИ В «СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»: 

НОВЕ ПРОЧИТАННЯ 

«Слово о полку Ігоревім» дало величезну – як на один твір – 

кількість крилатих вислові, які сьогодні є надзвичайно актуальними. 

Метою роботи є пошук і аналіз усіх крилатих висловів у «Слові», їх 

сучасне прочитання та класифікація. Новизна роботи полягає в тому, що 
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частина крилатих висловів вперше дібрана й пояснена в цій роботі. Також 

автор вперше здійснив класифікацію крилатих висловів за їх змістом. 

Багато думок в «Слові о полку Ігоревім» зберегли свою 

актуальність на багато століть і перевтілились у крилаті вислови. В 

роботі пояснено і розтлумачено значення 45 крилатих висловів, які 

містяться у «Слові», здійснено класифікацію крилатих висловів за їх 

змістом за такими групами:  «Крилаті вислови політичного змісту», 

«Крилаті вислови про патріотизм, військову відвагу», «Крилаті вислови 

про людські якості», «Крилаті вислови про людські стосунки», «Крилаті 

вислови про людські почуття», «Слова-символи». 

 Однією з яскравих прикмет крилатих висловів є їх варіативність. У 

народній мові або в літературних творах крилаті вислови можуть трішки 

змінюватись. Зазвичай ці зміни – доповнення або скорочення, заміна 

одних слів іншими. Також вислів може повністю змінитися за будовою, 

але не за змістом. Чимало крилатих висловів зі «Слова» зазнали таких 

змін. 

Коли читаєш й осмислюєш «Слово о полку Ігоревім», то 

спостерігаєш світлу душу, палку любов до рідної землі і до людей, 

замилування величчю й неосяжністю природи і мудру турботу про долю 

Батьківщини. Тому й є вічно живим потяг до цього твору, а його поетичні 

вислови надихали і надихатимуть покоління українців, житимуть 

крилатими образами-символами в українській мові вічно. 

 

Секція «Зарубіжна література» 

 

Пилипенко Поліна Владиславівна, 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської 

ради,  

10 клас 

 

УКРАЇНСЬКА ТЕМАТИКА У ТВОРАХ ПРОСПЕРА МЕРІМЕ 

Звернення до творчості Проспера Меріме є на сьогодні важливим 

фактором пізнання європейською спільнотою української історії й 

ментальності. Метою дослідження є аналіз творчого доробку Проспера 

Меріме щодо висвітлення в ньому історичних подій, культури й побуту 

слов’янських народів, зокрема українців. Відповідно до поставленої 

мети визначено завдання дослідження:  

1) дослідити творчу спадщину П. Меріме як представника французької 

літератури XIX століття; 2) виявити специфіку ціннісних орієнтацій 
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письменника в інтерпретації подій з життя українців; 3) висвітлити 

авторську позицію в моделюванні життя українського козацтва у творах 

письменника; 4) зробити узагальнення й висновки з обраної проблеми. 

На основі дослідження історичного, літературознавчого аспектів 

обраної нами проблеми можемо зробити висновки: 1. Творчість 

Проспера Меріме є значним явищем літературного процесу Франції ХІХ 

ст. 2. П. Меріме став узірцем активного пізнання української нації 

письменником-європейцем. 3. Твори «Українські козаки та їхні останні 

гетьмани» та «Богдан Хмельницький» засвідчили глибоку зацікавленість 

письменника історією й ментальністю українського козацтва і народу в 

цілому. 4. На сучасному етапі розвитку міжнаціональних відносин есе 

«Богдан Хмельницький» є цінним літературним твором, у якому разом 

із зображенням життя та діяльності Богдана Хмельницького 

розповідається про визвольну боротьбу українського народу, що є 

важливим чинником створення сучасного образу українців для світової 

спільноти.  

 

Секція «Російська література» 

 

Джеренова Вікторія Романівна, 

Маріупольский навчально-виховний комплекс 

«Ліцей-школа №14» Маріупольської міської ради, 

11 клас 

 

ОБРАЗЫ СОЛОВЬЯ И РОЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А. БЛОКА 
В литературоведении творчество А. Блока находится в центре 

внимания. (работы З.Г. Минц, И.Т. Крук, Р.З. Миллер-Будницкая и 

других). Особое место в современных исследованиях занимает изучение 

образной системы его творчества. Нам представилось интересным 

рассмотреть образы соловья и розы, которые встречаются в творчестве 

А. Блока как раздельно (стихотворения «Пусть рассвет глядит нам в 

очи…», «Пойми же, я спутал, я спутал…», «Смычок запел. И облак 

душный…», «Мне снилась снова ты, в цветах…»), так и парно («Роза и 

соловей», «Роза и Крест», «Соловьиный сад» и др.). Данные образы 

имеют собственную интересную литературную историю, которая тоже 

находится в центре внимания исследователей.  
Объект исследования: развитие образов соловья и розы в 

литературе. Предмет исследования: образы соловья и розы в творчестве 
А.А. Блока. Цель работы: рассмотреть своеобразие трактовки образов 
соловья и розы в лирике А. Блока и пьесе «Роза и Крест». 
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Нами была выдвинута гипотеза: образы розы и соловья в 
творчестве А. Блока могут иметь традиционное и индивидуально-
авторское значение. 

Работа состоит из введения, в котором мы определили 
актуальность, цель и задачи исследования, двух разделов, в первом мы 
рассмотрели образы соловья и розы в разные периоды развития 
литературы, во втором разделе рассмотрели развитие образов соловья и 
розы в поэзии А.А. Блока. Завершают работу выводы и список 
использованной литературы, который составляет 28 позицию.  

Проведя исследование, мы пришли к следующим выводам. В 
лирике А. Блока доминирующее положение занимает образ розы по 
сравнению с образом соловья. Образ соловья предстает как в прямом 
значении певчей птицы, так и олицетворением поэта, как у А. Пушкина. 
Только в стихотворении «Роза и Соловей» он выступает в индивидуально 
авторской интерпретации ветреным и жестоким возлюбленным.  

Образ Розы в лирике Блока предстает в разных вариациях. Мы 
встречаем «майские» и «осенние», «благоухающие» и «вянущие», 
«черные», «дикие красные» и «белые» розы. Они могут быть сплетенные 
в традиционные для цветов, но не для роз, венки и в цепи. Достаточно 
часто в ранней лирике поэта мы встречаем образ розы, связанный с 
Италией и рыцарскими сюжетами, что находит продолжение в пьесе 
«Роза и Крест». 

Таким образом, наряду с традиционными трактовками образов 
соловья и розы, А. Блок создает знаки-символы, которые представляют 
индивидуально-авторское их воплощение, что подтверждает 
выдвинутую гипотезу. 

 

Секція «Фольклористика» 

 

Бутиліна Катерина Олексіївна, 

Слов’янський педагогічний ліцей 

Слов’янської міської ради, 

10 клас 

 

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР ПІВНІЧНОЇ ДОНЕЧЧИНИ 

На початку ХХІ століття нагальним і складним завданням 

суспільства є формування духовного світу дітей та молоді. Фольклор є 

важливим фактором становлення й розвитку молодої людини, глибоке 

його знання – запорука майбутнього української держави. Детальний 

опис дитячого фольклору і його всіляка пропаганда допоможе, на нашу 

думку, в майбутньому уникнути проблеми духовно втраченого 

покоління, глухого до магії рідного слова, що й обумовлює 
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актуальність цього дослідження, мета якого – докладний опис і аналіз 

дитячого фольклору за результатами польових досліджень, проведених у 

селах селах Райгородок, Богородичне Слов’янського району, селі 

Голубівка Олександрівського району, селі Новогришино 

Добропільського району, м. Слов’янську та м. Торецьку Донецької 

області. 

Відповідно до поставленої мети визначені такі завдання 

дослідження: проаналізувати стан досліджуваної проблеми у 

фольклористичній літературі; провести власні польові дослідження 

фольклорного матеріалу в селах Райгородок, Богородичне Слов’янського 

району, селі Голубівка Олександрівського району, селі Новогришино 

Добропільського району, м. Слов’янську та м. Торецьку Донецької 

області; провести детальний аналіз зібраного фольклорного матеріалу, 

класифікувати його; зробити узагальнення й висновки з обраної 

проблеми. На основі аналізу теоретичної літератури з проблеми 

дослідження дитячого фольклору, ґрунтовного аналізу фольклорного 

матеріалу можемо зробити висновки, що дитячий фольклор, зібраний 

нами в результаті польових досліджень, побутує на досліджуваній 

території. 

 

Вінс Валерія Сергіївна,  

Добропільський навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим 

вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний 

заклад», 

11 клас 

 

ТОПОНІМІЧНІ ЛЕГЕНДИ І ПЕРЕКАЗИ ДОБРОПІЛЬЩИНИ 

Актуальність роботи. Важливе місце в ознайомленні з рідним 

краєм посідають легенди та перекази, предметом яких є події та 

персонажі локального значення. Вони здебільшого мало або й зовсім не 

відобразилися в писемній історії, але актуальні для будь-якого регіону. 

Більшість з них припадає на топонімічну прозу, яка пояснює походження 

назв місцевих географічних об’єктів – населених пунктів (міст, сіл, 

присілків, хуторів). Такого роду перекази претендують на 

правдоподібність зображення, навіть інколи вигадані пояснення, 

утворені із самої пояснювальної назви. Тема відображення історії 
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Добропільщини в топонімічних переказах не була до цього часу об’єктом 

дослідження. Відомо, що офіційні погляди на ті чи інші події історичного 

характеру досить часто не співпадають з народними поглядами на ці 

події.  

Мета дослідження. Вивчити народне тлумачення назв населених 

пунктів Добропільщини. Укласти збірку топонімічних легенд і переказів 

Добропільщини. 

Нами були проведені упродовж вересня – грудня 2016 року польові 

дослідження в Добропільському районі. Вони дають нам підстави 

зробити висновок про наявність та побутування фольклору серед 

місцевого населення. Зокрема, зібрано чимало переказів, у яких 

трактуються назви населених пунктів. 

Художньо-естетична привабливість легенд і переказів досягається 

не тільки завдяки використанню художніх прийомів, вони захоплюють 

винятковістю і незвичайністю відтворюваних колізій і ситуацій. 

Етико-виховний потенціал залишається значним завдяки 

інтенсивному впливу легенд і переказів на свідомість молодого 

покоління. Засобами такого впливу є своєрідні сюжети, яскраві образи. 

 

Нескоромна Анастасія Михайлівна, 

Сіверська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Бахмутської районної ради, 

10 клас 

 

МАГІЯ НАРОДНОГО СЛОВА 

Актуальність теми. Цю тему обрала через те, що, вважаю, збирати 

і вивчати інформацію про молитви, замовляння, повір’я, обряди слід 

продовжувати і в наш час, бо цей жанр фольклору на сьогоднішній день 

не досить популярний та досліджений, на відміну від інших видів усної 

народної творчості. А людей, які знають і зберігають цей скарб, є не так 

багато. З кожним роком ці перлини фольклору, на жаль, втрачаються, і 

лише поодинокі зразки передаються з покоління в покоління.  

Мета роботи – зібрати та систематизувати матеріали про обряди, 

звичаї і традиції нашої місцевості. 

Практичне значення дослідження полягає в доцільності 

використання його результатів під час уроків української літератури, а 

також при підготовці та проведенні фольклорних свят, позакласних 
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заходів, факультативних занять. Матеріали можна використовувати у 

краєзнавчому музеї, а також у повсякденному житті. 

Предметом дослідження є зразки усної народної творчості – пісні, 

молитви, замовляння, повір’я. 

Об’єкт дослідження – розповіді мешканців та старожилів 

м. Сіверська Нескоромної О. О., с. Званівки Максименко С. М., 

Максименко Л. Ю. 

Досліджуючи роль народного слова у житті давніх українців, я 

намагалась зібрати і систематизувати розповіді старожилів нашого міста, 

зокрема, заговори, молитви, вірування, повір’я , слова-символи та 

елементи деяких обрядів, з якими було пов’язане їх життя. І виявилось, 

що якою б досконалою не була українська література, вона ніколи не 

зможе охопити всі скарби усної народної творчості. В наших душах 

постійно живе бажання спілкування зі старожилами саме щодо 

збагачення духовними і словесними цінностями. Отже, слід сказати, що 

аналізований матеріал на сьогодні ще не зовсім вивчений і потребує 

більш повного дослідження, сучасної систематизації. 

У результаті дослідження з’ясовано, що обряди, звичаї і традиції 

наших предків були тісно пов’язані із повір’ями, замовляннями, 

молитвами, магією, що була закодована у слові. 

Сьогодні, коли інтерес до народної культури зумовлений не тільки 

поверхневим зацікавленням окремих людей, а й глибинними процесами 

становлення сучасної української нації, вивчення культурних надбань є 

необхідною умовою формування нового українського суспільства. І, хоча 

з позицій сьогодення значна кількість народних вірувань і повір’їв, 

магічних слів і молитов сприймається як наївне уявлення про людину, 

природу і світ, проте в них закладено народну мудрість, українське слово, 

розумне ставлення до природи, повага до людини. 

Осмислюючи набутки давньої української культури, я відчула, як з 

часових глибин йде до нас народне слово, народний досвід, що, з одного 

боку, сьогодні певною мірою можна використовувати і під час уроків 

української літератури, і при підготовці та проведенні фольклорних свят, 

з іншого – у нашому повсякденному житті. 
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Бариш Ольга Юріївна,  

гурток «Фольклор та етнографія народу України» 

Великоновосілківського ЦДЮТ Великоновосілківського 

району,  

11 клас  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ КОЛИСКОВИХ ПІСЕНЬ  

СЕЛИЩА ВЕЛИКА НОВОСІЛКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У контексті закономірного збігу двох глобальних проблем 

сучасності – якісно нового рівня пізнання власної національної традиції 

та визначення культурного досвіду й генетичної пам’яті – роль художньої 

специфіки традиційного народного мистецтва чимдалі зростає. У роботі 

здійснено першу спробу комплексного опису українських колискових 

пісень, які побутують у селищі Велика Новосілка Донецької області. 

Головна мета роботи загалом зводиться до того, щоб виявити 

особливості колискових пісень селища Велика Новосілка 

Великоновосілківського району Донецької області за віковим 

параметром, дослідити їх поетику, регіональну специфіку. 

Досліджено колисковий пісенний пласт селища Велика Новосілка, 

записано й оброблено 37 творів. У роботі подаються розшифровані та 

адаптовані матеріали. Записані пісні розглядаємо в трьох історичних 

площинах: колискові пісні, які співають люди похилого віку (роки 

народження – 20-40-і ХХ століття), середнє покоління (роки народження 

– 50-70-і роки ХХ століття), молоде покоління батьків (80-90-і роки ХХ 

століття). 

Аналізуючи зібраний та розшифрований матеріал у динаміці, 

дійшли до висновку: 

1. Мотиви сучасного репертуару колискових пісень селища Велика 

Новосілка змінюються.  

2. Щодо функцій, то в кожній віковій групі основною лишається – 

оніристична, тобто стимуляція засинання дитини. Крім того, колискові і 

старшого, і середнього, і молодого покоління виконують пізнавальну, 

морально-етичну, практично-побутову, емоційну, психотерапевтичну 

функції. Формують естетичне чуття окремі колискові, які записані від 

респондентів другої та третьої груп. Отже, функціональне призначення 

колискових пісень лишається незмінним. Щоправда змінюється 

навколишній світ, з яким батьки знайомлять дітей, особливості побуту, 

суспільні ідеали. 
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Розглянувши найбільш уживані в українських колискових піснях 

оберегові образи, доходимо до висновку, по-перше, про їх тісний зв’язок 

із давніми міфологічними віруваннями українців, по-друге, про їх 

поліфункціональність у колисанках, по-третє, про тісний зв’язок цього 

жанру з іншими жанрами фольклору, зокрема обереговими 

замовляннями. 

 

Секція «Мистецтвознавство» 

 

Радик Катерина Романівна, 

НВК «Гімназія-школа» № 27 Маріупольської 

міської ради,  

10 клас 

 

ФУНКЦІЇ ЖИВОПИСНОГО ЕКФРАСИСУ В ПРОСТОРОВІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ  

(НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ДЖ. ДЕ КІРІКО) 

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю вивчення ролі 

і функцій екфрасису в структурі художнього простору творів Дж. де 

Кіріко, видатного представника «метафізичного» напряму мистецтва 

початку XX ст.  

Об’єктом дослідження є феномен живописного екфрасису як 

інтеграція образотворчих цитат, ремінісценцій, символів в поетиці 

живописних і літературних творів «метафізичного» мистецтва.  

Предметом дослідження є функції живописного екфрасису в 

організації художнього простору роману Дж. де Кіріко «Гебдомерос» і 

картин художника. Метою роботи є дослідження візуально-просторової 

моделі світу «метафізичного» живопису на основі аналізу ролі 

екфрастичних елементів у творах Дж. де Кіріко. 

У результаті дослідження було доведено, що екфрастичні елементи 

у світі творів Дж. де Кіріко утворюють особливу модель «метафізичного» 

простору, яка складається з трьох рівней: профанного, сакрального, 

концептуального. Профанний рівень характеризує предметний світ, 

конкретне історичне місце і час, проявляється за допомогою образів 

площі (сцени, «натюрмортної площини»), архітектурних об’єктів (арок, 

аркад), антропоморфних манекенів, символів сучасної цивілізації. 

Сакральний рівень відтворюється завдяки лейтмотивним міфологемам 

вежі та будинку, хронологічним знакам і магічним числам, мотивам 
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світла і тіні, символам сновидіння. Концептуальний рівень виражений 

античними, біблійними мотивами мандрів та «вічного повернення».  

Екфрастичні образи і мотиви виявляються носіями широкого поля 

культурних значень, що потребують від глядача реконструкції та 

інтерпретації, використовуються як засіб побудови нової естетико-

філософської концепції. 

 

Секція «Літературна творчість» 

 

Чумакова Валерія Романівна, 

Маріупольський навчально-виховний комплекс  

«Ліцей-школа  № 48», 

11 клас 

 

ЗІ СТОРІНОК ЩОДЕННИКА 
Писати – як дихати… Не пензлем, а словом. Я теж пишу картини, але 

замість полотна – чистий аркуш, замість пензлів – думки, а замість фарби 
– слова та почуття. Починаю несміливо. Обережно торкаюся полотна 
словом. Перший помах, другий, третій – і народився вірш. Потім ще один, 
і ще, і ще... Саме так з’явилася збірка поезій російською мовою «Тебе, 
мой выдуманный друг», насичена почуттями та душевними 
стражданнями.  

Беру чистий аркуш та інше слово. І ось на моїй картині з’являється 
небо. Воно сіре та глибоке, неосяжне аж до обрію. На тлі небесної 
безкінечності видно самотнього птаха. Він загубив свій шлях, відбився 
від зграї, шукаючи своє призначення. Цей птах бачить те, що зазвичай 
ніхто не здатен побачити. Він такий, як герої моїх новел зі збірки «Міська 
самотність». Їхні душі, наповнені невисловленими почуттями, летять у 
сірому небі життя, мріючи відшукати загублену колись дорогу до щастя.  

Однак моя картина ще не завершена. Не вистачає лише одного – 
найголовнішого. Знову змінюю слова, змішуючи їх із почуттями, надіями 
та бажаннями. Нарешті торкаюся полотна й пишу не зупиняючись. Сонце 
сховалося десь далеко за хмарами втрат. Ось обрій, хвилі, бездонна синя 
глибина й корабель, що пливе посеред бурхливого океану. Судно кидає 
через хвилі, але воно тримається. Цей океан – світ моєї антиутопічної 
повісті «Останній двадцять п’ятий», яка є своєрідним протестом проти 
панування у світі несправедливості й соціальної нерівності між людьми.  

І ось, нарешті, картина завершена, але попереду на мене чекають нові 

ідеї, нові сюжети та цілий океан натхнення під назвою Життя. 
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Мельник Валерія Юріївна, 

Краматорська українська гімназія 

Краматорської міської ради, 

11 клас 

 

ЕФЕМЕРИДИ 

Отже, у своїй книзі (першій її частині) авторка здійснила спробу 

власного трактування смислу людського існування. Сенс життя людини 

полягає не лише в її народженні, житті й смерті. Очевидно, вона 

приходить у цей світ, бо на неї покладена якась важлива місія.  

Багато людей сліпі й глухі, бездушні й хибні, егоїстичні натури. 

Частина з них не знає, заради чого живе, і витрачає дорогоцінний час 

намарно, на химерні задоволення. Інші ж, навпаки, готові віддати життя 

заради порятунку інших. 

Якщо в людини порушується гармонія особистості, вона 

відривається від закономірного початку природи, від істини. У неї бракує 

духовної енергії, і людина шукає компенсацію нестачі духовної їжі 

соціальної їжею. Звідси й проблема духовної деградації особистості й 

суспільства. Якщо ж людина духовно багата, має чисті помисли й 

відкриту душу, то вона здатна допомогти ближньому.  

  Розкриті в роботі образи – символічні. Кожен із них уособлює певні 

людські риси і якості. Художнє слово авторки більш повно й глибоко 

розкриває їх. У творі знаходимо низку яскравих художніх засобів. 

