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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

 

Секція «Українська література» 

 
 

Кіруцак Катерина Євгенівна, 

Великоновосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№2 Великоновосілківської районної ради,  

11 клас 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ІГОРЯ АСТАПЕНКА 

Актуальність теми визначається спрямованістю на дослідження 

індивідуального стилю молодого сучасного поета Ігоря Астапенка. Його 

поезія про прості і, водночас, складні поняття, такі як любов, ніжність, 

природа, завоювали сучасників. Автора вирізняють тільки йому притаманне 

світобачення. На сьогодні не існує досліджень про індивідуальний стиль Ігоря 

Астапенка. Тому дослідження актуальне. 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

дослідження індивідуального стилю Ігоря Астапенка певною мірою доповнює 

картину розвитку  сучасної української поезії.  

Результати праці можуть бути використані в процесі викладання курсу 

історії української літератури ХХІ століття, а також у спецкурсах і 

спецсемінарах, пов’язаних із вивченням сучасної української літератури. 

Результати роботи можуть бути використані також для подальших наукових 

досліджень літературного процесу 10-х років ХХІ століття.  

Новизна дослідження полягає в тому, що за предмет дослідження 

вперше взяті саме особливості індивідуального стилю Ігоря Астапенка на 

прикладі віршів із збірки «Щільник». 

Структура роботи зумовлена метою та завданнями дослідження. Робота 

складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку використаних 
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літературних джерел. 

Шалдуга Дар’я Олександрівна, 

Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

Дружківської міської ради, 

11 клас 

 

 

ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНУ ІРЕН 

РОЗДОБУДЬКО «ДВІ ХВИЛИНИ ПРАВДИ» 

Актуальність обраної теми. Ірен  Роздобудько – сучасна українська 

письменниця і поетеса. Сучасна авторка приємно дивує своєю ерудованістю й 

багатогранністю, адже у творчому самовираженні вона передусім прагне бути 

справжньою. Сміливо експериментуючи зі стилями, жанрами, темами, 

сюжетами й героями, успішна письменниця вибудовує власну оригінальну 

концепцію. Зважаючи на багатогранну творчість Ірен Роздобудько, у нашому 

дослідженні основну увагу зосереджуємо саме на художній прозі 

письменниці. Найвідоміші твори, що вийшли з-під пера цієї жінки-це 

«Ескорту смерть», «Він: Ранковий прибиральник. Вона: Шості двері», 

«Ґудзик» та роман «Дві хвилини правди», що став предметом наших 

досліджень. 

Об’єктом дослідження є текст роману Ірен Роздобудько «Дві хвилини 

правди». 

Предмет дослідження – етико-естетична проблематика роману. 

Метою цієї роботи є аналіз того, як авторка у своєму романі «Дві 

хвилини правди» виразила та розкрила символічність образів та шляхи 

здобуття щастя людиною. 

У ході розробки обраної теми реалізовані такі задачі:  

- огляд досліджень стосовно обраної теми; 

- вивчення літературознавчого матеріалу, присвяченого аналізу 

роману; 
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- дослідження етико-естетичної проблематики твору, зокрема 

загальнолюдського та родинного аспекту. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що проведено 

комплексний аналіз аспектів етико-естетичної проблематики, представлених у 

романі «Дві хвилини правди». 

Практичне значення роботи полягає у тому, що результати 

дослідження можуть бути використані в лекційно-практичних курсах вищих 

навчальних закладів із вивчення творчості письменників сучасної української 

літератури, при написанні статей схожої тематики, дипломних і курсових 

робіт. 

У висновку йдеться про те, що твори письменниці розкривають 

читачеві етико-естетичні проблеми нашої сучасності. Роман «Дві хвилини 

правди» викриває такі вади суспільства, як лицемірство, зрада, брехня, навіть 

ґвалтування. Письменниця описує справжніх людей із реальними проблемами. 

Варто зазначити, що роман викриває як негативні сторони сучасного 

суспільства, так і позитивні. 

Логовічов Ілля Олександрович, 

Краматорська українська гімназія Краматорської міської 

ради, 

9 клас 

 

СЛОВА-СИМВОЛИ ЯК КАТЕГОРІЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ 

ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

Актуальність роботи обумовлюється недостатньою дослідженістю 

обраної теми, її безсумнівною важливістю в сучасному житті  українців, адже 

філософське вчення Григорія Сковороди, глибоко національне за своєю суттю, 

сприяє розвиткові української національної ідеї, розкриває ідеали 

національного життя.  
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Мета дослідження – зіставлення понять-символів у національно-

культурній традиції українців та в художньо-філософському світі Григорія 

Сковороди. 

Основні завдання дослідження: 

- дати загальну характеристику українському літературному бароко, 

найяскравішим представником якого був Г. Сковорода, та його основним 

символам; 

- дослідити словесну символіку українців за язичницьких часів і за 

християнства; 

- розглянути символічні образи творів Г. Сковороди, розкрити 

сакральний код збірки «Сад божественних пісень»; 

- згрупувати слова-символи й розглянути їх за такими значеннями: 

архетипні слова-символи, біблійні слова-символи, космогонічні слова-

символи, символи-назви істот, довкілля і назви явищ природи; 

- зіставити слова-символи в мовному арсеналі українців і у творах 

Григорія Савича Сковороди. 

Результати дослідження вказують на те, що: 

- представники українського літературного бароко сприймали явища й 

процеси світу як символи, алегорії, емблеми й метафори. Найпоширенішими 

символами  бароко були сад, виноград, змій, серце, ключ, книга тощо;  

- найбагатшою на барокову символіку є творчість Григорія Сковороди. 

Автор постійно