Оригінальними є епітети, метафори, вислови, близькі до оксиморону.  

Твір насичений авторськими висловами-істинами: «кожна людина 

видима лише для себе», «шкода, що люди думають, ніби техніка показує 

їм світ. Насправді вона робить їх незрячими», «отримувати шанс – це 

відповідальніше, ніж його давати», «любов творить в нас людину, дає 

життя та підтримує до останнього», «може, після смерті Бог судитиме нас 

по метеликах біля нашої душі, по кількості людей, яким ми допомогли», 

«жодна жертва не залишається без нагороди, так само, як жодна провина 

не залишається без покарання», «лише поборовши страх смерті, людина 

зможе жити», «деякі метелики помирають від нестачі повітря в банці – 

так і з мріями», «якщо рятуєш світ або людину, то дізнайся, чи потрібно 

це їй». 

Авторські роздуми, поезії в прозі містять ознаки імпресіонізму й 

водночас є і художнім прийомом, і ліричними відступами, і обрамленням 

твору. Вони глибоко змістовні, сповнені переживаннями й почуваннями, 

де на перший план виступає особистість авторки. Внутрішній світ героїні 



21 
 

переданий у двох важливих вимірах – психологічному й духовному. Вона 

осмислює своє ставлення до світу й самої себе. А різноманітні художні 

засоби й прийоми допомагають заглибитися у світогляд героїні, краще 

зрозуміти її ідейну замальовку.  

 

Павлова Анастасія Максимівна,  

Краматорська українська гімназія 

Краматорської міської ради,  

11 клас 

 

БАТЬКІВЩИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З РОДИНИ 

(ЗБІРКА ПОЕЗІЙ А. ПАВЛОВОЇ) 

Дана робота є збіркою авторських поезій Анастасії Павлової. Теми, 

які об’єднують вірші у збірку – любов до Батьківщини-України, 

зображення краси рідної землі, мелодійності рідної мови. Робота містить 

17 поезій. Кожний запропонований твір не лише відтворює певну 

художню дійсність, а й засобами мистецтва слова дає можливість 

усвідомлювати найважливіші цінності моралі, що роблять людину 

душевно багатою, щедрою на добро, здатною до милосердя. 

Відомо, що з історії родоводу починається історія рідного народу. 

Український народ складається із родин малих і великих, дружніх і 

працьовитих. Як могутня ріка бере силу з маленьких джерел, так і наша 

українська культура збагачується маленькими родинами. Для того, щоб 

річка завжди була повноводною, а велика родина українська щасливою, 

нам треба любити, шанувати свій народ, плекати рідну мову, захищати 

цілісність держави та її суверенітет. Тому вважаємо, обрану тему збірки 

актуальною. Своєю роботою доводимо, що Батьківщина починається з 

родини. Усі моральні принципи, за якими живе будь-яке суспільство, 

зароджуються саме у родинному колі. Тому сильна Батьківщина 

складається із міцної родини.  

Метою роботи є дослідження зв’язку родини з долею Батьківщини, 

пошук художніх образів, які можуть бути носіями заряду духовності, що 

передається із покоління до покоління.  

Структура роботи зумовлена метою та завданнями, відтворює 

логічну послідовність питань, що досліджуються. Реалізовано ряд 

завдань: здійснено аналіз понять «батьківщина», «родинні цінності»; 

наведено приклади власних поезій, у яких розкрито тему роботи; 

з’ясовано роль художніх засобів; зроблено висновки у розрізі сьогодення 
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щодо важливості існування міцної родини як будівельного матеріалу 

сильної держави. 

 

Равлюк Еліна Олександрівна,  

Маріупольський міський технологічний ліцей  

Маріупольської міської ради, 

10 клас 

 

ПОЕТИЧНА ЗБІРКА «МОЯ ВІДКРИТА ДУША» 

Збірка «Моя відкрита душа» є спробою зібрати результати візитів 

музи. Саме тієї музи, що може без дозволу прийти в будь-який момент і 

змусити мене розкидати свої найпотаємніші думки на папері. І за це я їй 

дуже вдячна, тому що те, що написане моєю рукою, не просто думки – це 

те, що допомагає мені жити. 

Багато моїх віршів – це проблеми, перешкоди, які я вже подолала 

або тільки намагаюся подолати. У будь-якому разі, моя поезія – це 

допомога у важких, скрутних життєвих ситуаціях («Смотрю в глаза твои 

мельком», «Цель», «Зверинец»). Чимало віршів я написала після бесіди з 

кимось, бо для мене характерно переживати проблему співрозмовника і 

відтворювати почуття на папері («Боль», «В такую душу»).  

Немало творів присвячено зіркам («Дивись! Там впала зірка!», 

«Звёзды»), тому що моя бешкетлива муза любить будити мене вночі, 

мабуть, це її найулюбленіший час. Ми разом із нею дивимося на зорі і 

складаємо про них вірші. 

Іноді муза приходить, щоб ми разом поплакали за Україну. Тоді і 

з’являються такі вірші, як «Поверніть нам Батьківщину», «Солдат», 

«Откройте глаза». В один із таких моментів народилася пісня «Поясни», 

де я питаю в Бога, чому у світі так тісно, що Україні не вистачає місця під 

сонцем. 

А, загалом, у мне дуже мрійлива душа, яка майже в кожному моєму 

творі – чи то вірш, чи пісня – ховає якусь маленьку мрію або заповітне 

бажання. Сподіваюся, ви зможете розгледіти в моїх творах те, що рідне 

вашому серцю або душі. Я відкриваю Вам свою душу і сподіваюся, що 

ця щирість буде взаємною. 

Тож запрошую Вас долучитися до витівок моєї музи. 

 

 

 

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 
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Секція «Українська мова» 

 

Гончаров Владислав Олегович, 

Маріупольський навчально-виховний 

комплекс «Ліцей-школа  № 48» 

Маріупольської міської ради, 

11 клас 

 

МОВА ФУТБОЛУ В СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ 

ПРОСТОРІ 

Мова футболу, як і мова будь-якої вузькоспрямованої специфічної 

діяльності людини, – це унікальна система знаків, що використовується 

саме для діалогу між глядачем (читачем, слухачем) і подією. Футбольна 

лексика досить швидко розвивається, тому й потребує досконалого 

вивчення. 

Мета роботи: дослідити футбольну лексику в сучасному 

комунікативному просторі. Досягнення поставленої мети передбачає 

реалізацію таких завдань: розкрити поняття про терміни та 

професіоналізми як невід’ємну складову частину професійного 

мовлення, класифікувати футбольні терміни за тематикою, визначити 

структуру аналізованих термінів, дослідити склад футбольної лексики з 

точки зору її походження, визначити особливості вживання футбольних 

жаргонізмів. 

У досліджуваних текстах було проаналізовано 433 футбольні 

терміни, 169 з яких класифіковано за тематикою. Для структурного 

аналізу обрано 170 одиниць, серед яких визначено два найбільш активні 

структурні типи: терміни-слова і терміни-словосполучення. Крім того, у 

мові футболу широко вживаються слова іншомовного походження, для 

аналізу яких було обрано 94 лексеми. Основу іншомовних слів 

становлять англіцизми (48 %).  

Професійні футбольні жаргонізми утворюють значну частину 

лексичного фонду. За стилістичною активністю вони мають емоційно-

експресивне забарвлення та використовуються в неофіційному або 

напівофіційному спілкуванні. 
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Рухленко Єлизавета Сергіївна, 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20  

Торецької міської ради,  

11 клас 

 

МІКРОТОПОНІМИ СЕЛИЩ ЩЕРБИНІВКА І ПЕТРІВКА 

МІСТА ТОРЕЦЬКА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Останнім часом зростає цікавість науковців до дослідження 

ергонімів, конотонімів, урбанонімів. Особливу цінність становлять назви 

малих географічних об’єктів – мікротопоніми. Мікротопоніми 

Донеччини не були об’єктом дослідження, що складає актуальність 

дослідження.  

Мета дослідження – здійснити аналіз твірної бази мікротопонімів. 

Мета зумовлює реалізацію таких завдань: 1) зафіксувати назви 

мікрооб’єктів на території селищ Щербинівка та Петрівка; 2) з’ясувати 

походження мікротопонімів, основою яких є апелятиви та онімна 

лексика; 3) розглянути структуру досліджуваних мікротопонімів; 4) 

визначити кількісну наповнюваність кожної виділеної групи.  

За результатами дослідження зроблено такі висновки: на 

обстежуваній території виявлено 70 назв мікрооб’єктів, які 

класифіковано на три групи, а саме відапелятивного, відантропонімного, 

топонімного походження. У кожній з цих груп виділено підгрупи 

залежно від основи мікротопонімів. Мікротопоніми відапелятивного 

походження (51 одиниця) включають мікротопоніми, які вказують на 

об’єкти натурогенного походження (Скелювата, Собачівка, Низ та ін.) та 

мікрооб’єкти, що вказують на об’єкти антропогенного походження 

(Скляний, Біла школа, Полотнянівка, Криниця, Тупик та ін.). 

Відантропонімні мікротопоніми налічують 16 онімів. Серед них 

мікротопоніми, основою яких стали прізвища та прізвиська людей 

(Каширівка, Легейдове та ін.) та мікрооб’єкти, назви яких утворилися від 

імен (Нижня Ганнівка, Глібове та ін.). Також на досліджуваній території 

було зафіксовано 3 об’єкти, які утворено за допомогою топонімних основ 

(Польща, Кракова та ін.).  

За структурою мікротопоніми поділено на прості (однослівні) та 

складені (Церковний колодязь, Британський міст та ін.) та 

прийменникові словоформи в ролі мікротопонімів (За Сапатчихою, Біля 

журавля та ін.). 
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Марченко Євгенія Олександрівна, 

Селидівська загальноосвітня гімназія, 

9 клас 

 

СЕМАНТИКО-СЛОВОТВІРНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРІЗВИЩ УЧНІВ 9-А 

КЛАСУ СЕЛИДІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 

ГІМНАЗІЇ 

Метою дослідження є проведення семантико-словотвірного 

аналізу прізвищ учнів 9-А класу Селидівської загальноосвітньої гімназії. 

Досягнення сформульованої мети є можливим за допомогою 

розв’язання таких завдань: 

- визначити та охарактеризувати мовознавчі принципи класифікації 

прізвищ української мови; 

- розглянути словотвірні особливості українських прізвищ; 

- провести лексико-семантичний і словотвірний аналіз прізвищ 

учнів класу; 

- дослідити історичне виникнення та трансформацію прізвищ учнів 

класу. 

Об’єктом дослідження даної роботи є прізвища однокласників, а 

предметом є семантико-словотвірна характеристика прізвищ учнів 

класу. 

Також дискусійним залишається питання словотвірної класифікації 

антропонімів, тому що нерідко змішуються принципи словотвірного 

аналізу прізвищ із принципами морфологічних характеристик, не 

розмежовуються суфікси прізвищеві й непрізвищеві, визначається різна 

кількість актуальних способів творення прізвищ, мало вивчені прізвища 

різних регіонів України. Тому, тема вказаного проблемного напрямку 

дослідження актуальна і важлива на сьогодні. 

Новизна наукового дослідження зумовлена тим, що вчені не 

досягли згоди щодо єдиного підходу до виділення критеріїв лексико-

семантичної класифікації прізвищ. Також вимагає деталізації 

структурно-семантичний підхід прізвищевих назв, через те що існують 

проблемні зони у вивченні відповідних одиниць. 

Під час виконання роботи зроблено висновки:  

люди користуються прізвищами, іменами, по батькові, 

прізвиськами як необхідними елементами мовного спілкування, бо вони 

містять важливу теоретико-лінгвістичну, історичну, етнографічну та 

іншу наукову і побутову інформацію . 

На підґрунті лексико-семантичної характеристики встановлено 

допрізвищеве значення твірних основ прізвищ. Виявлено, що всі 
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антропооснови розподіляються на дві основні групи: відонімні (утворені 

від власних назв) (8 прізвищ, 47%) та відапелятивні (утворені від 

загальних назв) (9 прізвищ, 53 %) (додаток Е). 

Більшість прізвищ учнів 9-А класу утворено морфологічним 

способом словотвору – суфіксальним, деякі неморфологічним – 

семантичним.  

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що отримані 

результати дозволять поглибити знання та удосконалити наявні лексико-

семантичні та словотвірні класифікації прізвищ. 

Практична цінність роботи полягає в прагненні молодого 

покоління дізнатися коріння свого роду, вивченні історії, вихованні 

патріотичних почуттів до рідного краю і своєї Батьківщини, а також 

систематизації матеріалу напрямку дослідження. Це важливо, на нашу 

думку, для майбутніх поколінь, які можуть втратити зв’язок з власним 

минулим. Матеріали дослідницької роботи можуть бути використані як 

під час уроків української мови при вивченні тем з ономастики, 

морфології, лексикології, діалектології, словотвору, так і під час занять 

літературного гуртка, виховних годин. Дослідження стане в нагоді 

студентам гуманітарних та природничих спеціальностей ВНЗ. 

 

Секція «Російська мова» 

 

Фетисова Олена Сергіївна, 

Новогродівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 

10 імені Тараса Шевченка, 

8 клас 

 

СЛЕНГ В РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

Молодежный сленг очень разнообразен. Он помогает юношам и 

девушкам общаться друг с другом, способствует расширению словарного 

запаса и усвоению новой иностранной лексики. Однако часто 

молодёжный жаргон применяется бездумно, неосознанно, смысл 

сказанного весьма приблизителен, а происхождение слов чаще всего 

неизвестно говорящему. Поэтому мы решили провести исследование 

данной проблемы.  

Актуальность исследования заключается в том, что молодежь, 

особенно подростки, чтобы утвердиться в обществе, начинает 

употреблять слова, отличающиеся от общепринятой речевой нормы.  
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Цель работы: рассмотрение сленга и определение причины его 

популярности в современном мире, изучение особенностей речи 

современных школьников. 

Объект исследования: языковая среда подростков Новогродовской 

ОШ №10 имени Тараса Шевченко. 

В работе исследованы причины употребления жаргонизмов в речи 

и отмечено, что учащиеся используют жаргон как средство 

выразительности, считая его модным, и, таким образом, стремясь создать 

свой мир, отличный от взрослого.  

На основе получившихся результатов исследования был составлен 

словарь молодежного сленга. В ходе работы мы пришли к заключению, 

что новые слова и выражения, которые постоянно рождаются, 

действительно могут обогатить нашу речь или засорить её. 

 

Жильцова Тамара Дмитрівна, 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим 

вивченням окремих предметів Маріупольської міської 

ради,  

9 клас 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ОМОНИМОВ И МНОГОЗНАЧНЫХ 

СЛОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

В процессе исследования были проанализированы понятия 

омонимов и многозначных слов, определены типы омонимов, причины 

их появления в современном русском языке, обозначены способы 

разграничения омонимии и многозначности.  

Цель исследования – доказать, что полисемия является источником 

омонимии. 

Анализ научных источников показал, что проблема разграничения 

омонимов и многозначных слов существует уже давно и не решена до 

сих пор. 

Несмотря на имеющиеся в языке способы разграничения омонимии 

и многозначности, трудно распределить слова по данным группам. 

Проблема в том, что время не стоит на месте, и русский язык постоянно 

развивается. 

В данной работе описан проведенный среди учащихся школы опрос 

по определению омонимов и многозначных слов, который еще раз 

подтвердил, что учащиеся при распределении слов по данным группам 

испытывают затруднения. 

В ходе проведения сопоставительной работы было найдено более 
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70 слов, которые у С. И. Ожегова обозначены как многозначные слова, а 

у О. С. Ахмановой – как омонимы. 

В процессе исследования проанализировано распределение слов на 

омонимы и многозначные слова С. И. Ожеговым и О. С. Ахмановой. 

Определено, что слова, которые С. И. Ожегов считал 

многозначными, в течение определенного промежутка времени, 

отдаляясь друг от друга, превратились в омонимы. 

Обобщение результатов научного поиска дало основание 

предполагать, что перед нами проявление одной из причин образования 

омонимов – разрыв в семантической структуре многозначных слов.  

 

Секція «Англійська мова» 

 

Кірович Михайло Костянтинович,  

Маріупольський технічний ліцей  

Маріупольської міської ради, 

11 клас  

 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЗАГОЛОВКІВ КІНОФІЛЬМІВ, 

НОМІНОВАНИХ НА ПРЕМІЮ «ОСКАР», НА ПРИКЛАДІ 

ВИТВОРІВ АНГЛОМОВНОГО КІНЕМАТОГРАФУ 

Тисячі нових стрічок з’являються кожного року в кінопросторі 

сьогодення. І саме заголовок фільму відіграє особливу роль у 

привертанні уваги потенційних глядачів. Вдалий заголовок виділяє 

кінострічку з усієї маси нових фільмів. Заголовок для фільму 

створюється для того, щоб натякнути на сюжет, на жанр фільму і 

стимулювати та спонукати до перегляду потенційного глядача.  

Актуальність дослідження зумовлена зростанням ролі кінофільмів у 

житті сучасної людини та можливістю поширення через них 

різноманітних ідейних меседжів. Дослідження присвячене особливостям 

англомовного кінозаголовку, перекладацьким трансформаціям, які були 

використані при перекладі українською мовою. Емпіричною базою 

даного дослідження слугували англомовні заголовки кінофільмів, 

номінованих на премію «Оскар», у кількості 300 одиниць. 

Заголовок кінофільму – це невід’ємний компонент його структури, 

що виконує певну інформативну функцію для глядача (повідомляє про 

направленість кінострічки), поєднує сюжетні, ідейні або інші частини 

фільму, його ключовий момент або тематику, виділяє певний фільм між 

інших. Найрозповсюдженіші заголовки у кінематографі – ті, що не мають 
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чіткого взаємозв’язку зі структурою або змістом фільму, не позначають 

головних героїв або ключових моментів стрічки, але натомість 

доповнюють та розширюють її ідею, основну тему або проблематику 

фільму, набувають символічного значення (41,7%). Також було 

встановлено, що при перекладі з англійської мови одного кінозаголовка 

можуть бути використані одразу декілька засобів. Дослівний переклад та 

транскрипція є найбільш розповсюдженими засобами перекладу 

заголовків (69%). Практичний матеріал може бути використаний в якості 

додаткового матеріалу для вдосконалення навичок і вмінь у всіх видах 

мовленнєвої діяльності під час групових та індивідуальних занять, 

особливо в класах з поглибленим вивченням англійської мови. 

 

Овчаренко Діана Ігорівна,  

Маріупольський технічний ліцей 

Маріупольської міської ради, 

9 клас  

 

ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ОЦІННИХ  

ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

 Вивчення іноземних мов є найголовнішим засобом залучення 

особистості до джерел національної духовності, до культурних вершин 

народів світу. Ґрунтовне знання мови (зокрема, англійської) неможливе 

без розуміння її фразеології. За допомогою фразеологічних виразів, які 

не підлягають перекладу, а сприймаються розмірковано, посилюється 

естетичний аспект розуміння мови. 

 Тема роботи – дослідження особливостей мовної вербалізації 

оцінних фразеологічних одиниць (далі – ОФО), оскільки саме ці мовні 

одиниці містять компоненти значення, які відбивають національні 

особливості сприйняття дійсності, що сприяє дослідженню етнічного 

менталітету носіїв природних мов як сукупності поведінкових і 

когнітивних стереотипів і виявленню лінгвоспецифічних характеристик 

цього менталітету.  

 Наукова новизна роботи полягає в тому, що фразеологічна система 

розглядається не в цілому, а лише оцінні фразеологічні одиниці 

негативно-позитивного характеру рис людини, що дозволяє вивчити цю 

систему глибше.  

Мета роботи полягає в здійсненні аналізу ОФО з негативними та 

позитивними рисами характеру людини та виявленню структурних 
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особливостей ОФО рис характеру людини. Увага приділялася узуальній 

фразеологічній номінації. 

У результаті дослідження було структуровано ОФО за 7 

мікрогрупами. Ядерну позицію посідають три найбільші мікрогрупи. Дві 

з них ідентичні, а третя позиція відрізняється. У негативі її посідають 

емоційні риси, а в позитиві – інтелектуальні риси. Це можна пояснити 

тим, що негативні риси, які є відхиленням від норми, інтенсивно 

впливають на емоції й тому сприймаються більш гостро. В опозиції до 

негатива, в позитивних рисах характеру, людина характеризується через 

призму інтелектуальних здібностей. 

 

Максименко Даніїл Вікторович, 

Слов’янський педагогічний ліцей 

Слов’янської міської ради, 

11 клас 

 

 

LINGUISTIC AND STYLISTIC PECULIARITIES  

OF POLITICAL SPEECHES 

The topicality of the research lies in fact that usage of variety of stylistic 

means in political speeches helps the politician to have a great impact on 

formation of personality and to achieve particular political goals. 

The purpose of the research is to identify the stylistic peculiarities of 

political speeches on examples of public speeches of Barack Obama and Petro 

Poroshenko and to compare the variety of expressive means used by both of 

politics. 

Its realization demands the solution of the following tasks: 

 to overview the general characteristics of political speeches; 

 to study and to analyze scientific literature on the given topic; 

 to investigate the frequency of use of stylistic devices in the language of 

politicians; 

 to point out examples of linguistic strategies that impose moral or ethical 

values on people used by both Presidents. 

Conclusions. The analysis of the linguistic and stylistic means of 

inaugural speeches of B.Obama and P.Poroshenko assumes that these 

means are not studied as ordinary forms and structures but as bearers of 

valuable information defined by the author, as bearers of certain ideas, 

relations, and communicative intentions. With the help of various stylistic 

means politicians achieve particular goals: to get the addressee to vote for a 



31 
 

certain candidate; to gain people’s love and to strengthen his image; to make 

people share his opinion and to agree with his words; to inform the general 

public of his viewpoint on a certain question. 

 

Жариков Марк Олегович, 

Бахмутський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 – 

багатопрофільний ліцей», 

10 клас 

 

КОНЦЕПТ ʽДРУЖБАʼ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ 

МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ 

 Проблема визначення концепту ʽдружбаʼ, що на початку ХХ 

століття викликала підвищену увагу лінгвістів, філософів, 

лінгвокультурологів та психологів, і сьогодні перебуває в центрі уваги 

багатьох науковців. На думку таких учених, як Е. В. Урисон (2000), 

А. Вежбицька (2001), А. Д. Шмельова (2002), А. О. Арапова (2004), 

М. О. Хізова (2005), О. М. Лунцова (2007), у лінгвокультурології це 

поняття є одним із найменш вивчених та однозначно визначених, проте 

його значимість і цінність досить високі. Зазначений концепт відображає 

складну систему духовно-морального та морально-етичного вимірів 

мовної картини світу та внутрішнього, духовного життя особистості. У 

цьому й полягають актуальність і новизна пропонованої роботи. 

 Об’єктом дослідження виступає багатогранний, широко 

варійований концепт ʽдружбаʼ, описуваний лінгвістичними засобами 

англійської та російської мов. 

 Предметом є національні особливості концепту ʽдружбаʼ в 

англійській та російській мовних картинах світу. 

 Мета дослідження – розгляд наявного в сучасній національній 

свідомості носіїв російської та англійської мов концепту ʽдружбаʼ.  

 Поставлена мета вимагає розв’язання таких завдань:  

1) розгляд понять «мовна картина світу» та «концептуальна картина 

світу»; 

2) уточнення термінів «концепт», «лексичне значення», «поняття»; 

вивчення їхніх спільних та відмінних рис; 

3) визначення компонентів концепту ʽдружбаʼ в англійській та 

російській мовах; 

4) аналіз змін концепту ʽдружбаʼ. 

 У роботі використані описовий та порівняльно-зіставний методи. 
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 Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що, 

незважаючи на численні відмінності у сприйнятті окремих компонентів 

понять ʽдругʼ та ʽдружбаʼ, розуміння ʽдружбиʼ в різних соціумах є майже 

однаковим, а ʽдругʼ, навіть за наявності загальних значень, – відмінним. 

 І в англійській, і в російській мовних картинах світу 

обов’язковими ознаками дружби стають: 

 1) загальні інтереси, погляди, світовідчуття;  

 2) відвертість, що передбачає щирість у стосунках і довіру;  

 3) взаємодопомога та підтримка;  

 4) безкорисливість, відсутність у стосунках будь-якої особистої 

вигоди. 

Найбільш сильно це виражається в приказках і прислів’ях, які 

дають нам коротке образне уявлення про традиційні цінності й 

погляди, що ґрунтуються на життєвому досвіді народу. 

У російській мовній картині світу концепт ̔ дружбаʼ розвивається 

обережно та досить неспішно. Для росіян потрібен якийсь час, щоб 

перейти від простого знайомства й приємного спілкування до 

справжньої дружби. У дружбі цінуються бажання допомогти та 

почуття такту, які дозволяють надати допомогу ненав’язливо, 

поважаючи почуття й принципи друга. 

В англійській мовній картині світу дружба починається значно 

швидше. Дружбі англійців притаманне прагнення прораховувати 

потенційний прибуток. 

У російській мові, на відміну від англійської, досить широко 

представлені такі ознаки дружби, як самопожертва та святість: 

«Больше той любви не бывает, как друг за друга умирает» (посл.); «На 

камне, дружбой освященном, пишу я наши имена» (О. С. Пушкін). 

У російській свідомості дружба є священним цінним предметом, 

англійська дружба носить більш холодний відтінок і святістю не 

вирізняється, хоча це, безперечно, цінна річ.  

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 

Секція «Філософія» 
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Івлєв Кирило Олександрович, 

Часовоярський Центр дитячої та юнацької творчості, 

Часовоярська загальноосвітня школа I-III ступенів  

№ 17, 

10 клас 

 

ФЕНОМЕН АРХЕТИПІВ 

В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ 

Вивчення проблематики архетипів в українській філософській 

традиції обумовлене великим значенням цих, відкритих завдяки 

дослідженням філософів і психологів ХХ ст., первинних психічних 

структур у творенні соціокультурної реальності. На різних етапах 

становлення та розвитку національної філософської традиції 

оприявнюються ті чи інші, найбільш актуалізовані в суспільстві на 

певний момент ключові патерни, праобрази. При цьому дослідження 

українського виміру філософської думки є важливим як в історико-

філософському плані, так і в контексті визначення характеру сучасних 

культурно-глобалізаційних процесів; вони дозволяють оцінити 

специфічні риси, умови формування, інтенції та перспективи 

вітчизняного філософіювання, історія котрого налічує близько тисячі 

років. 

Упродовж формування, у ХІ-ХVІІІ ст., та розвитку у ХІХ-ХХІ ст. 

вітчизняної філософської думки, у ній мали виразний прояв 

загальнолюдські культурні інваріанти, до яких тяжіло традиційне 

українське світобачення в умовах панування християнської релігії 

східнохристиянського обряду, подій політичної історії, що призвели до 

тривалої бездержавності українських земель тощо. До найбільш 

поширених відносяться: софійність (мудрість, гармонія, зв’язок світу з 

Богом), земля, дерево життя, серце, книга, шлях. Останніми 

десятиліттями у вітчизняній філософії простежується інтерес до 

рефлексій на тему образу героя, Самості, що значним чином пов’язане з 

історико-політичним контекстом та обумовлене певною зміною 

соціально-психологічних, культурно-ментальних домінант.  

 

 

Секція «Соціологія» 
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Самарська Софія Сергіївна,  

Навчально-виховний комплекс «Гімназія-школа» № 27 

Маріупольської міської ради, 

10 клас 

 

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В 

СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Наше дослідження мало за мету виявити соціальні проблеми та їхній 

вплив на життя людей похилого віку. 

Актуальність нашої теми полягає в з’ясуванні того, як почуваються 

люди похилого віку в контексті сучасної дійсності, якою мірою 

притаманні їм життєві уявлення узгоджуються з соціальними нормами, 

наскільки вони зуміли сприйняти й адаптуватися до громадських змін, 

що відбуваються на макро- й мікрорівнях. 

У роботі розглянуто такі питання: старість і старіння як соціальний 

феномен; проблеми людей похилого віку; стереотипи старості й 

теоретичні аспекти ейджизму; анкетування людей похилого віку й людей 

середнього віку та молоді; порівняльний аналіз результатів анкетування 

зазначених категорій населення. 

Наразі існує проблема, що гостро постала в сучасних країнах, 

включаючи й Україну, де кількість людей похилого віку складає досить 

вагому частку. Це проблема негативного ставлення до осіб похилого віку, 

хибні стереотипи, які ґрунтуються на упередженому сприйнятті людей, 

зважаючи на їхні вікові характеристики. 

У зв’язку з цим нами було розроблено і здійснено анкетування й 

аналіз результатів опитування серед людей похилого віку й людей 

середнього віку та молоді для з’ясування соціальних проблем осіб 

похилого віку і проявів ейджизму в сучасному українському суспільстві; 

зроблено порівняльний аналіз результатів анкетування вищезазначених 

категорій населення. 

Практичне значення результатів наукової роботи полягає в тому, що 

отримані результати проведеного нами анкетування допоможуть у 

пошуку шляхів поліпшення становища людей похилого віку в 

українському суспільстві та формуванні шанобливого й гідного 

ставлення до цієї верстви населення. 
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Подорогін Валентин Миколайович,  

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22, 

науковий гурток МАН ЦПР м. Краматорська, 

10 клас 

 

ФЕНОМЕН ЮРОДСТВА У ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ НА 
ПРИКЛАДІ ЖИТТЯ СТАРЦЯ АНДРІЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО  

Актуальність. Юродство Христа заради – один з найскладніших 
подвигів християнського благочестя. У православній церкві існує культ 
цього подвижництва. З давніх часів юродивих Христа заради шанували 
як святих. Втім, феномен юродства у богословський науці залишається 
одним з недостатньо вивчених загалом. Зокрема, майже зовсім не існує 
досліджень із вивчення проблеми на історичному просторі України за 
радянського часу. 

Мета роботи – дослідити низку проблем щодо феномену 
православного блаженства, показати його значення для вірян сучасної 
України на прикладі Андрія Слов’янського (Єфімова). 

Джерельну базу дослідження складають книги Святого Письма: 
Євангелія, Діяння Апостолів; книги Міней Дмитра Ростовського та усні 
свідчення людей, які спілкувалися із блаженним Андрієм Слов’янським, 
у тому числі розповіді свідків, що пішли з життя. Ці оповіді були записані 
Зиновченко Наталією Леонідівною та автором роботи. 

Поняття «юродивий», яке у повсякденному значенні тлумачиться 
як божевільний, дурник, навіть, потвора та відщепенець, у православній 
традиції означає форму релігійного подвижництва. В цьому значенні 
більш відповідним словом для цього феномену є слово «блаженний», 
тобто такий, що живе у благодаті. 

Блаженним, окрім добровільного позбавлення себе розуму, 
притаманний аскетичний спосіб життя, цнотливість та смиренність. Вони 
зносять ганьбу, глузування, навіть побиття від людей як страждання 
Христа заради; з такою ж готовністю вони терплять хвороби та біль. 
Аналіз біографій святих блаженних дає нам підставу стверджувати, що 
вони мали дар пророцтва, який приховували від оточення. Історія 
православної церкви налічує безліч прикладів святих юродивих. Одним з 
таких «божіїх людей» був Андрій Єфімов, слов’янський старець, якого 
вже за життя прозвали Блаженним. 

За допомогою джерел, переважно усних, автор розкрив факти 
біографії одного з блаженних старців сучасності Андрія Єфімова. Його 
життя припало на радянську антирелігійну епоху, тому віруючий людині 
довелося зазнати гонінь, перешкод, страждань від численних хвороб. 
Аналіз прикладів молитовної допомоги та випадків передбачення 
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Андрієм Блаженним людських доль дає підставу вважати, що він був 
людиною справжньої православної святості. Викриття ним 
антирелігійної влади та неправедності додає до його образу риси 
захисника гноблених; любов до людей – риси утішника. Культ Андрія 
Блаженного був поширений серед православних вірян Донеччини в 70–
90-ті роки ХХ ст. За наших часів спостерігається вшанування Андрія 
Блаженного як подвижника, сповідника, помічника. Він продовжується й 
після смерті старця  

Канонізація народного улюбленця є справою часу. Дана робота є 
внеском до цієї справи, її можна використати як додатковий матеріал під 
час обґрунтування підстав щодо причетності чоловіка до кола святих. 

Секція «Правознавство» 

 

Халіуліна Катерина Сергіївна, 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 66  

Маріупольської міської ради, 

11 клас 

 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
СВОБОДИ СЛОВА У КОНТЕКСТІ ЖУРНАЛІСТИКИ 
Актуальність даної теми полягає у тому, що свобода слова у 

зв’язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій, сьогодні 
реалізується через ЗМІ, надаючи громадянам право на вільний доступ до 
інформації. Однак, стан правового регулювання діяльності ЗМІ та 
правовідносини з державою на даний час ще далекі від досконалості.  

Для досягнення мети слід виконати наступні завдання: 
1). Встановити сутність поняття свободи слова.  
2). Проаналізувати право людини на свободу слова в Законодавстві 
України. 
3). Схарактеризувати певний етап історичної еволюції свободи слова в 
Україні. 
4). Виявити європейську практику правового забезпечення свободи 
слова. 
5). Визначити недоліки захисту свободи слова в Україні відповідно до 
Європейського законодавства.  
6). Синтезувати досвіди Франції та Німеччини для покращення стану 
свободи слова в Україні. 

Розглянувши всі аспекти проблеми, автор дійшов наступних 
висновків: 
1). Свобода слова – це обов’язок моральності та поваги до людини і 
журналістами, і державною владою, і власниками ЗМІ.  
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2). В Україні існує досить досконала теоретико-правова база для 
реалізації даного права, що відповідає міжнародним стандартам. 
3). На законодавчому рівні Україна відповідає європейському 
суспільству, але існує тенденція розвитку найбільш розвинених 
медіасистем Франції та Німеччини, що можна взяти за орієнтир розвитку 
свободи слова. 
4). Стан свободи слова у контексті журналістики незадовільний.  
5). Рішення даних проблем полягає у проведенні реформаційних 
законодавчих змін, зорієнтованих на українське суспільство. 
 

Секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» 

 

Вінкерт Владислав В’ячеславович, 

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

23  

Краматорської міської ради, 

10 клас 

 

ПРАВОСЛАВНЕ ЧЕРНЕЦТВО ТА РАДЯНСЬКА ВЛАДА 
НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЯ ІЄРОМОНАХА СЕРГІЯ УМАНЦЯ 

(1930 – 1962 рр.) 
Актуальність дослідження У роботі запропоновано рішення 

проблем щодо державно-церковних відносин через вивчення зв’язку 
«чернець – радянська влада», а саме, через, так звану, «історичну 
людину», яка належить відповідній (радянській) епосі, соціальної 
спільноти (чернецтву), православній культурі. Такий підхід до теми є 
нерозкритим аспектом дослідження. Історичною особою, якій 
притаманні типові риси монаха минулої епохи, можна вважати 
ієромонаха Сергія, життя якого пройшло на тлі епохальних релігійних 
процесів. 

Мета дослідження полягає у розкритті становища православного 
чернецтва за часів радянської влади на прикладі життя ченця Сергія та 
його оточення крізь призму релігійно-державних відносин. 

Завданнями роботи передбачалися: 
- розкриття біографії о. Сергія; 
- дослідження способів та методів тиску держави на чернецтво в 

різні періоди тоталітарної епохи; 
- створення портрету православного ченця радянських часів на 

основі особистості ієромонаха Сергія. 
Комплекс джерел складається з листів о. Сергія, усних свідчень, 

архівних матеріалів, богословського твору ієромонаха. 
Наукова новизна роботи полягає: 
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- по-перше, у введенні до наукового обігу оригінального 
комплексу нових наративних джерел, усних свідчень, документів 
особистих архівів; 

 - по-друге, у використанні нового мікроаналітичного підходу для 
аналізу фактів біографії монаха Сергія; 

 - по-третє, у розкритті нових даних для характеристики способів 
втручання державних інституцій у особисте життя ченців, методів 
усунення кращих представників чернецтва. 

Ієромонах Сергій прожив коротке життя, неповні 32 роки, які 
пройшли на тлі боротьби державних установ проти релігії. Найкращі 
якості людини та ченця, першою з яких була любов до Бога та до людей, 
ієромонах Сергій виявив під час навчання у ОДС та МДА, служіння 
парафіяльним священиком. На різних етапах своєї діяльності він 
перебував у атмосфері нездорової цікавості та пильної уваги з боку 
представників міської влади, відчував на собі наслідки антирелігійної 
пропаганди, що нав’язувала суспільству негативний образ «попа». З 
початком хрущовських гонінь чернецтво було поставлене у скрутне 
матеріальне та моральне становище. Для о. Сергія це був період 
поневіряння, дискредитування, який закінчився смертю ченця внаслідок 
фізичного усунення. Гоніння та витончені, приховані методи знищення 
призвели до зруйнованих доль та трагедій найкращих і талановитих 
представників чорного духовенства. Але завдяки їх молитовним 
зусиллям ідеологам КПРС так і не вдалось показати світу «останнього 
радянського попа».  

 

Секція «Педагогіка»  

 

Бабічева Дар’я Олександрівна, 

Слов’янський педагогічний ліцей  

Слов’янської міської ради, 

11 клас 

 

ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО 
ПОДАЛЬШОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
У реформуванні освіти в Україні сьогодні актуальною проблемою є 

планування перспективи здобуття подальшої педагогічної освіти 
випускників. Метою дослідження є визначення й опис форм і видів 
роботи загальноосвітнього навчального закладу, спрямованих на 
педагогічне професійне самовизначення старшокласників. 

У процесі дослідження нами 1) проаналізовано стан досліджуваної 
проблеми в науковій літературі; 2) зроблено аналіз стану означеної 
проблеми в освітній практиці; 3) визначено й описано форми й види 
роботи з професійного спрямування старшокласників до подальшої 
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педагогічної діяльності в умовах загальноосвітнього навчального 
закладу; 4) зроблено узагальнення й висновки з обраної проблеми. 

Свою ефективність засвідчили запроваджені нами форми роботи зі 
старшокласниками: 1)  спецкурси «Педагогіка», «Психологія»; 2) 
залучення учнів класу до роботи у волонтерських групах ліцею, що 
опікуються роботою з дітьми; 3) запровадження педагогічної вертикалі; 
4) залучення ліцеїстів до участі в проведенні власних педагогічних 
досліджень та участі в науково-практичних конференціях педагогічного 
спрямування; 5) робота з учнями-представниками педагогічних династій; 
6) організація спільних заходів для старшокласників в межах «ліцей – 
педагогічний ВНЗ»; види роботи зі спрямування молоді до подальшого 
здобуття педагогічної професії на уроках з різних предметів. 

 

Мельник Валерія Юріївна,  
Краматорська українська гімназія  

Краматорської міської ради, 

11 клас 

 
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ В 

УМОВАХ СХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ  
(З ДОСВІДУ КРАМАТОРСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ) 

Концепція національно-патріотичного виховання учнів Краматорської 
української гімназії полягає в комплексній системі й цілеспрямованій 
діяльності педагогічного, учнівського й батьківського комітетів, 
співпраці зі Станицею Краматорськ Пласту – НСОУ, молодіжною 
організацією «Учнівське братство», волонтерською організацією «Пліч-
о-пліч». Визначальною рисою педагогічного, учнівського й 
батьківського комітетів є дієвість, саме вона спроможна перетворювати 
почуття в конкретні справи й вчинки на користь Батьківщини. 

Національно-патріотичне виховання гімназистів має неперервний 
характер. Серед його методів і форм у позаурочній та позагімназійній 
діяльності пріоритетна роль належить активним методам, що 
ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на 
самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного 
мислення, ініціативи й творчості школярів. В умовах поліетнічності 
важливими функціями патріотичного виховання в навчальному закладі є 
протистояння сепаратизму, націлювання учнів на толерантне ставлення 
до різних етносів, що складають український народ.  

За результатами анкетування, що проводилися в КУГ протягом 2007–
2012 рр., 2016 р. серед випускників з метою отримання даних про 
орієнтири й рівень їх усвідомлення тотожності з нацією, 69-74 % учнів 
мають високий рівень сформованості національної свідомості. Цей факт 
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свідчить про те, що національно-патріотичне виховання в навчальному 
закладі здійснюється на досить високому рівні. 

Як результат – формування випускника, який: 
– розуміє й поділяє сутність національної ідеї; 
– поважає державні та національні символи, святині; 
– є носієм національної української культури, духовності, моралі; 
– любить, відстоює рідну мову, користується нею; 
– любить, захищає, відстоює рідну державу (територію); 
– дотримується звичаїв, традицій, обрядів українського народу (вони є 

частиною його життя); 
– дбає про добробут співгромадян; 
–   відчуває особисту відповідальність за все, що відбувається в країні, 

робить свій внесок у долю Батьківщини.  
У додатках до роботи розміщені 61 фото з власного архіву учениці, 

гімназійного архіву й Інтернет-сайтів, а також матеріли, що допомагають 
більш повно розкрити тему дослідження 

 

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

 

Секція «Історія України» 

 

Шоленінов Віктор Дмитрович,  

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5, 

науковий гурток МАН ЦПР м. Краматорська, 

11 клас 

 

ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ ТА ІНТЕРНОВАНІ 

НА ДОНЕЧЧИНІ (1944–1954 рр.) 
Актуальність теми. Протягом 1944–1945 рр. у зв’язку з 

находженням військовополонених у Радянському Союзі проблема 
перебування іноземців у радянському полоні постала дуже гостро. На 
Донецькій землі у 1944–1954 рр. працював та пройшов випробування 
більший відсоток полонених. Наразі сторінки історії військового полону 
повоєнного десятиліття на Донеччині є малодослідженим аспектом теми. 

Метою роботи є дослідження комплексу проблем, пов’язаних з 
організацією та функціонуванням режимних установ та об’єктів для 
військовополонених та інтернованих на території Сталінської області у 
1944–1954 рр. 

Джерельну базу дослідження складають як опубліковані 
документи – накази НКВС, МВС, ГУПВІ Української РСР – так і такі, що 
зберігаються у архіві Донецької області, а також спогади учасників та 
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свідків подій, що записані автором. Цінним джерелом є записи 
колишнього японського полоненого десантника Кіоті Набуо. 

У зв’язку з масовим надходженням військовополонених після 
капітуляції Німеччини, а пізніше й Японії, протягом 1944 р. в СРСР було 
зорганізовано 222 табори ГУПВІ. Мережа стаціонарних виробничих 
установ України у 1946 р. охоплювала 24 табори. Через велике 
руйнування промисловості на Донеччині найбільший відсоток бранців 
знаходилися та працювали саме тут. 256000 військовополонених були 
розміщені у 10 стаціонарних таборах; 63 робочих батальйони (РБ) були 
організовані для інтернованих. Автором з’ясовано дислокацію таборів, 
яка з часом змінювалася залежно від потреб промисловості. Виявилося, 
що назва табору іноді не відповідала дійсному місцю знаходження 
відділень. Знайдено місця колишнього проживання військовополонених 
та інтернованих у містах Краматорськ та Дружківка. 

За підрахунками автора більшість контингенту використовувалася 
для відбудовування зруйнованих підприємств чорної металургії (11 
тисяч), на підприємствах гірничовидобувної промисловості працювали 
(4 тис.), понад 13 тис. відновлювало залізничні шляхи. 

Загалом у промисловості Сталінської області працювали бранці 32 
національностей. Серед європейців переважали німці, інші: угорці, 
румуни, австрійці, поляки, чимало японців. 

Умови праці та побут полонених були занадто важкими, особливо 
для тендітних японських солдатів. Бранці помирали від хвороб та 
виснажливої праці й були поховані у донецькій землі. Автором 
встановлене забудоване місце поховання військовополонених у 
Краматорську та ділянка із похованими японськими бранцями у м. 
Дружківка. В більшості випадків місця їхнього поховання не зафіксовані.  

 

Гусєв Віталій Євгенович, 

Новогродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№10  

ім. Тараса Шевченка, 

10 клас 

 

ТРАГІЧНІ СТОРІНКИ ГОЛОКОСТУ В ПІВНІЧНОМУ 

ПРИАЗОВ’Ї (НА ПРИКЛАДІ МІСТА МАРІУПОЛЯ) 

У дослідженні історії Голокосту на Донбасі за 25 років 

незалежності зроблено чимало. Ця тематика стала окремим об’єктом 

вивчення, історичного дослідження і на сьогодні потребує подальшого 

уточнення, узагальнення та переосмислення на підґрунті нових джерел, 

пов’язаних зі спогадами очевидців, яких із кожним днем стає все менше 

і менше. 
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Мета дослідження полягає у вивченні сторінок історії Голокосту 

євреїв міста Маріуполя на основі вивчення спогадів свідків подій, що 

викривають політику нацистських окупантів, відшукати, оприлюднити 

та зберегти інформацію про Праведників народів світу, які були гідно 

визнані рятувальниками євреїв міста. Це необхідно зробити для 

збереження пам’яті як про самі трагічні події, так і про їх учасників. 

Завданням роботи є пошук письмових історичних джерел, 

фотодокументів, інтерв’ю з очевидцями подій, аналіз наукової 

літератури з теми, відтворення об’єктивної картини трагедії євреїв 

Маріуполя під час окупації та висвітлення мотивів поведінки 

представників різних верств українського суспільства у порятунку 

приречених до знищення. 

Вивчення наукової літератури, документів, спогадів доводять, що 

Європа й Україна в тому числі, в роки Голокосту були територіями смерті 

невинних. На підставі численних спогадів очевидців зроблені висновки, 

щоб ніхто і ніколи не забував сотні великих та малих Бабиних Ярів, а 

прояви милосердя, безкорисливості, самопожертви стали прикладом для 

майбутнього покоління. 

 

Секція «Археологія» 

 

Меньших Олена Володимирівна, 

Маріупольський НВК «Ліцей-школа № 14»  

Маріупольської міської ради, 

11 клас  

 

СЕМАНТИКА ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЯМНИХ СТЕЛ  

ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я 
Новітні розробки в археології бронзового періоду викликають 

досить суперечливі питання в науковому просторі дослідників України 

та Західної Європи. Основним чином це спричинено відсутністю певної 

системи досліджень. У сучасному світі, що активно використовує 

різноманітні системи пошуків в електронних мережах, взагалі майже 

неможливо знайти потрібну інформацію фахової, археологічної 

спрямованості, що значно ускладнює працю вчених істориків. 

Тому метою роботи є зведення та ідентифікація графічних 

зображень в єдину систему наукових історичних знань. Також робимо 

спробу відтворення світогляду етнічних елементів Північного 

Причорномор’я ямної культури. 
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Під час дослідження були зроблені такі основні висновки: була 

зведена інформація про типологічні, морфологічні та змістовні графічні 

зображення у таблиці. Також автор доходить до висновку, що стародавні 

митці мали надзвичайно глибокі світоглядні уявлення, представлені у 

графіті, насамперед про походження світу, наступність часу, системи 

світу та людського життя. Окремо автор приділяє увагу уявленню носіїв 

ямної культури бронзового періоду про поступовість світу в іконографії 

стел. Так, зазначено: підземний світ, наземний та небесний, що яскраво 

доводять орнітологічні мотиви та інші елементи ямної іконографії. Вони 

широко представлені у графічних зображеннях ямної спільноти 

Північного Причорномор’я та, на думку автора, підтверджують взаємний 

зв’язок із наступними культурними елементами Східної Європи. 

 

Потапова Лоліта Віталіївна, 

Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4 Слов’янської міської ради, 

10 клас 

 

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ПОСЕЛЕНЬ САЛТОВО-

МАЯЦЬКОЇ АРХЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ (НА МАТЕРІАЛІ 

ПАМ’ЯТОК СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ) 
Стародавня історія Донеччини протягом тисячоліть була 

включеною у глобальні цивілізаційні процесів, які породжували яскраві 

культурні досягнення. Однією з найцікавіших держав раннього 

Середньовіччя на теренах сучасної України був Хазарський каганат, 

значна частина населення якого характеризується археологами як 

салтово-маяцька культура. Необхідність повернути Східній Україні її 

повноцінну, включену в контекст загальносвітової цивілізації історію 

визначила вибір теми дослідження та обумовила її актуальність. Однією 

з головних вимог сучасної історичної науки є антропологізація 

історичних досліджень, наближення історичної науки до особистості, 

увага до кожного без винятку члена суспільства. Відповідно, аспектом 

вивчення теми виступає повсякденне життя населення Сидорівського 

городища як яскравого зразка салтово-маяцької культури взагалі. 

Метою дослідження є дослідити якомога повніше повсякденне 

життя населення салтово-маяцької культури на матеріалі археологічних 

матеріалів Слов’янського району. В роботі вперше здійснено комплексну 

спробу проаналізувати побут, господарські заняття, релігійні уявлення та 

естетичні смаки населення салтово-маяцької археологічної культури, 
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інтегрувати розрізнені факти й відомості в цілісну наукову картину. При 

цьому враховано той вплив, який здійснюють на повсякденне життя 

глобальні історичні процеси та локальні події, рівень розвитку техніки, 

економічні й політичні зв’язки.  

На підставі отриманих даних зроблено висновок, що основним 

господарським заняттям населення було скотарство, переважно відгінне, 

землеробство, в тому числі садівництво та виноградарство. Встановлено, 

що городища середньої течії Сіверського Дінця були важливими 

торговельними центрами, які пов’язували цю територію з центральними 

містами Хазарії. Виявлено, що військова небезпека загрожувала 

населенню Сидорівського та сусідніх городищ повсякчас, тому 

поселення були ретельно укріпленими, а населення мало зброю. 

Яскравим явищем була духовна культура Сидорівського городища, яка 

являла собою провінційний варіант культури Хазарії. Важливим для 

розуміння ролі Хазарії в розвитку вітчизняної культури є тісні контакти 

її населення із слов’янами. Характерним для салтово-маяцької культури 

було співіснування із язичництвом християнства, ісламу та іудаїзму. 

Отримані результати можуть бути використані під час створення 

музейних експозицій, у шкільному та вузівському курсі історії України, 

як підґрунтя для подальших досліджень обраного напрямку. 

 

Секція «Історичне краєзнавство» 

 

Івлєв Кирило Олександрович,  

Часовоярський Центр дитячої та юнацької 

творчості,  

Часовоярська загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 17 Бахмутської міської ради, 

10 клас 

 

ГЕРАЛЬДИЧНА СИМВОЛІКА У ЧАСОВОЯРСЬКОМУ 

МІКРОРЕГІОНІ У ХVII–XXI СТ. 

Вивчення геральдичної історії Часовоярського мікрорегіону 

обумовлене тим, що норми герботворення взаємопов’язані з 

проблематикою політико-культурної ідентичності. Плідним є вивчення 

історії геральдики у мікрорегіоні, що, у зв’язку з адміністративною 

реформою, має утворити об’єднану територіальну громаду. 

Геральдична історія мікрорегіону впродовж XVII–XVIIІ ст. була 

пов’язана з його приналежністю до військово-адміністративних утворень 

– Запорізької Січі, козацьких слобідських полків та інших військових 
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формувань (у чиїх гербах було представлено як оригінальну українську 

символіку, так і елементи європейської). У XVIIІ–ХІХ ст. вона була 

представлена символкою м. Бахмуту, що був центром повіту, до котрих 

входив мікрорегіон (у ці часи спостерігалося поєднання класичних 

елементів європейської геральдики і місцевих нововведень); також 

цікавою сторінкою геральдичної історії мікрорегіону є родова символіка 

землевласників кінця XVIIІ–поч. ХХ ст. Після занепаду геральдичної 

сфери за радянської доби, певної профанації символіки, перетворення її 

на агітаційні кліше, на межі ХХ–ХХІ ст. відбулося відродження 

зацікавлення геральдичною символікою населених пунктів, районів. 

Нині символіка у мікрорегіоні являє собою складне поєднання 

європейських, місцевих українських (козацьких) традицій та певною 

мірою несе відбиток геральдичної традиції другої пол. ХХ ст. 

 

Новікова Євгенія Олександрівна, 

НВК «Ліцей із ЗШ І-ІІІ ступенів» 

Костянтинівської міської ради, 

11 клас 

 

ЗАРОДЖЕННЯ РОБІТНИЧОГО РУХУ В КОСТЯНТИНІВЦІ  

НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

На сьогодні історичне краєзнавство становить один з 

найактуальніших напрямів сучасних історичних досліджень. І це не 

дивно, адже вивчення регіонів, міст, сіл дозволяє виявити особливості їх 

розвитку, чинники, що цьому сприяють, та детальніше розглянути події, 

які розгорталися на території всієї країни. Вивчення історії кожного 

регіону окремо дає змогу глибше зрозуміти в історію держави в цілому. 

Історія мого рідного міста Костянтинівки також є складовою історії 

України та всесвітньої історії, а події, що відбувалися на нашій землі є 

відгуком на події, що відбувались у світі. Промисловий переворот, 

вигідне географічне положення та іноземні капітали створили в кін. XIX 

ст. підґрунтя для перетворення Костянтинівки на потужний промисловий 

центр Донбасу. Внаслідок цього починають формуватися робітничі 

заводські колективи, які були складовою частиною робітничого класу 

Донбасу та України. Важке та безправне становище робітників 

Костянтинівських заводів закладало підґрунтя для робітничих виступів, 

які були спочатку стихійними, а потім відбувається перехід до 

організованих, із конкретними вимогами. 
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Тож мета нашої роботи – дослідити особливості становлення 

робітничого руху в Костянтинівці на поч. XX століття та показати, як 

відбувався перехід від стихійних виступів до організованого робітничого 

руху та формування чітких вимог. Її досягнення передбачало виконання 

наступних завдань: 

• дослідити процес зародження населеного пункту 

Костянтинівка, становлення його як промислового центру та визначити 

фактори, що цьому сприяли; 

• охарактеризувати побут та умови праці робітників на 

костянтинівських заводах; процес становлення робітничого руху в 

Костянтинівці, його перехід від стихійних завершень до організованих 

страйків; 

• заповнити прогалини, що існують в історичній краєзнавчій 

літературі щодо подій 1900 та 1912 рр., залучивши до цього архівні та 

малодосліджені документи; 

• проаналізувати результати досліджень та зробити висновки 

щодо характеристик становлення робітничого руху в нашому місті. 

Новизна роботи полягає у встановленні детального перебігу 

історичних подій, спростуванні деяких традиційних версій, що 

висвітлюють перші робітничі виступи в Костянтинівці, на підставі нових 

документальних джерел. 

Результати даної роботи можуть практично застосовуватись на 

уроках під час вивчення історії рідного краю, при написанні 

дослідницьких робіт за даною проблемою та при дослідженні 

робітничого руху в нашому краї. 

 

Красозова Анастасія Віталіївна, 

Мангушська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2, 

11 клас 

 

ГРЕКИ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я 

В МЕЛІТОПОЛЬСЬКІЙ НАСТУПАЛЬНІЙ ОПЕРАЦІЇ 

Головним завданням роботи «Греки Північного Приазов’я у 

Мелітопольській наступальній операції» є пошук очевидців боїв на річці 

Молочній у вересні – листопаді 1943 року, їх нащадків. Запис спогадів, 

робота з джерелами, періодичною пресою, дослідження публікацій – це 

склало основу, фундамент роботи. Тому основна мета дослідження – 

якомога більше висвітлити бойовий шлях земляків, жителів селища 

Мангуш та інших сіл району, покласти початок створенню роботи з 
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вивчення подвигу призовників із грецьких сіл, покликаних на захист 

Батьківщини; зібрати, в одній роботі розрізнені публікації, факти, 

спогади, пов’язані з участю мешканців району у Другій світовій війні, 

зокрема у боях на річці Молочній. Нас цікавлять питання: чому 

мешканців району, і не тільки нашого, практично ненавчених або з 

мінімальною підготовкою направили на штурм німецьких укріплень? 

Чому для багатьох з них бракувало зброї, військового одягу? Для 

реалізації цих наукових завдань були використані різноманітні методи 

дослідження: ознайомлення з необхідною літературою, аналіз 

опублікованих архівних матеріалів, історичний пошук, метод «усної 

історії». Нас цікавила, перш за все, інформація, що стосується 

призовників, мешканців Мангушського району, і не тільки греків.  

Автор аналізує найгостріші, серйозні питання: як і чому молоді, 

ненавчені призовники, які зчаста і гвинтівки не бачили, потрапили без 

підготовки в саме горнило важких боїв, зламуючи неприступну, з точки 

зору німецьких інженерів, оборонну лінію «Вотан»; як проходила 

мобілізація новобранців та з якого віку; якими були населені пункти 

Мангушського району напередодні визволення від загарбників. 

 

Секція «Етнологія» 

 

Бельбєклі Кристина Вікторівна,  

КЗ «Маріупольська спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ 

ступенів № 46 Маріупольської міської ради, 

9 клас 

 

ОСОБЛИВОСТІ СВЯТКУВАННЯ КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВОГО 

СВЯТА АЙ-ВАСИЛЬ У СЕЛИЩІ СТАРИЙ КРИМ 

Мета даної роботи полягає в дослідженні особливостей святкування 

календарно-обрядового свята Ай-Василь жителями селища Старий Крим. 

Актуальність: традиції та обряди греків Приазов’я є складовою 

частиною загальних етнічних традицій усієї грецької спільноти. 

Дослідницькі завдання:  

- проаналізувати теоретичні роботи, пов’язані з темою; 

- порівняти традиції святкування Ай-Василя в урумських і румейських 

селищах; 

- дібрати практичний матеріал через польові дослідження в селищі 

Старий Крим та дати характеристику грецькій ритуальній страві Ай-

Василь; 
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- провести анкетування мешканців селища, щоб з’ясувати причини 

трансформації свята Ай-Василь у сучасних умовах. 

Автором було порівняно новорічні обряди святкування в різних 

селах Маріупольщини, виявлено відмінності та подібності обрядів румеїв 

та урумів. Досліджено тенденції грецького календарного свята Ай-

Василь в сучасній обрядовій культурі мешканцями селища Старий Крим. 

Наукова новизна роботи полягає у виявленні особливостей 

святкування Ай-Василя в селищі Старий Крим та його трансформації в 

сучасних умовах на базі польових досліджень. 

 

Секція «Всесвітня історія» 

 

Губенко Валерія Іллівна,  

НВК «гімназія-школа» №27 Маріупольської міської ради, 

11 клас 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ «СХІДНОГО ШТАБУ ЕКОНОМІЧНОГО 

КЕРІВНИЦТВА» НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 (1941–1944 РР.) 

Актуальність обраної теми. Аграрна та промислова політика 

нацистів на окупованих землях є малодослідженою темою в історії. У 

радянські часи увага вчених була більш прикута саме до військових дій 

та ролі Радянського Союзу у Другій світовій війні. Тому тема є 

актуальною на сьогодні. 

Метою дослідження є здійснення всебічного аналізу політики 

німецької окупаційної влади у сільському господарстві та промисловості 

на окупованих східних територіях.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вивчити стан і ступінь 

розкриття проблеми у вітчизняній та зарубіжній історіографії, дослідити 

її джерельну базу, реконструювати систему німецьких військово-

адміністративних та військово-економічних органів управління, а також 

розкрити напрямки та форми їхньої діяльності, а також охарактеризувати 

сутність аграрної та промислової політики німців на окупованій території 

СРСР впродовж усього періоду окупації та відстежити хід аграрної 

реформи та її наслідки у зазначеному регіоні. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, літератури та додатків. В результаті проведеної 

роботи біло зроблено одну зі спроб дослідження діяльності Економічного 



49 
 

Штабу «Ост» у сфері видобувної та обробної промисловості у 

вітчизняній та зарубіжній історіографії. 

 

ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

 

Секція «Географія та ландшафтознавство» 

 

Ткачук Світлана Олександрівна, 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 

Торецької міської ради, 

11 клас 

 

ТЕРИКОНИ ДОНЕЧЧИНИ: ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА  

ЧИ ЛАНДШАФТНА ПРИНАДА? 
Мета дослідження – аналіз впливу териконів і породних відвалів 

на екологічний стан регіону та можливих варіантів їх використання у 

господарській діяльності людини. 

Актуальність роботи визначається тим, що для Донеччини 

проблема впливу териконів та породних відвалів на довкілля була і на 

сьогодні залишається дуже гострою. У роботі розглянуті варіанти 

зменшення впливу гірничопромислових ландшафтів на екологічний стан 

регіону, шляхи їх використання у господарській діяльності. 

Предмет дослідження: сучасний стан гірничопромислових 

ландшафтів та навколишнього середовища в регіоні.  

Об’єктом дослідження є терикони та породні відвали як форми 

техногенних ландшафтів. 

Під час виконання роботи ставилися наступні завдання: 

 вивчити теоретичну літературу про породні відвали, їх вплив на 

екологічну ситуацію та можливі варіанти їх використання у 

господарській діяльності людини; 

 розрахувати коефіцієнт екологічного навантаження на одну 

особу; 

 провести соціологічне опитування про ставлення місцевого 

населення до проблеми породних відвалів; 

 визначити, які варіанти використання породних відвалів доцільно 

застосовувати у Донецькій області; 

 проаналізувати перспективи використання териконів Донеччини 

у господарській діяльності людини. 
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У процесі виконання роботи використовувалися загальнонаукові 

методи: аналізу статистичних даних, математичний, порівняння.  

Висновок: Під час дослідження був розрахований коефіцієнт 

екологічного навантаження на особу за останні п’ять років, що 

підтверджує факт негативної ситуації, яка склалася. Досліджено шляхи 

утилізації, рекультивації, переробки а також можливого подальшого 

використання породних відвалів. 

Враховуючи викладене у роботі – доцільне ландшафтне 

переобладнання породних відвалів, що існують, у різних якостях залежно 

від їх структури та місцевих потреб.  

Робота виконана на 27 аркушах, має 2 розділи, 3 додатки, що 

ілюстровані рисунками; вивчено 25 позицій літератури. 

 

Секція «Геологія, геохімія та мінералогія» 

 

Шиян Софія Олександрівна, 

Дем’янівська загальноосвітня школа I-III ступенів  

Мангушської районної ради,  

9 клас 

 

КОРИСНІ КОПАЛИНИ СЕЛА ДЕМ’ЯНІВКИ 

Актуальність опису й аналізу мінерально-сировинної бази 

Північного Приазов’я визначається зростаючим дефіцитом природних 

ресурсів. Об’єктом дослідження стали корисні копалини села Дем’янівки 

Мангушського району Донецької області та прилеглих територій. 

Головне завдання полягає в аналізі розміщення корисних копалин, 

з’ясуванні перспектив їх використання.  

Територія місцевості лежить в межах Українського щита. 

Мінерали, що походять з Дем’янівки (залізна руда, мармур), визначалися 

експериментально за методикою Б. В. Пічугіна. Ретельно вивчено 

геологічні карти, численні геологічні звіти 1940–2000-х років, 

опрацьовано спеціальну літературу. 

На території Дем’янівки ділянки залізистих кварцитів 

розповсюджені в межах двох смуг субмеридіального простягання; 

прогнозні ресурси вважаються надійною резервною базою 

маріупольських металургійних комбінатів.  

На Мангушській ділянці в породах докембрійського фундаменту 

встановлені прояви урану.  
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У межах земель с. Дем’янівки геологами була виділена ділянка 

«Мармурова», яка відноситься до Первомайського родовища мармуру і 

відповідає промисловим вимогам до облицювальної продукції.  

У Приазов’ї виділено 16 площ, перспективних для виявлення 

корінних джерел алмазів, і серед них – Дем’янівська. На території 

Мангушського району є також Стародубівський рудопрояв 

рідкоземельних елементів. 

Отже, на території села Дем’янівки та прилеглих територіях є 

поклади залізних руд і мармуру, їх експлуатація можлива відкритим 

способом. Прояви уранових руд, коштовного каміння (алмази), 

рідкоземельних елементів потребують подальших досліджень. 

 

ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 

 

Секція «Матеріалознавство» 

 

Ратушна Альона Анатоліївна, 

Маріупольський технічний ліцей 

Маріупольської міської ради, 

11 клас  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОБЕЗПЕЧНИХ НАПОВНЮВАЧІВ 

САМАННОЇ СУМІШІ 

НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦЕГЛИ-СИРЦЮ 

Актуальність роботи зумовлена зростаючими потребами людства у 

створенні економічно вигідних та екологічно безпечних будівельних 

матеріалів. Властивості саману роблять його матеріалом XXІ століття: 

мінімальні витрати на виробництво, адже сировина – природний 

матеріал, якого досить багато; технологія виготовлення цегли-сирцю не 

потребує додаткових витрат на випал у печі; саман відмінно поглинає 

зайву вологу в приміщенні, є дуже теплим, звуконепроникним, 

екологічно чистим і пожежобезпечним матеріалом. Саме тому 

будівництво саманних будинків знову стає актуальним у наш час. 

Об’єкт дослідження: цегла-сирець. 

Предмет дослідження: саманна суміш з наповнювачами. 

Цілі: дослідити, як впливають екобезпечні наповнювачі саманної 

суміші на фізико-механічні властивості цегли-сирцю. 
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Завдання: знайти альтернативні наповнювачі саманної суміші 

замість тих, що традиційно існували, з метою покращення їх фізико-

механічних властивостей. 

Висновки: саманна суміш як будівельний матеріал має добрі 

властивості. Крім класичного складу можна рекомендувати 

використовувати у якості наповнювачів вовну тварин, тирсу та 

бавовняну тканину, оскільки зразки сумішей з цими наповнювачами 

мають кращі фізико-механічні властивості у порівнянні з іншими 

досліджуваними зразками. 

 

Секція «Науково-технічна творчість та винахідництво» 

 

Риба Микита Юрійович, 

Маріупольський технічний ліцей 

Маріупольської міської ради, 

10 клас 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПОБУТОВОГО СТОЛИКА  

З ГОФРОКАРТОНУ 
За деяких обставин людина використовує замість дорогих виробів 

довготривалого терміну експлуатації дешеві вироби короткотривалого 
терміну експлуатації, які згодом опиняються на звалищі. Через 
накопичення на звалищах пластмас, які важко розкладаються, 
пропонується використати паперові матеріали з невеликим терміном 
розкладання, що не забруднюють навколишнє середовище. 

У роботі для виготовлення меблів запропоновано використовувати 
гофрокартон – екологічно безпечний, легкий та дешевий матеріал, який 
до того ж є досить технологічним, бо легко кроїться та згинається. Це 
дозволяє без зусиль та використання спеціального інструмента зібрати 
виріб з листової заготовки у домашніх умовах. Після виходу виробу з 
ладу гофрокартон потрапляє на пункт збору вторинної сировини 
(макулатури) для подальшої переробки.  

Об’єкт конструювання: виріб короткотривалого використання – 
побутовий столик. 

Мета конструювання: розробити удосконалену конструкцію з 
метою спрощення та здешевлення технології її виробництва, зібрати 
діючу модель столика. 

Завдання конструювання: проаналізувати недоліки відомих 
конструкцій столиків та виявити елементи конструкції, які можна 
вдосконалити з метою покращення споживчих властивостей. 
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У результаті процесу конструювання розроблено модель складного 
столика з тришарового гофрокартону розміром робочої поверхні 
540×350 мм та висотою ніжок 600 мм, з надійними фіксаторами, що 
з’єднують окремі деталі конструкції. На поверхні є заглиблення під 
склянку або іншу ємність. У порівнянні з обраним прототипом столика 
вдосконалена конструкція моделі виконана з більш дешевого матеріалу, 
має меншу кількість згинів та більш надійні деталі кріплення, що не 
тільки полегшує процес зборки, а й спрощує та, відповідно, здешевлює 
вирубний штамп, який виготовляє викрійку з листової гофрокартонової 
заготовки. Конструкція витримує навантаження 5 кг та завдяки заходам, 
спрямованим на здешевлення, буде мати меншу вартість. 

 

Секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження» 

 

Акульшин Дмитро Павлович, 

Маріупольський навчально-виховний комплекс 

«Колегіум-школа» Маріупольської міської ради, 

10 клас 

 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ШТУЧНИХ ДЖЕРЕЛ ОСВІТЛЕННЯ  

ДЛЯ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ 
Енергія з давніх часів залишається однією з головних складових 

людського життя. Вона дає можливість створювати різні матеріали, є 
однією з обов’язкових складових при розробці інноваційних технологій. 
Повноцінне існування людини неможливе без освоєння різних видів 
енергії. 

Актуальність: тема моєї роботи є досить актуальною, тому що 
питання раціонального використання електроенергії в наш час постало 
досить гостро у зв’язку з обмеженістю ресурсів, які є джерелами 
електроенергії. В умовах подорожчання тарифів на світло використання 
економніших ламп поширюється. 

Наукова значимість роботи: упровадження в побут представленої 
мною схеми освітлення допоможе використовувати невичерпний ресурс 
сонячної енергії, а також використовувати світло за аварійною потребою, 
коли немає можливості запалити основне джерело освітлення. 

Об’єктом дослідження є світлодіодні світильники та освітлювальні 
прилади на основі інших джерел світла. 

Предметом дослідження є технічні показники розглянутих 
освітлювальних приладів. 

Під час проведення досліджень були розглянуті принципи роботи 
штучних джерел освітлення, які застосовуються в наших квартирах. 
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У даній роботі були проведені розрахунки, що визначають терміни 
окупності переходу на світлодіодні лампи в порівнянні з лампами 
розжарювання. Виходячи з цих розрахунків, вартість однієї світлодіодної 
лампи в порівнянні зі звичайною окупається за 1-2 роки в залежності від 
інтенсивності експлуатації. 

Таким чином, із наведених досліджень можна зробити висновок, що 
на сьогодні найбільш ефективним джерелом освітлення для наших 
квартир є світлодіодні лампи. Вони мають високий коефіцієнт корисної 
дії (80%), відповідно низьку витрату електроенергії, у них великий термін 
експлуатації (як мінімум 20 років), висока яскравість, відсутність 
інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювань, вони є 
«антивандальними». Але основна перевага світлодіодів у порівнянні з 
іншими джерелами штучного освітлення полягає в їх сприятливій дії на 
здоров’я людини та повній екологічній безпеці. 

До перспективних напрямів електроніки світлодіодного освітлення 
слід віднести системи бездротового керування освітленням (світильник 
вмикається і вимикається за програмою вбудованого контролера), а 
також так звані smart-системи, характерні для RGB джерел світла. У 
таких системах можлива реалізація режимів управління не тільки силою 
світлового потоку, але і колірними параметрами освітлювальної системи, 
що призводить до максимальної адаптації світлового випромінювання до 
часу доби і, як наслідок, до поліпшення умов праці, підвищення 
продуктивності, зменшення стомлюваності та інших позитивних 
результатів при такому освітленні. 

Використання світлодіодів – найефективніший спосіб зменшити 
споживання електроенергії.  

 

Демусенко Микита Віталійович, 

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2, 

9 клас 

 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ КВАРТИР 

Мета роботи – створення «розумної», енергоефективної квартири. 

Для цього необхідно комп’ютерна програма, яка регулює подачу тепла і 

вентиляцію будівлі. 

Актуальність роботи полягає в тому, що понад 40% житлового 

фонду в Україні – це споруди, збудовані у XX столітті, при зведенні яких 

не враховували проблеми енергоефективності. 

Завдання на першому етапі – проаналізувати параметри і величини, 

що впливають на енергоефективність квартир. Створення алгоритму 

програмування (датчики, прилади, місце їх встановлення, визначення 

точок холоду, похибка вимірювань). 
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Підсумок роботи – порівняти і оцінити на підставі 

експериментальних даних рівень енергозбереження та 

енергоефективності. Створити методику визначення точок холоду, на 

підставі цієї методики зробити розрахунок товщини ізоляційного шару. 

Визначити похибки вимірювання приладу і обрати датчики. 

 

Пристинський Данило Валерійович,  

Слов’янський центр дитячої та юнацької творчості, 

Слов’янський педагогічний ліцей 

Слов’янської міської ради, 

11 клас 

 

КОНВЕКЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В РІДИНАХ ПІД ДІЄЮ СВІТЛА 

Однією з причин зміни клімату в окремих регіонах земної кулі є 

теплове нагрівання «брудної» атмосфери. За рахунок сильного 

забруднення продуктами горіння, які утворюються в результаті 

природних або штучних катаклізмів, атмосфера стає непрозорою для 

сонячного випромінювання, що істотно змінює циркуляцію повітряних 

потоків. 

Подібні «натурні» експерименти, пропоновані самим життям, 

викликають необхідність дослідження схожих явищ у лабораторних 

умовах, що і зумовлює актуальність нашого дослідження, мета якого 

дослідити явище конвекції в рідинах. 

У роботі досліджено явище конвекції рідини під дією світла на 

прикладі води й чорнил, проведено досліди з визначення конвекційних 

картин за різних умов, описано результати дослідів, які дають підстави 

стверджувати, що ці експерименти, з одного боку, дозволяють 

розглянути перехід від ламінарних рухів, утворених на межах 

порожнини, до нерегулярних турбулентних рухів усередині кільця 

великого діаметра. З іншого боку, процеси, що відбуваються в 

прикордонних шарах на краях кільця, «задають» рух й усередині його, 

принципову роль відіграють також вторинні плини, обумовлені бічними 

межами. 
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Стамбулжи Дмитро Андрійович, 

Маріупольський НВК «Ліцей-школа №14» 

Маріупольської міської ради, 

11 клас 

 

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПОНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ 

ЕНЕРГІЇ У ПОБУТІ 

Науково-дослідницька робота присвячена актуальній проблемі – 

збереження та раціональне використання енергії. 

Метою даної роботи є дослідження можливості використання 

поновлювальних джерел енергії у побуті та розробка пристроїв для 

перетворення надлишкової енергії та енергії Сонця. 

У практичній частині досліджено можливість збірки установок із 

підручних матеріалів, а саме: із пристроїв або їх частин, термін дії яких 

вже закінчився, для перетворення енергії у побуті. Також запропоновано 

використання елементу Пельтьє для отримання світлової енергії шляхом 

використання теплової енергії системи опалення 

У результаті зроблені висновки, щодо ефективності роботи цих 

приладів за рахунок надлишкової енергії та можливості їх використання.  

 

Секція «Технологічні процеси та перспективні технології» 

 

Болдарєва Діана Вадимівна, 

НВК «Гімназія-школа» № 27 

 Маріупольської міської ради, 

10 клас 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ОСТАТОЧНОЇ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 

ЦЕМЕНТОВАНОЇ СТАЛІ G21MN5 ГРАФІЧНИМ МЕТОДОМ ТА 

ЕЛЕМЕНТАМИ РЕГРЕСІЙНОЇ СТАТИСТИКИ 

Мета роботи – дослідження впливу температури остаточної 

термічної обробки на мікроструктуру і мікротвердість цементованої 

низьковуглецевої високомарганцевої сталі, встановлення оптимальної 

температури нагріву під загартування за допомогою методу 

математичного моделювання.  

Практичне значення роботи полягає в ефективному застосуванні 

графічного методу та елементів регресійної статистики засобами 
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Microsoft Excel для оптимізації технологічного режиму зміцнення 

конкретної, економнолегованої сталі з високим вмістом марганцю, 

підвищення її зносостійкості та довговічності, тому обрана тема є 

актуальною.  

Виконання наукової роботи сприяє формуванню і розвитку 

дослідницьких здібностей, вмінню аналізувати результати досліджень і 

робити висновки. Такий підхід є корисним в плані підвищення 

інтелектуального рівня та формування зацікавленості до професійного 

самовизначення. 

Висновки, що отримані в роботі, підкріплені протоколами 

випробувань на сучасному обладнанні та мікрофотографіями структур 

досліджуваних зразків. 

 

ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

Секція «Комп’ютерні системи та мережі» 

 

Сіверський Максим Дмитрович, 

Маріупольський технічний ліцей 

Маріупольської міської ради,  

10 клас  

 

СТВОРЕННЯ МУЛЬТИСИСТЕМНИХ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ 

Метою даної роботи є модифікація мобільних пристроїв 

(смартфонів, планшетів) для роботи з декількома операційними 

системами. 

Робота актуальна, бо запуск стаціонарної операційної системи на 

мобільному пристрої відкриває для користувача ширші функціональні 

можливості. 

Робота є важливою для розробників мобільних додатків, зважаючи 

на те, що вони мають мобільне середовище розробки і, як наслідок, 

можливість написання програмного забезпечення в будь-якому місці і в 

будь-який час, а також можливість відразу ж перевіряти додатки на 

своєму пристрої. 

Системний адміністратор або інженер-провайдер може 

використовувати свій смартфон або планшет як портативну станцію або 

як тимчасовий портативний сервер. 

Не менш цікавою можливістю є ремонт одного смартфону за 

допомогою іншого, а саме перевстановлення операційної системи і 
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отримання root-прав. Якщо система Android була зіпсована, а поруч 

немає персонального комп’ютера, то можна завантажити операційну 

систему Linux і відновити систему. 

У всіх офіційних рішеннях був помічений один спільний недолік 

– сильно обмежені версії мобільних систем у порівнянні зі 

стаціонарними, що позбавляє сенсу встановлення тієї чи іншої 

операційної системи на мобільний пристрій. 

 

Уваров Валентин Юрійович, 

Красноармійський міський ліцей «Надія»  

Покровської міської ради, 

11 клас 

 

ПАРАЛЕЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ  

ТЕХНОЛОГІЇ MPI  

У сучасному світі існує багато глобальних питань, які можна 

розв’язувати, порівнюючи різні дані. Дослідження цих багатьох питань 

вимагають великої точності, тому для їх розв’язання знадобиться велика 

обчислювальна потужність та чимало часу. Для цього досить добре 

підходять кластери, що розподіляють завдання для кожного 

обчислювального вузла, а потім збирають дані та виводять точну 

відповідь. 

Актуальність даної роботи випливає з того, що кластери добре 

підходять для виконання багатьох розрахункових завдань.  

Метою роботи було створення кластеру з вісьмох комп’ютерів, що 

обчислює приклади, які можна розпаралелити (поділити на декілька 

частин). 

Для написання паралельних програм автор вивчив функції MPI 

(приблизно 300 функцій) та мову програмування, що підтримує MPI, в 

даному випадку C++. 

У даній роботі була розроблена програма для розрахунку значення 

експоненти з встановленою точністю за допомогою MPI-бібліотеки, що 

виконується на кластері. 

Оцінюючи роботу в цілому можна відзначити, що вона є 

самостійним дослідженням, яке вміщує в собі елементи наукової 

новизни, має теоретичну та практичну цінність.  

 

Секція «Технології програмування» 
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Чернишов Денис Юрійович, 

Бахмутський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 – 

багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради, 

10 клас 

 

ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ БІБЛІОТЕК МОВИ 

ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON ПРИ СТВОРЕННІ ПРОГРАМИ 

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
Метою представленої роботи є розробка програми «Програма для 

підготовки до ЗНО з англійської мови», яка допомагає учням краще 
зрозуміти матеріал та підготуватись до ЗНО з англійської мови. Програма 
підготовки представлена у вигляді GUI-гри для більш кращого розуміння 
матеріалу.  

У процесі створення програми мною використовувалась 
високорівнева мова програмування загального призначення Python. 

Під час роботи над програмою мною були проаналізовані 
можливості щодо створенню графічного інтерфейсу за допомогою 
графічних бібліотек, які підтримуються мовою Python. Після ретельного 
аналізу їх можливостей та недоліків у якості методу, який був 
покладений в основу реалізації даної задачі, була використана графічна 
бібліотека Pygame, яка являє собою набір модулів (бібліотек) мови 
програмування Python, що призначений для написання комп’ютерних 
ігор і мультимедіа-додатків. 

 

Николаєнко Олександр Юрійович,  

Навчально-виховний комплекс «Інформатико-

математичний ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» Торецької міської ради, 

10 клас 

 

ПОБУДОВА ГРАФІКІВ ЗАСОБАМИ VB.NET 
Мета дослідження: вивчити методи побудови графіків функцій, 

дослідити численні методи знаходження коренів рівнянь та реалізувати 

ці методи засобами мови програмування VB.Net. 

Актуальність роботи: зумовлена тим, що графічні методи 

відіграють винятково велику роль в галузях науки і практики, де 

виконуються узагальнення, обробка й аналіз великого обсягу інформації.  

Сучасне життя неможливо уявити без використання графіків. Вони 

стали засобом ефективного аналізу й узагальнення даних. Такі 
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властивості графіків, як виразність, лаконічність, універсальність, 

смислова однозначність, інтернаціональність, а також наочність зробили 

їх незамінними у дослідницькій та практичній роботі. 

Побудова графіків є досить ефективним засобом для розв’язання 

широкого кола задач. При дослідженні різних явищ та процесів природи, 

розв’язанні технічних задач, вивченні математики, - на кожному кроці 

зустрічаються факти зміни однієї величини залежно від зміни іншої – так 

званої функціональної залежності. 

Додаток Graphick дозволяє вирішити найважливіші задачі 

математичного аналізу – будувати графіки функцій та полегшити роботу 

з дослідження коренів рівнянь. Додаток створений засобами мови 

програмування VB.Net у середовищі Visual Studio 2010 з використанням 

методів об’єктно-орієнтовного програмування. Взаємодія з 

користувачем, а саме корегування параметрів, відбувається завдяки 

елементам керування, розташованим на головній формі додатку. 

Задача знаходження коренів нелінійних рівнянь одна з 

найважливіших задач математики. Численні методи розв’язання 

математичних задач відомі давно, ще до появи ЕОМ, але ними 

користувалися рідко і тільки в порівняно простих випадках через 

надзвичайну трудомісткість обчислень. Із появою швидких та потужних 

цифрових комп’ютерів роль численних методів для розв’язання наукових 

та інженерних задач значно зросла. І хоча аналітичні методи розв’язання 

математичних задач, як і раніше, дуже важливі, численні методи істотно 

розширюють можливості розв’язання прикладних задач.  

Висновки: створений додаток Graphick дозволяє користувачу 

побудувати графік обраної функції, дає змогу корегувати параметри 

відображення та діапазон обчислення її значень. Крім цього, в роботі 

були проаналізовані розв’язки нелінійних рівнянь численними методами. 

За допомогою створеного додатку були отримані наближені корені 

заданих рівнянь і порівняна ефективність методів їх знаходження. Також 

було доведено, що комбінований метод має значно вищу швидкість 

збіжності і для знаходження коренів цим методом потрібно значно менше 

ітерацій. 

На мій погляд, дослідження методів побудови графіків функцій 

дуже цікава тема, яка вимагає подальшої роботи, а практичне 

використання додатку Graphick є доцільним при вивченні певних 

розділів на уроках математики та інформатики. 
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Безменов Денис Олександрович,  
Маріупольський технічний ліцей 

Маріупольської міської ради,  

9 клас 

 

РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ «МАЙСТЕР ПАМ’ЯТІ 

СЛОВА» ЗАСОБАМИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ C++ ТА 

ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА РОЗРОБКИ QT 
Сучасним дітям необхідно опрацьовувати та запам’ятовувати 

значний обсяг інформації, тому актуальною буде розробка програмного 
забезпечення, яке допоможе розвивати дитячу пам’ять. Відомо, що 
пам’ять розвивається у процесі навчання. Крім природних здібностей до 
запам’ятовування інформації в психології існує велика кількість 
мнемотехнік – сукупність спеціальних прийомів і способів, що 
полегшують запам’ятовування потрібної інформації і збільшують обсяг 
пам’яті шляхом утворення асоціацій. За допомогою мнемотехніки 
людина здатна запам’ятати більший обсяг інформації за менший час. 
Дана програма допоможе учням самостійно поліпшити свої здібності до 
запам’ятовування інформації. 

Метою роботи було дослідження можливостей засобів мови 
програмування С++ для створення програми, яка б допомогла тренувати 
учням пам’ять і запам’ятовувати великий обсяг різноманітної інформації. 

Для досягнення мети на експериментально-теоретичному рівні був 
обраний метод математичного моделювання з подальшою реалізацією на 
мові програмування C++ за допомогою багатоплатформового 
інструментарію QT. Як алгоритм запам’ятовування була використана 
методика доктора педагогічних наук Матюгіна Ігоря Юрійовича – 
«Ейдетика». В результаті була створена та апробована програма 
«Майстер пам’яті слова» 
 

Секція «Інформаційні системи, бази даних і системи  

штучного інтелекту» 

 

Іваненко Вікторія Юріївна, 

Слов’янський центр дитячої та юнацької творчості, 

Слов’янський педагогічний ліцей 

Слов’янської міської ради, 

11 клас 

 

РОЗПІЗНАННЯ CAPTCHA НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

Дослідження штучних нейронних мереж пов’язані з тим, що 

спосіб обробки інформації людським мозком суттєво відрізняється від 

методів, що застосовуються звичайними цифровими комп’ютерами, 
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оскільки мозок являє собою надзвичайно складний, нелінійний, 

паралельний комп’ютер. 

Актуальністю є те, що в останні часи нейронні мережі все частіше 

використовуються для опрацювання даних та прийняття рішень. 

Мета роботи полягає у дослідженні нейронних мереж та їхньої 

класифікації, розробці програми розпізнання графічних зображень за 

допомогою нейронної мережі. 

Відповідно до поставленої мети визначено завдання дослідження: 

зібрати та систематизувати літературу з теми дослідження, 

класифікувати й проаналізувати зібраний матеріал, обрати технологію, 

що дозволить досягти мету, розробити програму, зробити висновки про 

практичне значення розробленої програми. 

На основі проведених досліджень зроблено такі висновки: для 

створення програми розпізнання CAPTCHA доцільно використовувати 

мову JavaScript, у якості нейронної мережі використовується 

багатошарова нейронна мережа прямого поширення із динамічним 

налаштуванням ваг, що навчається з вчителем. 

 

Вовк Іларіон Анатолійович, 

студент 3 курсу НДУ «Вища школа економіки» 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ 

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

На сьогодні системи автоматизованого управління 
підприємством не отримали широкого розповсюдження в Україні, хоча 
за кордоном вони вже давно активно використовуються і дозволяють 
іноземним фірмам досягати нових конкурентних переваг. Відповідно, 
обрана тема є актуальною. 

Наукова розробленість. Автоматизовані системи тісно пов’язані з 
різними науковими сферами, окрім економічної, зокрема з 
кібернетичною і інформативною. Згідно з цим, вони мають велику 
кількість типів і різну спрямованість. Це відображено в роботах 
Пророчук Ж.А., Журавльова А., Шлендера П.Є., Глушкова В., 
Чумаченко М.Г., Благун І.Г., Гаффорова Е.Б., Гогіташвілі Г.Г., 
Денісов В.Т., Єлейко І.В., Сороки Р.С. та ін. Опубліковані ними роботи 
стосуються окремих аспектів організації автоматизованих систем 
управління підприємством, але аналіз наукових праць, присвячених 
проблемі розвитку АСУ в системі управління підприємницькою 
діяльністю свідчіть про недостатність розкриття потенціалу в умовах 
трансформації економічної дійсності, що обумовило вибір теми та 
визначило мету написання. 
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Виходячи з цього, метою даної роботи є вивчення формування 
систем автоматизації підприємства та розробка дієвих пропозицій щодо 
підвищення ефективності їх функціонування. 

Для досягнення поставленої мети були розв’язані наступні 
завдання: 

- розглянути теоретичні та методологічні основи автоматичних 
систем управління; 

- проаналізувати роботу систем різних типів автоматичних систем 
управління підприємством; 

- розробити пропозиції та рекомендації щодо повної реалізації 
потенціалу автоматизованих систем управління в організації. 

Об’єктом дослідження виступають автоматизовані системи 
управління підприємством. 

Предмет дослідження – процеси впровадження і реалізації 
автоматичних систем управління підприємством . 

Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи 
роботи з інформацією такі, як аналіз і синтез інформації, а також 
специфічні методи – метод угруповань, статистичний, логіко-
структурних схем, метод прогнозування та економічного аналізу.  

Наукова новизна роботи полягає у наступному: 
вперше: розроблено напрямки удосконалення використання і 

впровадження АСУП на підприємствах різних типів; 
удосконалено: класифікацію видів АСУП, обґрунтування їх 

значущості діяльності підприємства;  
дістали подальшого розвитку: теоретичні основи впровадження 

АСУП у діяльність підприємства та основні проблеми цього процесу.  
Наукова і практична значимість роботи полягає у використанні 

отриманих результатів щодо удосконалення впровадження АСУП у 
діяльність підприємств і організацій, а також теоретичні доробки можуть 
стати основою подальших досліджень і розвитку цієї теми. 

 

Секція «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми» 

 

Алієв Султан Амілович, 

Навчально-виховний комплекс «Інформатико-

математичний ліцей – загальноосвітня школа I-II 

ступенів» Торецької міської ради, 11 клас 

 
КРАСА ПОВТОРУ. ФРАКТАЛИ 

Світ фракталів дивовижний, величезний і різноманітний. 
Фрактальні малюнки – це пік натхнення майстра на шляху до ідеальної 
єдності математики, інформатики та мистецтва. Багато століть 
геометричні моделі природних об’єктів зображуються за допомогою 
комбінацій простих фігур, таких, як прямі, трикутники, кола, сфери, 
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багатогранники. Але за допомогою набору цих відомих фігур важко 
описати більш складні природні об’єкти, наприклад, пористі матеріали, 
форми хмар, крони дерев. Нові комп’ютерні засоби, без яких не може 
обійтися сучасна наука, виводять математику на надзвичайно високий 
рівень. 

При вивченні фракталів досить важко провести межу між 
математикою й інформатикою, оскільки вони тісно переплелися, щоб 
відкрити неповторні, унікальні моделі. Ми висуваємо гіпотезу, що 
знання закономірностей побудови фракталів дозволяє моделювати їх за 
допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Методи дослідження: аналіз, синтез, моделювання. 
Мета: змоделювати фрактали, використовуючи середовища 

Microsoft Visual Studio 2010. Завдання: 1) вивчити наукову літературу з 
історії виникнення й застосування фракталів; 2) дослідити властивості 
фракталів; 3) створити проект у середовищі Microsoft Visual Studio 2010 
для побудови фракталів. 

Актуальність дослідження зумовлена посиленим інтересом 
наукової спільноти до проблеми вивчення фракталів. 

Результат дослідження: розробка алгоритму побудови 
фракталів. 

Теоретична і практична значимість: використання алгоритму 
побудови фракталів для вивчення їх властивостей. 

Висновки. Фрактали дозволяють вивчати математику у новому, 
більш сучасному ракурсі. По-перше, вони глибше розкривають її творчий 
бік: виконання звичайних розрахунків зі звичайними цифрами дає 
унікальні результати, що дають можливість відчути себе творцем 
природи. По-друге, фрактали наочно ілюструють зв’язок математики з 
інформатикою. Отримані знання дозволили змоделювати фрактали 
«Квадрати» та «Скатертина», що підтверджує гіпотезу. 

 

Сизонов Олександр Дмитрович, 

Слов’янський центр дитячої та юнацької творчості, 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської 

ради, 

11 клас 

 

СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ  

ФЕНОТИПУ ЛЮДИНИ 

Актуальність роботи обумовлюється недостатньою кількістю 

розроблених комп’ютерних навчальних програм для визначення 

фенотипу людини, що можуть використовуватися під час науково-

дослідницької діяльності з антропології та біології. 
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Мета роботи полягає у детальному аналізі комп’ютерних 

навчальних програм та технологій їх створення, розробці навчальної 

довідково-інформаційної програми для визначення фенотипу людини. 

Відповідно до поставленої мети визначено завдання дослідження: 

зібрати та систематизувати літературу з теми дослідження, 

класифікувати й проаналізувати зібраний матеріал, обрати технологію, 

що дозволить досягти мети, розробити зручний інтерфейс програми, 

зробити висновки про практичну необхідність та ефективність КНП.  

На основі проведених досліджень зроблено такі висновки: на 

сьогодні створено достатню кількість навчальних програм, але не усі 

вони забезпечують якісну і повну подачу інформації. Нами створено 

програму для визначення фенотипу людини, перевірено працездатність 

створеної програми, проведено порівняння створеної КНП з подібними 

програмними продуктами. 

 

ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Секція «Математика» 

 

Дубик Данило Володимирович, 

Маріупольський технічний ліцей 

Маріупольської міської ради,  

10 клас 

 

УЗАГАЛЬНЕНЕ РІВНЯННЯ ПЕЛЛЯ 

У процесі підготовки до олімпіади з математики мене зацікавили 

діофантові рівняння, зокрема класичне й узагальнене рівняння Пелля. 

Рівняння Пелля є одним з небагатьох добре вивчених нелінійних 

діофантових рівнянь. Актуальність роботи. Незважаючи на те, що історія 

рівняння Пелля сягає глибини століть, сучасні вчені-математики 

продовжують звертатися до цього рівняння для розвитку взаємозв’язку 

між цілими рішеннями рівняння. 

Мета роботи: отримати й обґрунтувати деякі нові рекурентні 

співвідношення для цілих розв’язків рівняння Пелля виду 

𝑥2 −𝑚𝑦2 = ±𝑘2, 𝑚 ∈ 𝑁, 𝑘 ∈ 𝑍, 𝑘 > 1, √𝑚 ∈ 𝐼 . 
У зв’язку з поставленою метою визначені наступні завдання: 

ознайомитися з діофантовими рівняннями й методами їх розв’язання; 

вивчити класичне й узагальнене рівняння Пелля; отримати деякі нові 

рекурентні співвідношення для цілих розв’язків рівняння Пелля виду 

𝑥2 −𝑚𝑦2 = ±𝑘2, 𝑚 ∈ 𝑁, 𝑘 ∈ 𝑍, 𝑘 > 1, √𝑚 ∈ 𝐼 . 
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Об’єкт дослідження: узагальнене рівняння Пелля. 

Предмет дослідження: цілі розв’язки рівняння Пелля. 

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел. У першому розділі аналізується теорія питання, у 

другому розглядаються деякі рекурентні співвідношення для цілих 

розв’язків рівняння Пелля, сформульовані й доведені нові теореми на 

підставі рівняння Пелля. Під час роботи над рівняннями вдалося 

отримати деякі нові рекурентні співвідношення. Були отримані й 

обґрунтовані деякі нові співвідношення для цілих розв’язків рівняння 

Пелля виду 

𝑥2 −𝑚𝑦2 = ±𝑘2, 𝑚 ∈ 𝑁, 𝑘 ∈ 𝑍, 𝑘 > 1, √𝑚 ∈ 𝐼 . 
 

Саган Володимир Володимирович, 

Лиманський ліцей Лиманської міської ради, 

8 клас 

 

ПОХІДНА Й ІНТЕГРАЛ У НЕРІВНОСТЯХ, 

РІВНЯННЯХ ТА ТОТОЖНОСТЯХ 

Актуальність роботи обумовлена браком уваги у 

неспеціалізованих школах, яка приділяється для розгляду завдань, у 

розв’язках яких застосовуються похідна або інтеграл, при тому, що таки 

завдання можуть входити до ЗНО та наведений метод є значно 

простішим, ніж традиційні. 

Мета і завдання дослідження: Метою роботи є дослідження щодо 

застосування похідної та інтегралу до розв’язку рівнянь та їх систем, 

нерівностей; до доведення нерівностей. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі 

завдання:  

1) узагальнення методів розв’язку рівнянь, систем рівнянь, 

доведення нерівностей, розв’язку нерівностей; 

2) добір прикладів практичного застосування похідної та інтегралу 

до розв’язку нестандартних рівнянь і нерівностей; 

3) переконатися в тому, що наведені методи розв’язку є найбільш 

простішими. 

Висновок. Ця робота дає можливість познайомитися з новим 

підходом під час розв’язку рівнянь, нерівностей, систем рівнянь, 

доведення нерівностей, які передбачають застосування похідної та 

інтегралу. Зрозуміло, що запропоновані завдання можна розв’язати 

іншим методом, але у більшості випадків ці розв’язки виявляються або 

дуже складними для сприйняття, або є достатньо громіздкими, що теж 
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викликає певні труднощі. Тому для спрощення розв’язків можна 

використовувати похідну та інтеграл. Крім того, ці розв’язки можуть 

продемонструвати красу і велич запропонованого математичного 

апарату. Розглянуті підходи нестандартного характеру можуть бути 

новими й незвичайними, що сприяє підвищенню зацікавленості під час 

вивчення похідної, спонукає до знаходження ще інших раціональних 

розв’язків завдань. 

 

Секція «Прикладна математика» 

 

Шульга Марія Олексіївна, 

НВК «гімназія-школа» № 27 Маріупольської міської ради, 

10 клас 

 

МАТЕМАТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ 

ДО КРИПТОГРАФІЇ ТА КРИПТОСИСТЕМИ ДІФФІ-

ХЕЛЛМАНА 

 Мета роботи – дослідження зв’язку математики і 

криптографії, ознайомлення з математичними основами 

криптосистеми Діффі-Хеллмана, основами теорії чисел і модульної 

алгебри, створення одного з алгоритмів збереження і передачі інформації 

з більшим ступенем захисту. На підставі вивчення основ методів 

шифрування було власноруч проведено шифрування і розшифрування 

деяких текстів, в роботі були розглянуті переваги методів шифрування і 

їх недоліки, показане математичне обґрунтування застосованих методів. 

 Практичне значення роботи полягає у застосуванні математичних 

основ шифрування і розшифрування важливої інформації для її захисту, 

запропоновано комбінований алгоритм передачі інформації одним 

користувачем іншому з більшим ступенем захисту, у створенні умов для 

розвитку математичного мислення, зацікавленості учнів математикою, 

що можна прослідкувати з аналізу таблиць результатів опитування учнів 

різної вікової категорії, серед яких було проведено гру «Екскурс в 

криптографію». 

 Враховуючи розвиток сучасних технологій, механізм управління 

процесом збереження важливої інформації потребує постійної доробки, 

тому обрана тема є актуальною. 

 Висновки, отримані в роботі, підкріплені математичними 

розрахунками, результатами анкетування учнів. 

 

Секція «Математичне моделювання» 



68 
 

 

Плющ Дар’я Олександрівна, 

Маріупольський технічний ліцей 

Маріупольської міської ради, 

10 клас  

 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО 

ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ПОШУКУ  

МЕНЮ НАЙКРАЩОГО ШКІЛЬНОГО СНІДАНКУ 

 Турбота про здоров’я людини починається з дитинства. Здорові діти 

краще засвоюють знання та мають достатньо енергії для подолання шкільних 

навантажень. Значну роль у здоров’ї дитини відіграє правильне харчування, 

зокрема поживний та смачний сніданок. Проте за результатами опитування 

тільки 5% учнів ліцею кожен день отримують гарячий сніданок. Головною 

причиною відмови від шкільного сніданку учні вказують його ціну та не 

задоволення їх смакових вимог.  

 Мета дослідження: вивчити математичні методи розв’язування задач 

оптимізації, щоб дібрати меню корисного та недорогого шкільного сніданку. 

Завдання дослідження: ознайомитись з науково-популярною, навчальною 

літературою та нормативно-правовими документами про правильне 

харчування та організацію харчування школярів; проаналізувати ставлення 

учнів ліцею до шкільного сніданку, їх смакові уподобання; скласти 

математичну модель та дослідити її на оптимальність за допомогою 

математичних методів; скласти меню оптимального сніданку школярів. Об’єкт 

дослідження: меню шкільного сніданку ліцеїстів. Предмет: вартість шкільного 

сніданку за умови забезпечення вимог до правильного харчування та 

задоволення уподобань більшості учнів. 

 У роботі викладено схему постанови оптимізаційної задачі лінійного 

програмування та використання симплекс-методу для її розв’язання. 

Застосування симплекс-методу для пошуку розв’язку математичної моделі, що 

досліджувалась, реалізована за допомогою табличного процесору Microsoft 

Office Excel.  

 Досліджено 32 варіанти меню шкільних сніданків. Виявлено 31 варіант 

меню, що задовольняють 58% учнів, та складено меню найкращого шкільного 

сніданку. 

 Отримані результати мають практичне застосування для аналізу стану та 

організації харчування школярів і можуть бути розповсюджені на інші 

навчальні заклади. Застосування MS Excel дозволяє швидко оновлювати 

отримані результати при зміні вихідних умов задачі. Використання результатів 
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роботи при організації харчування школярів дасть змогу охопити більшу 

частину школярів смачними та недорогими гарячими шкільними сніданками, 

що позитивно вплине на збереження їх здоров’я та успішність навчання. 

 

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

 

Секція «Теоретична фізика» 

 

Мінкін Ілля Євгенович, 

Слов’янський центр дитячої та юнацької творчості, 

Слов’янський педагогічний ліцей 

Слов’янської міської ради, 

10 клас 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСЦИЛЯЦІЇ ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ 

ВОДИ ПІД ЧАС КИПІННЯ 

Актуальність роботи полягає в тому, що на сучасному етапі 

розвитку науково-технічного прогресу помітно зріс інтерес до вивчення 

процесів фазових перетворень «рідина-газ», законів руху рідини, це 

пояснюється тим, що рідина є головним чинником у природі й техніці.  

Під час механічних впливів на рідину, що нагрівається знизу до 

кипіння, поверхня рідини приймає форму параболоїда обертання, а її 

кутова швидкість періодично змінюється, набуває осцилюючого 

характеру. Значна кількість технологічних процесів, пов’язаних із цим, є 

складною й маловивченою, що потребує докладного дослідження їх 

причин.  

Мета роботи полягає в докладному описі механізму періодичних 

процесів під час розвиненого бульбашкового режиму недогрітого 

кипіння води; виявленні факторів утворення осциляції кутової швидкості 

обертання води, що нагрівається знизу до кипіння. Відповідно до 

поставленої мети визначено завдання дослідження: здійснити аналіз 

наукової літератури з обраної проблеми; здійснити теоретичні 

розрахунки процесів утворення осциляції кутової швидкості під час 

кипіння; провести досліди з обертання рідини під час недогрітого 

кипіння; узагальнити результати досліджень.  

На основі проведених досліджень ми дійшли висновків: кутова 

швидкість обертання води, що кипить, має осцилюючий характер, а 

період цього механізму залежить від часу спливання бульбашок пари й 

часу «падіння» води від поверхні до дна посудини. 
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Секція «Експериментальна фізика» 

 

Романова Анастасія Вікторівна, 

Слов’янський центр дитячої та юнацької творчості, 

Слов’янський педагогічний ліцей 

Слов’янської міської ради, 

10 клас 

 

КАПІЛЯРНІ ХВИЛІ НА ПОВЕРХНІ ЦИЛІНДРИЧНОГО  

ПОТОКУ РІДИНИ 

Актуальність роботи полягає в тому, що дослідження хвильових 

рухів у рідинах залежно від різних типів стратифікації є однією з 

важливих прикладних задач сучасної науки. Це обумовлено, наприклад, 

тим, що ці рухи є невід’ємною складовою вивчення динаміки Світового 

океану. 

Головними фізичними факторами, що визначають існування 

різноманітних хвиль на поверхні води, є гравітація і поверхневий натяг. 

Вони забезпечують сили, що повертають обурену поверхню до стану 

рівноваги. У відповідності до того, які сили переважають, хвилі можна 

розподілити на гравітаційні й капілярні. 

Мета роботи полягає у виявленні факторів утворення капілярних 

хвиль на поверхні циліндричного потоку води; докладному описі 

механізму закономірностей цього фізичного явища. Відповідно до 

поставленої мети визначено завдання дослідження: здійснити аналіз 

наукової літератури з обраної проблеми, провести досліди зі струменем 

води, здійснити опис процесів, що виникають під час такого явища, 

узагальнити результати досліджень. 

На основі проведених досліджень ми дійшли висновків: при 

внесенні перешкоди в струмінь води циліндрична поверхня рідини стає 

нестійкою і приймає хвильовий характер – «гармошку»; швидкість 

розповсюдження капілярних хвиль залежить від властивостей рідини; 

залежність швидкості хвилі від її довжини є експоненційно спадаючою; 

нерівності на поверхні струменя можна використовувати як випуклі та 

опуклі лінзи. 

 

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

Секція «Мікроекономіка та макроекономіка» 
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Котлубей Тетяна Євгенівна, 

навчально-виховний комплекс «Гімназія-школа» № 27 

Маріупольської міської ради, 

10 клас 

 

РОЗВИТОК ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗОВНІШНЬОЇ 

РЕКЛАМИ МІСТА МАРІУПОЛЯ 

Сфера зовнішньої реклами посідає важливе місце у світовій 

комерційній діяльності. У XXI столітті синтез розвитку та регулювання 

ринку зовнішньої реклами має можливість стати успішним напрямком 

для подальшого зростання своєї ефективності не тільки у фінансовому 

сенсі, а також і в кооперуванні з місцевими органами влади. 

Мета роботи: виявити напрямки розвитку ринку зовнішньої 

реклами міста Маріуполя, а також раціональні рішення в системі 

регулювання його об’єктів та об’єднати їх в єдину комплексну програму 

з метою поповнення бюджету Маріуполя. 

Завдання роботи:  

 з’ясувати, за якими законодавчими вимогами мають розміщуватися 

об’єкти зовнішньої реклами міста Маріуполя; 

 проаналізувати основні проблеми зовнішньої реклами міста; 

  розкрити перспективні шляхи розвитку та регулювання цієї 

діяльності на території Маріуполя; 

 довести, що шляхи, які були виявлені в роботі, мають стати одними 

з пріоритетних напрямків діяльності органів міської влади для 

запобігання утворення збитків в міському бюджеті. 

Об’єкт дослідження: ринок зовнішньої реклами міста Маріуполя. 

Предмет дослідження: напрямки розвитку та регулювання ринку 

зовнішньої реклами міста Маріуполя. 

Практичне застосування: на основі цієї роботи можливе 

виявлення шляхів розв’язання основних проблем зовнішньої реклами 

міста Маріуполя. Матеріал дослідження може бути використаний під час 

створення комплексної програми із регулювання та розвитку ринку 

зовнішньої реклами не тільки міста Маріуполя, а й інших міст України. 

Секція «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 
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Халізєва Дар’я Ігорівна,  

Маріупольський технічний ліцей 

Маріупольської міської ради,  

11 клас 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ  

ТА ЧИННИКІВ ЙОГО РОЗВИТКУ 

Вивчення системи кредитування фізичних осіб є необхідним щодо 

завдань, які стоять перед комерційними банками. Активна робота 

комерційних банків в галузі обслуговування приватних осіб є 

необхідною умовою зміцнення ресурсної бази, розширення ринків та їх 

успішної конкурентної боротьби з небанківськими фінансово-

кредитними закладами. Потребує вдосконалення не тільки техніка 

кредитування і розширення видів кредитних послуг, а й створення цілого 

комплексу нових принципів відносин банків із фізичними особами. Тому 

питання про причини кредитування фізичних осіб в сучасних умовах є 

актуальним. 

Мета роботи: дослідити проблеми кредитування в Україні, 

виробити пропозиції для вирішення цих проблем. Завдання: розкрити та 

удосконалити соціально-економічний зміст поняття «кредитування 

фізичних осіб»; з’ясувати основні причини, які перешкоджають 

збільшенню використання кредитів; проаналізувати та дати оцінку 

чинникам, що заважають розвитку кредитування; запропонувати заходи 

для зменшення та усунення основних причин відмов від кредитів. 

Об’єкт дослідження: процеси та пов’язана з ними проблематика 

кредитування фізичних осіб. 

Предмет: чинники розвитку кредитування фізичних осіб та методи 

їх аналізу. 

Основний науковий результат роботи полягає у виявленні та 

обґрунтуванні чинників, що впливають на розвиток кредитування 

фізичних осіб. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

тому, що розроблені висновки та рекомендації сприятимуть підвищенню 

рівня кредитування та зменшенню або усуненню його перешкод. 

 

 

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 

 

Секція «Загальна біологія» 
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Верещак Владислав Олексійович,  

НВК «Школа-ліцей інформаційних технологій» №69 

Маріупольської міської ради, 

9 клас  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЦВІЛІ, ЩО УТВОРЮЄТЬСЯ В 

ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ВИРОБАХ, ТА ЇЇ ВПЛИВ  

НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

Актуальність роботи визначається необхідністю пошуку шляхів 

подолання появи цвілі на хлібопекарських виробах. З кожним роком 

збільшується кількість хворих на онкологічні захворювання. Суттєвою 

причиною їх виникнення є пліснява. Таким чином, дана тема видається 

практично значущою, але, тим не менше, ще маловивченою.  

Гіпотеза: У повітрі є спори цвілі, які потрапляють і до борошна, і 

до вже готового хліба, тобто весь хліб містить спори. І тільки за 

сприятливих умов вони проростають, формуючи плісняву.  

Мета роботи:  

 визначити умови виникнення цвілі на хлібі;  

 провести огляд літературних джерел;  

 визначити родову приналежність отриманих зразків 

плісняви на хлібі;  

 розробити зручну шкалу інтенсивності цвілеутворення;  

 сформувати рекомендації щодо правильного зберігання 

хлібу.  

Об’єкт дослідження: пліснява, що проросла на хлібі.  

Предмет дослідження: отримання плісняви та визначення 

систематичних категорій нижчих грибів, що з’явилися на хлібі.  

Методи дослідження:  

 аналітичний – вивчення літератури та інтернет-джерел;  

 дослідницький – визначення таксономічної ланки цвілі та 

умов її виникнення на основі мікроскопії;  

 систематичний – аналіз отриманих результатів.  

При спостереженні 13 зразків хліба у період червень – вересень 

2016 року цвіль розвивалася майже на всіх зразках хліба (в 12 з 13 

зразків).  

При дослідженні цвілі, що утворилася на хлібопекарських 

виробах:  

 визначили умови виникнення плісняви на хлібі;  
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 провели огляд літературних джерел;  

 на основі отриманих результатів сформували рекомендації 

та пропозиції щодо масового оповіщення людей про 

проблеми, пов’язані з цвіллю.  

Новизна:  

 уперше отримані результати дослідження проростання спор 

у хлібі різних торгових марок у м. Маріуполі;  

 визначено таксономічні групи грибів, що утворилися за 

даних умов;  

 на основі результатів визначені рекомендації щодо умов 

зберігання хліба;  

 запропонована та використана шкала оцінювання прояву 

цвілі на хлібі.  

 

Секція «Біологія людини» 

 

Оношко Юлія Юріївна, 

Костянтинівська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів № 9  

Костянтинівської міської ради, 

8 клас  

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМУ ДНЯ ШКОЛЯРІВ  

ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ 

Актуальність роботи: Режим дня в житті учнів підліткового віку 

важливий і необхідний. В теорії всім нам відомо, що багато труднощів 

навчання, погіршення здоров’я пов’язані саме з порушеннями режиму. У 

зв’язку з цим гостро постає проблема організації режиму життя дітей та 

молоді, адже саме в цьому віці формуються звички, переконання, 

характер людини. Режим дня – це доцільно організований розпорядок 

добової діяльності, який відповідає віковим особливостям і передбачає 

повторюваний щодня автоматизм життєвих процесів. Видатний 

російський фізіолог Іван Павлов не раз казав, що ніщо так не полегшує 

роботу нервових клітин головного мозку, як постійне дотримання 

розпорядку життя 

Мета роботи: дослідження особливостей режиму дня школярів 7-11 

класів через мережу Інтернет, обґрунтування і розроблення необхідних 

заходів щодо його корекції. 

Завдання: 1. Проаналізувати дані наукової літератури щодо 

проблеми дотримання режиму дня серед школярів і його можливий вплив 
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на здоров’я підлітків. 2. Провести соціологічне опитування з 

використанням форми Googl із метою виявлення ставлення учнів до 

виконання режиму дня і встановлення чинників, що негативно впливають 

на здоров’я учнів 3. Провести аналіз та визначити основні чинники 

режиму дня, важливі для збереження здоров’я. 4.Обґрунтувати і 

розробити заходи для оптимізації режиму дня школярів. 

У дослідженні брали участь 85 учнів 7-11класів, 43 дівчини і 42 

хлопця. Визначено основні чинники та фактори ризику, що впливають на 

здоров’я школярів. Виявлено необхідні умови для збереження та 

укріплення здоров’я засобами фізичного виховання. Отримані данні 

свідчать про сприятливий вплив дотримання режиму дня. На підставі 

власних досліджень розроблено практичні рекомендації щодо заходів 

корекції режиму дня школярів для поліпшення стану здоров’я та 

покращення працездатності. 

Для встановлення впливу на організм нераціонального режиму дня, 

або його відсутність було проведено аналіз захворювань учнів 7-11 

класів. У результаті проведеного аналізу було визначено основні 

чинники режиму дня, важливі для збереження здоров’я: сон, фізична 

активність, спорт перебування на відкритому повітрі (прогулянки), 

навчальна і виховна діяльність, ігрова діяльність і заняття за власним 

вибором (читання, заняття музикою, малюванням та інша творча 

діяльність, особиста гігієна, допомога родині, прийоми їжі. На підставі 

власних досліджень було розроблено практичні рекомендації щодо 

заходів корекції режиму дня, обґрунтувано і розроблено практичні 

рекомендації, щодо заходів корекції режиму дня. 

 

Бондаренко Вероніка Вікторівна, 

Волноваська загальноосвітня школа I-III ступенів №2, 

11 клас 

 

ВПЛИВ ГЕННО-МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ 

НА СТАН ДИТЯЧОГО ОРГАНІЗМУ 

Мета дослідження: Визначити негативний вплив генно-

модифікованих організмів на стан дитячого організму. 

Актуальність дослідження: Відкриття генної модифікації стало 

ще однією перемогою людського розуму над природою. Вчені отримали 

можливість створювати абсолютно нові організми з небаченим раніше 

набором генів. Існують як позитивні, так і негативні відгуки про 

генетично-модифікаційні організми, при цьому прихильники обох теорій 

наводять свої досить аргументовані доводи. 

http://ua-referat.com/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Секція «Медицина» 

 

Харасахал Ольга Миколаївна, 

Маріупольський технічний ліцей 

Маріупольської міської ради, 

9 клас  

 

ЦИТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДТИПІВ МЕЛАНОМИ 

За останнє десятиліття спостерігається стрімке зростання 

захворювання на меланому в Україні та світі в цілому. Захворювання на 

меланому складають 10 % від кількості злоякісних пухлин шкіри, вона є 

причиною 90 % смерті від злоякісних новоутворень. На жаль, існуюча 

класифікація підтипів меланоми не відповідає дійсності. 

У зв’язку з цим актуальними є дослідження морфологічних 

характеристик типів та підтипів меланоми. Це дасть змогу надати 

своєчасну та адекватну медичну допомогу хворому пацієнту.  

Мета роботи: морфологічні дослідження меланоми та визначення її 

основних підтипів. Об’єкт дослідження – цитологічні препарати 

відбитків та тонкоголкових пунктатів пухлин людини. Предмет 

дослідження – злоякісні утворення в клітинах меланоцитів шкіри та 

слизових оболонок. 

Завдання: дослідити типи меланоми і деякі її підтипи, випадки, що 

рідко зустрічаються; дослідити морфологічні властивості зразків цих 

клітинних варіантів; визначити місце в класифікації та основні ознаки 

отриманих зразків злоякісної пухлини; проаналізувати клінічне значення 

отриманих результатів. 

У результаті цитологічних досліджень зразків були встановлені та 

описані епітеліоподібний дрібноклітинний та веретеноклітинний 

дрібноклітинний підтипи меланоми; удосконалено схему діагностики 

меланоми. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що отримані дані щодо 

морфологічних ознак клітини можуть бути використані при діагностиці 

типу меланоми поруч з існуючими методами. 
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Трошина Владислава Дмитрівна, 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №10  

Торецької міської ради, 

9 клас 

 

ЗУПИНИМО СНІД, ПОКИ ВІН НЕ ЗУПИНИВ НАС 
Актуальність дослідження проблеми ВІЛ/СНІД полягає в тому, 

що епідемія не є тільки медичною проблемою. Її розповсюдження 

торкається всіх сфер життя суспільства і стосується кожного з нас. 

Погляд на епідемію, як на проблему асоціальних людей (повії, 

гомосексуалісти, споживачі ін’єкційних наркотиків), залишилися в 

минулому. Сьогодні ВІЛ-інфекція потрапила в усі прошарки населення, 

зокрема, й благополучні, які не є причетними до «групи ризику», але що 

практикують ризикову поведінку. 

Мета: дослідження осіб зі станом та хворобами, що зумовлені 

вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ); ознайомлення з аспектами 

діагностування, лікування та профілактики ВІЛ/СНІДу у місті Торецьку 

та Україні. 

Предмет дослідження : медицина, розділ – вірусологія. 

Завдання дослідження: 

 виявити методи виявлення й дослідження ВІЛ; 

 дослідити рівень інфікованих осіб міста Торецька; 

 ознайомитись з даними ВІЛ/СНІД в Україні та світі; 

 за допомогою тестування дослідити рівень обізнаності учнів 9-11 

класів та вчителів ЗОШ І-ІІІ ступенів №10. 

Висновки: 

 у місті Торецьк Донецької області було досліджено статистику про 

осіб з ВІЛ/СНІДом; 

 при обробці даних визначено рівень інфікованих ВІЛ / СНІД 

мешканців міста, встановлено динаміку шляхів передачі ВІЛ-

інфекції; 

 дослідили шляхи інфікування ВІЛ у осіб, які перебувають з 

діагнозом СНІД; 

 вивчили данні Українського центру контролю за соціально 

небезпечними захворюваннями: МОЗ України був зареєстрований 

13 381 новий випадок ВІЛ-інфекції (з них 2 349 діти до 14 років); 

http://ucdc.gov.ua/pages/diseases/hiv_aids/statistics/hiv-aids-treatment
http://ucdc.gov.ua/pages/diseases/hiv_aids/statistics/hiv-aids-treatment
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 найбільш ураженими ВІЛ-інфекцією регіонами є 

Дніпропетровська, Донецька, Київська, Миколаївська й Одеська 

області, а також Київ; 

 у співпраці України з міжнародною організацією ЮНЕЙДС по 

програмі «90-90-90» було визначено, що до 2020 року 90% всіх 

людей, які живуть з ВІЛ, мають знати свій ВІЛ-статус, 90% людей 

з діагнозом ВІЛ повинні отримувати безперервне антиретровірусне 

лікування ( АРВ-терапія ), і 90% всіх людей, які отримують АРВ-

терапію, повинні домогтися вірусної супресії.  

 анонімне тестування «Що ви знаєте про ВІЛ/СНІД ?» охопило 66 

учнів 9-11 класів і вчителів ЗОШ І-ІІІ ступенів №10, метою якого 

була оцінка обізнаності про проблеми ВІЛ/СНІДу; за результатами 

тестування видно, що рівень знань із даної проблеми не в усіх учнів 

достатній, тому важливим завданням є вдосконалення форм і 

методів профілактичної роботи серед учнів. 

 

Секція «Психологія» 

 

Касьянова Єлизавета Миколаївна, 

гурток «Пізнай себе» КПНЗ «РайСЮН» 

Покровської райради, 

9 клас 

 

ПРОБЛЕМА ЛИХОСЛІВ’Я У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Зростання напруженості в суспільстві, невизначеність моральних 

норм щодо нових умов призводить до підвищення агресивності людей, 

яка перш за все виявляється на вербальному рівні. Мова є однією з 

найвагоміших ознак нації. Брутальний стиль спілкування стає нормою, 

модою для різних верств населення. Тому дуже важливо, щоб у 

підлітковому віці заклалася правильна культура спілкування.  

Значимість даної проблеми зумовила вибір теми нашої роботи 

«Проблема лихослів’я у шкільному середовищі». 

Об’єктом дослідження обрано феномен лихослів’я як вербалізовану 

форму вияву негативного ставлення однієї людини до іншої. 

Предмет дослідження: умови виникнення лихослів’я у 

підлітковому середовищі. 

Мета дослідження: охарактеризувати соціально-педагогічні умови, 

які попереджають вживання лихослів’я серед підлітків.  
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Гіпотеза дослідження: ситуація соціокультурного розвитку 

провокує поширення лихослів’я і формування звички лихословити серед 

підлітків. 

Завдання дослідження: 

1. Здійснити науково-психологічний аналіз феномену лихослів’я. 

2. Провести емпіричне дослідження особливостей прояву 

лихослів’я у шкільному середовищі. 

3. Виявити особливості прояву лихослів’я у взаємодії дорослих 

(вчителів, батьків) і підлітків. 

Методи дослідження: теоретичне дослідження, спостереження, 

анкетування, бесіда, методи математико-статистичної обробки даних. 

Експериментальна база дослідження: дослідницька робота 

проводилась на базі Гродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровського 

району. Загальна кількість респондентів склала 70 осіб. 

У науково-дослідницькій роботі подано теоретичне узагальнення, 

що виявляється в психологічному аналізі феномену лихослів’я, з’ясовані 

психолого-педагогічні причини вкорінення його у мовленні. Результати 

дослідження свідчать про виконання поставлених завдань, на підставі 

чого сформульовані висновки: 

1. Лихослів’я можна визначити як слова, що спричиняють моральні 

і фізичні страждання і порушують існуючі норми культурного 

спілкування. 

2. Особливості сприймання і застосування інвективної лексики 

залежать від особливостей розвитку свідомості і самосвідомості індивіда, 

системи його цінностей. 

3. Вивчення генезису досліджуваного явища вказує на те, що 

лихослів’я виникла як можливість вербальної сублімації фізичної агресії. 

4. Соціальна ситуація розвитку, в якій перебувають підлітки, сприяє 

розповсюдженню у їх мовленні лихослів’я. 

5. Важливу роль у поширенні і закріпленні звички лихословити 

відіграють індивідуально-психологічні фактори. 

6. Аналіз особливостей прояву лихослів’я у середовищі підлітків 

свідчить про недостатній розвиток етичних і естетичних переконань, 

недостатній рівень розвитку навичок мовлення, рефлексії та емпатії. 

7. Особливості прояву вчительського і батьківського лихослів’я 

вказують на недостатню їх компетентність як вихователів, невміння 

керувати своїм емоційним станом, будувати взаємовідносини з 

підлітками, на нерозвиненість рефлексії і недостатній рівень емпатії  

8. Лихослів’я справляє негативний вплив на різноманітні сфери 

особистості дитини. 
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Секція «Хімія» 

 

Новосьолов Павло Олегович, 

Дружківська гімназія «Інтелект» 

Дружківської міської ради,  

11 клас  

 

ШКІЛЬНИЙ ХІМІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ З ВИКОРИСТАННЯМ  

ПОБУТОВИХ ХІМІКАТІВ 

Одним зі шляхів розв’язання проблеми нестачі реактивів у 

шкільних лабораторіях є використання на уроках побутових хімікатів.  

Мета дослідження – здійснити експериментально обґрунтований 

добір незатратних побутових хімікатів для проведення хімічного 

експерименту в школі з усіх тем нової програми з хімії. 

Завдання: 

1) на основі аналізу літературних джерел розкрити сутність проблеми 

можливості проведення шкільного хімічного експерименту, 

передбаченого новою програмою, із заміною традиційних реактивів 

незатратними побутовими хімікатами, провести огляд методик. 

2) розробити практичні рекомендації для проведення дослідів з 

використанням побутових хімікатів.  

Новизна: систематизовані дані про відповідність хімічних реактивів 

побутовим хімікатам. Розроблена економічно обґрунтована добірка 

побутових хімікатів до експериментальної частини нової програми з хімії 

7-9 класу. 

Практичне значення роботи: запропоновані рекомендації з використання 

підручних матеріально незатратних засобів для виконання практичної 

частини навчальної програми з хімії будуть корисні як учителям хімії для 

організації навчального процесу, так і учням, що зацікавлені у вивченні 

хімії, для виконання домашнього експерименту. 

 

 

 

 

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 

 

Секція «Екологія» 
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Зінчук Станіслав Олександрович, 

Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

9 

Костянтинівської міської ради, 

8 клас  

 

СВІДОМЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

– ШЛЯХ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ 

Актуальність проблеми: питання енергозбереження та 

енергоефективності з кожним роком стають все більш актуальними. При 

цьому напрямок викликає інтерес не тільки у держави, бюджетних 

організацій різних рівнів та власників бізнесу, а також у представників 

простих домогосподарств. Цьому служать низка причин, серед яких 

можна виділити: дефіцит і постійне зменшення природних ресурсів, 

питання енергетичної безпеки України, висока енергоємність 

української економіки, поступове збільшення споживання, щорічне 

зростання цін на імпортовані Україною енергоресурси.  
Вирішенню багатьох енергетичних проблем сприяє проведення 

активної енергозберігаючої політики у всіх галузях народного 

господарства і кожною людиною вдома 

Мета роботи: пошук шляхів збереження енергоресурсів через 

впровадження принципів енергозбереження в оселі і навчальних 

закладах, через підвищення екологічної свідомості учнів і їх батьків. 

Завдання дослідження: 1. Проаналізувати напрямки та технології 

використання невідновлюваних ресурсів, й опрацювати матеріал щодо 

наукових основ проблеми енергозбереження. 2. Провести енергетичний 

аудит школи і проаналізувати отримані дані, зробити висновки щодо 

економічних збитків за використану зайву електроенергію. 3.Виявити 

рівень обізнаності учнів та їх батьків з проблеми енергозбереження, 

виявити їх власне ставлення до проблеми збереження енергоресурсів. 4. 

Розробити практичні рекомендації з енергозбереження. 

Для проведення дослідження нами була створена екологічна 

команда з 25 учнів 6-7 класу. Проведено анкетування учнів і батьків. 

Розглянуті різні види виробництва енергії та їх вплив на зовнішнє 

середовище  

Визначені шляхи використання енергії в школі. Проведений 

енергетичний аудит школи. Розглянуті способи економії енергії, яка 

використовується для освітлення й обігріву школи. Проведені практичні 

акції, які показали можливість застосування простих, але ефективних 

прийомів зменшення споживання енергії. Розроблені рекомендації з 
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енергозбереження, які презентовані на засіданнях учнівської ради і 

батьківських зборах. Випущені листівки з рекомендаціями для 

мешканців нашого мікрорайону.  

Зроблено висновки: впроваджуючи засади енергозбереження у 

побут і суспільні установи, ми зберігаємо енергоресурси. 

 

Секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування» 

 

Удовенко Юлія Русланівна, 

Маріупольський технічний ліцей 

Маріупольської міської ради, 

11 клас 

 

БІОГЕННИЙ ТЕРМОГЕНЕЗ ЯК НИЗЬКОВИТРАТНИЙ СПОСІБ 

ОТРИМАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ 

Теплоенергетика відіграє велику роль у глобальній економіці та є 

важливою складовою розвитку господарства. Сучасні методи отримання 

тепла засновані на спалюванні енергетичних ресурсів, що веде до 

небажаних екологічних наслідків. Тому, задля мінімізації 

антропогенного впливу на біосферу у цілому, актуальним напрямком 

саме у тепловиробництві є впровадження екологічних технологій. Ми, у 

свою чергу, пропонуємо біогенний спосіб отримання енергії. 

Мета роботи – створення низьковитратної установки для 

перетворення біомаси у теплову енергію. Об’єкти дослідження: 

термофільна мікрофлора сіна та листового опаду двох видів дерев (Аcer 

campestre Linnaeus,1753 та Aesculus hippocastanum Linnaeus, 1753), 

субстрати природного походження. Предмет дослідження: взаємодія 

органічних субстратів та термофільної мікрофлори як фактор утворення 

теплової енергії. 

 Завдання: вивчити механізм термогенезу та фактори, що впливають 

на цей процес; визначити якісний склад мікрофлори органічних 

субстратів; створити модель реактору з температурою у тепловому 

контурі 50-60°C. Робота присвячена вивченню термогенезу у 

лабораторних та польових умовах. У роботі розглянуті основні 

дослідження даного явища, біохімічні особливості термофілів, гіпотези 

щодо походження термогенезу та його практичне використання. Був 

створений прототип теплової установки. 

 У ході експериментів було встановлено, що аерація та вологість 

субстрату мали найбільший вплив на утворення тепла. Так, у попередніх 
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експериментах з біоорганічними середовищами найбільше підвищення 

температури виникало у добре зволожених та аерованих субстратах. 

Крім цього, було помічено, що низький рівень кислотності середовища 

не є суттєвим фактором для розмноження термофільних бактерій.  

 Запропоновану установку можна використовувати для обігріву 

житлових, господарських, складських та технічних приміщень (особливо 

там, де відсутнє централізоване теплопостачання). У цьому плані 

установка є низьковитратною та екологічно безпечною. 

 

Пилипенко Поліна Владиславівна, 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської 

ради, 

10 клас 

 

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОЗЕР 

СЛОВ’ЯНСЬКОГО КУРОРТУ МЕТОДАМИ БІОІНДИКАЦІЇ 

Актуальність дослідження обумовлена погіршенням екологічного 

стану озер Слов’янського курорту унаслідок щорічного рекреаційного 

навантаження.  

Мета дослідження: вивчення ступеня органічного забруднення 

води озер Слов’янського курорту за видовим складом фітопланктону. 

Реалізуючи мету дослідження, ми поставили перед собою ряд 

завдань: проаналізувати наукову літературу з означеної проблеми; 

розрахувати ступінь сапробності води озер; дослідити таксономічний 

склад альгофлори озер; визначити клас якості води досліджуваних 

водойм. 

На основі проведених досліджень ми дійшли висновків: Планктон 

досліджуваних водойм представлений водоростями шести відділів: 

Золотисті, Динофітові, Евгленові, Зелені, Синьо-зелені, Діатомові. 

Домінуючими комплексами визначено представників діатомей. Аналіз 

флористичного складу фітопланктону кожної водойми показав у ньому 

наявність видів-індикаторів, які належали до відділів Діатомових, 

Зелених, Синьо-зелених та Евгленових водоростей. Середнє значення 

індексу сапробності води в озерах Вейсове, Сліпне, Ріпне за еколого-

санітарними критеріями відповідало b-мезосапробній зоні ІІ класу якості 

води – чиста, в озері Гаряче – a-мезосапробній зоні ІІІ класу якості води 

– забруднена.  

Перспектива дослідження екологічного стану озер Слов’янського 

курорту передбачає подальший комплексний біологічний моніторинг, 
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що ґрунтується не тільки на сапробіологічних, але й на гідрофізичних, 

гідрохімічних та гідробіологічних показниках. 

 

Фафурдінова Ірина Михайлівна, 

Красноармійський міський ліцей «Надія» 

Покровської міської ради, 

11 клас 

 

АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ САМООЧИЩЕННЯ СИСТЕМИ ВОДОЙМ  

МІСТА ПОКРОВСЬКА 

Чиста вода є найважливішим для людства природним ресурсом, 

тому проблема забруднення гідросфери в наш час дуже актуальна. Через 

скидання забруднених вод у водойми гинуть найбільш чутливі організми, 

руйнуються збалансовані спільноти, обмежується господарське і 

рекреаційне значення водойм, підвищується відсоток хворих людей. 

Найцікавішим явищем природи є здатність водойм до самоочищення – це 

сукупність взаємопов’язаних гідродинамічних, фізико-хімічних, 

мікробіологічних і гідробіологічних процесів, що ведуть до відновлення 

первісного стану водного об’єкта. Але цей процес ускладнений у зв’язку 

з порушенням біологічної рівноваги, тому одне з природоохоронних 

завдань: підтримати здатність водойм до самоочищення з метою 

поліпшення екологічного стану світу.  

Мета: показати перспективи самоочищення системи водойм і 

запропонувати проект по відновленню системи водойм міста 

Покровська. 

Завдання: з’ясувати сучасний стан системи водойм міста 

Покровська; провести хімічний та бактеріологічний аналіз якості води; 

визначити видовий склад гідробіонтів; дослідити механізм 

самоочищення; виявити зони сапробності; запропонувати проект щодо 

відновлення системи ставків міста Покровська; в межах проекту для 

кожної водойми скласти схему з позначенням прибережної смуги і 

зазначенням порушення Водного Кодексу України. 

Предмет дослідження: трофічні зв’язки гідробіонтів системи 

водойм міста Покровська.  

Об’єкт дослідження: система ставків міста Покровська. 

Методи дослідження: бактеріологічний, хімічний, 

експериментальний, аналітичний, статистичний, порівняльний, 

біоіндикаторний. 
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Для дослідження якості води відбирались проби води в п’яти 

водоймах міста Покровська. Проводилась первинна оцінка якості води, 

визначались рН, зважені речовини, загальна жорсткість, плаваючі 

домішки і плівки, а також органолептичні властивості води: прозорість, 

кольоровість, запах. Для дослідження бактеріального забруднення води 

визначалося число бактерій в 1 см3 води, індекс БГКП, ФК в 100 см3, 

сальмонели в 1 дм3, шигели в 1 дм3, коліфаги в 1 дм3. В результаті 

досліджень були отримані наступні результати. Чим далі водойма 

знаходяться від міста, тим чистішим є її водне середовище. Відносно 

чистим в бактеріологічному і хімічному відношенні є водойма №4. 

Для отримання інформації про механізм самоочищення, було 

зібрано різноманітний видовий склад гідробіонтів. Вийнятий за 

допомогою сачка з отворами ґрунт промивався, і визначалась наявність в 

ньому живих організмів. Дрібні мешканці планктону розглядалися під 

цифровим мікроскопом. Визначення гідробіонтів дозволило зробити 

висновок, що через погіршення якості води, систематичний склад 

гідробіонтів зменшується, а представництво нижчих таксонів 

збільшується. Зрушення в домінуванні за чисельністю від личинок 

хірономід і бабок до личинок веснянок і ручейників вказує на значне 

самоочищення водойми. 

На основі отриманих результатів визначався ступінь кожної 

водойми за системою сапробності Кольквітца і Марсона. У рамках 

проекту для кожної водойми складалась схема з позначенням 

прибережної смуги і зазначенням порушення Водного Кодексу України.  

Підбиваючи підсумки слід сказати, що кожна водойма – це 

складна система, де живуть бактерії, вищі водні рослини, різні 

гідробіонти, які забезпечують процес самоочищення. Наявність певного 

складу гідробіонтів в зонах сапробності характеризує активність процесу 

самоочищення водойми. І тільки на основі глибокого знання 

екологічного стану кожної водойми, ефективного контролю за розвитком 

живих організмів, що населяють його, можна досягти позитивних 

результатів і забезпечити високу біологічну продуктивність. Для 

зменшення рівня забруднення водойм треба доцільно застосовувати 

низку заходів, а саме: скорочувати обсяги скидів забруднень у водойми 

шляхом вдосконалення технологічних процесів; засипати дно і береги 

водойм піском; встановити чітко обмежену прибережну смугу; озеленити 

і упорядкувати прибережні зони водойм; встановити аеротенк; 

організувати періодичний контроль за якістю відповідно до вимог 

санітарних норм за хімічними та бактеріологічними показниками. 
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Робота посіла перше місце в обласній науково-практичній 

конференції «Біологічні дослідження і винахідництво», була 

надрукована в збірнику тез. 

 

Секція «Агрономія» 

 

Паша Юрій Анатолійович, 

Маріупольський технічний ліцей 

Маріупольської міської ради, 

11 клас 

 

НОВИЙ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ 

ЖИТТЄВИХ ПОКАЗНИКІВ РОСЛИН РОДИНИ GRAMINEAE 

Пошук нових екологічно безпечних методів підвищення життєвих 

показників культурних рослин – одне з найважливіших завдань для 

науковців усього світу. Актуальність роботи: використання 

запропонованих нами методик біогенного підвищення життєвих 

показників культурних рослин дозволить подолати проблему 

накопичення у ґрунті речовин, що використовуються у сільському 

господарстві.  

Мета роботи: в лабораторних та польових умовах дослідити вплив 

паранодуляції та обробки ендофітами на зростання і розвиток рослин 

родини Gramineae. Об’єкт дослідження: пшениця озима м’яка (Triticum 

aestivum Linnaeus 1753) сортів «Подолянка», «Землячка», «Скарбниця», 

пшениця яра тверда (Triticum durum Desfontaines 1798) сортів 

«Спадщина» та «Харківська 39»; ячмінь звичайний озимий Hordeum 

vulgare Linnaeus (1753) сорту «Південний»; 2,4-дихлорфеноксиоцтова 

кислота; ендофіти Paenibacillus polymyxa, Prazmowski 1880; Azotobacter 

chroococcum, Martinus Beijerinck 1901; збудник чорного бактеріозу 

Xanthomonas campestris, Pammel 1895; люцерна посівна – Medicago sativa 

(Linnaeus 1753). Предмет дослідження: зіставлення двох екологічно 

безпечних способів підвищення продуктивності на основі діазотрофних 

бактерій-симбіонтів. Завдання дослідження: виділити ендофітні бактерії 

з насіння; провести дослідження господарських властивостей 

бактеріальних ізолятів ендофітних бактерій; визначити видовий склад 

бактеріальної мікрофлори пшениці; відпрацювати методику отримання 

парабульбочок на коренях рослин родини Gramineae за допомогою АІА 

(Абіогенного Індукуючого Агенту, 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти) 

та Azotobacter chroococcum; провести дослідження парабульбочок на 
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коренях рослин родини Gramineae; зіставити вплив нодуляції за 

допомогою АІА та інокуляції ендофітами P. polymyxa. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що застосування 

досліджених нами методик може істотно знизити рівень забруднення 

ґрунтів пестицидами й евтрофікації водоймищ без зменшення 

продуктивності культур. 

 

Секція «Ветеринарія та зоотехнія» 

 

Кузнєцова Анастасія Сергіївна, 

Авдіївська загальноосвітня школа I-III ступенів № 7, 

9 клас  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОРМОВИХ ДОМІШОК 

НА РОЗВИТОК ДОМАШНІХ КРОЛІВ 
Актуальність: кролівництво – перспективна галузь тваринництва. 

Висока плодючість і скороспілість кролів дозволяють отримувати в рік 

від однієї кролиці 30 і більше кроленят, близько 60-70 кг м’яса (у живій 

масі), 25-30 шкурок, а від кролиць пухових порід з приплодом – близько 

1 кг пуху. За добре налагоджених умов годівлі й утримання в 

господарствах на 1 кг приросту витрачається всього 3,3-3,5кг. корму. 

Говорячи про утримання кроликів в неволі і неможливість 

забезпечити природність існування, слід пам’ятати, що брак тих чи інших 

елементів при харчуванні може негативно впливати на зростання чи 

розвиток кролика. Здоров’я, зовнішній вигляд, якість вовни кролика, 

його ріст і розвиток, а також імунітет на всі 90 відсотків залежать від 

раціону харчування. Об’єкт дослідження: кролі домашніх порід. 

Предмет дослідження: комплексне годування кролів, яке сприяє 

підвищенню біомаси та уникненню розвитку захворюваності тварин. 

Мета дослідження: 

Вивчити вплив раціону харчування на ріст та розвиток кролів. 

Розробити систему харчування тварин на різному віковому 

розвитку тварин. 

Провести лабораторні дослідження крові кролів у ветеринарній 

клініці, та виявити ріст рівня гемоглобіну та кількості еритроцитів в крові 

піддослідних тварин. 

Наукова новизна проекту: на даному сучасному етапі розвитку 

тваринництва вважається актуальним продовжувати дослідження впливу 

кормової бази на ріст маси кролів та покращення фізіологічних 

показників крові кролів. 
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Раціон домашніх кроликів повинен задовольняти всі їх потреби в 

поживних речовинах, мінералах і вітамінах. Тільки правильне 

харчування, без недогодовування або перегодовування, забезпечує ріст і 

розвиток кроликів, хороші смакові якості м’яса і нормальний вид 

шкурок. Завдяки збалансованому меню можна уникнути багатьох 

захворювань і смертністі тварин, а також досягти збільшення їх 

поголів’я. За необхідності до раціону слід додавати вітаміни, мінеральні 

речовини з крейдою або кістковим борошном. Така підгодівля буде 

корисною як молодим, так і зрілим тваринам. 

Основу раціону кролів (55-60%) мають становити зелені корми. Це 

можуть бути злакові трави, бобові рослини (конюшина, горох, люпин), 

різного роду відходи вирощування овочів (бадилля моркви, кормових і 

цукрових буряків, капустяні качани). Кількість трави влітку має 

становити 400-500 грамів на день, вагітна самка повинна отримувати 550-

700 грамів трави, а та, що годує молоком, – 1000-1200 грамів. 

Вода є важливою складовою частиною тіла тварини. В організмі 

кролика вона становить близько 70%. Вода відіграє важливу роль у 

фізіологічних процесах як головний розчинник поживних речовин, що 

надходять з їжею, і кінцевих продуктів обміну, що видаляються з 

організму. 

Повноцінна годівля – головна умова підвищення продуктивності 

кроликів. При складанні і балансуванні раціонів потрібно враховувати 

фізіологічні особливості тварин, їх потреба в енергії, поживних 

речовинах, вітамінах і мінеральних елементах. 

При годуванні кроликів я використала наступні правила:  

 - годувати кролів треба в суворо визначений час; 

 - у поїлці завжди повинна бути вода; 

 - соковиті корми краще давати вдень; 

 - самок, а також молодняк з 3-місячного віку годуємо 3 рази в 

день. 

Розроблений науковими інститутами нашої країни раціон 

харчування кролів та дотримання нами цих рекомендацій дозволяє 

зробити висновок, що при раціональному харчуванні покращуються 

життєві показники кролів: якість хутра, вага тварин та хімічні показники 

крові. При науковому підході годівлі кролів збільшується кількість 

еритроцитів в крові, кількість гемоглобіну, а при стихійній годівлі, що 

демонструє експеримент № 3, в крові кролів збільшується кількість 

лейкоцитів, що свідчить про початок розвитку захворювання тварин, а як 

ми знаємо, кролі дуже вразливі на різноманітні захворювання. 
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Коржов Тимофій Олександрович, 

Маріупольський технічний ліцей 

Маріупольської міської ради, 

11 клас 

 

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ 

ІМУНОДЕФІЦИТУ У ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ FELIDAE НА 

ПРИКЛАДІ FELIS SILVESTRIS CATUS 

У даний час майже нічого не відомо у ветеринарії про СНІД у Felis 

silvestris catus. Групу ризику становлять некастровані дворові коти, які 

поширюють вірус в основному в бійках. 

Мета роботи: вивчити поширення СНІДУ серед котів, що живуть 

в умовах вільного утримання й умовах скупченості домашнього 

утримання. Виявити маркери, які вказують на необхідність проведення 

діагностики на СНІД серед котів. 

Об’єкт досліджень: дорослі тварини Félis silvéstris cátus. 

Предмет досліджень: розпізнавання імунодефіциту через 

загальний аналіз крові та імуноферментний аналіз. 

Новизна полягає у тому, що, використовуючи загальний аналіз 

крові при вираженій інфекції, можна встановити наявність 

імунодефіцитного статусу за низької активності відповідної 

функціональної групи лімфоцитів. 

Науковим використанням результатів є новий підхід щодо 

методики загального аналізу крові при діагнозі СНІДу, котрий буде 

первинним маркером, після якого вже можна визначити доцільність 

проведення імуноферментного аналізу. 

Дослідивши котів і провівши аналізи, було визначено, що 

загальний аналіз крові є гарним методом припущення щодо наявності 

вірусу імунодефіциту у котів. Були виявлені захворювання, які 

найчастіше супроводжують вірус імунодефіциту котів, а саме: гнійні 

запалення шкіри, стоматит, ринотрахеїт і гепатотропна мікоплазма. 
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Секція «Селекція та генетика» 

 

Безугла Марія Іванівна, 

Красноармійський міський ліцей «Надія» 

Покровської міської ради, 

11 клас 

 

МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ГОРОХУ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА 

ЙОГО СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ 

З кожним днем все більше зростає інтерес аграрників і 

селекціонерів до всіх видів гороху, що доводить збільшення площі 

посівів під горох в усьому світі і в Україні. Це пояснюється тим, що 

рослина гороху вміщує у собі багато природних антиоксидантів, 

вітамінів, присутні вуглеводи, мінеральні речовин, жири, білки, багата на 

найважливіші незамінні амінокислоти, що необхідні для людського 

організму.  

Метою роботи було дослідження морфологічних ознак різних 

сортів гороху та доведення, що саме вони забезпечують високу стійкість 

цієї рослини до вилягання. 

Предметом дослідження є сорти гороху, стійкі до вилягання. 

Гіпотеза роботи: сорт з найбільш вираженими морфологічними 

ознаками стійкості до вилягання є найбільш урожайним за кліматичних 

умов Донецької області. 

Завдання роботи: 

1. Опрацювати джерела літератури; 

2. Виявити морфологічні ознаки, що забезпечують високу стійкість 

гороху до вилягання; 

3. Простежити за вегетацією гороху в умовах Донецької області; 

4. Скласти порівняльну характеристику сортів гороху, виявити 

найбільш рентабельні та стійкі до вилягання; 

5. Зробити висновки щодо отриманих результатів. 

У практичній частині автором були проведені експериментальні 

дослідження для порівняння морфологічних ознак обраних сортів гороху 

з метою виявлення сорту з найбільш вираженими ознаками стійкості до 

вилягання. 

Були розглянуті наступні морфологічні ознаки: висота стебла, вид 

листа, будова бобу та урожайність досліджуваних сортів. Порівнювалися 

зразки сортів Норд, Резонатор, Полтавець 2, Зерноукісний 92. 

Дослідження проводилися на земельній ділянці особистого 
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господарства. 

Було досліджено не менше 100 рослин кожного сорту. 

Дослідження проводилось наступним чином. Після проходження 

вегетаційного періоду рослинами автором були зроблені наступні дії: 

замір довжини стебла та відстані між вузлами кожного сорту рослини 

гороху; визначався їх тип листа (листочкові чи вусаті), будова та розміри 

бобу. Урожайність дослідних зразків визначалася шляхом дослідження 

кількості бобів на рослині, кількості насіння в одному бобі та загальної 

маси усіх насінин на кущі. Кращі результати стійкості до вилягання в 

умовах 2016 року показав сорт Полтавець 2. 

Висновки: 

 Виявлення деяких морфологічних ознак гороху показали, що 

саме вони забезпечують рослині стійкість до вилягання: середня висота 

рослини, вусатий тип листа, середня лінійна щільність стебла. 

 Спостереження за вегетацією гороху в умовах клімату 

Донецької області за 2016 рік показали, що ця рослина невибаглива до 

температури, але потребує багато вологи. 

 Порівняльні таблиці результатів, отримані під час досліджень 

обраних сортів, показали, що найбільш виражені ознаки стійкості до 

вилягання показав сорт Полтавець 2. 

 Дослідження урожайності підтвердили висунуту автором 

гіпотезу: сорт з найбільш вираженими ознаками стійкості до вилягання є 

найбільш урожайним в кліматичних умовах Донецької області, 

найбільший урожай дав сорт Полтавець 2 який, можна рекомендувати до 

вирощування в даних умовах. 




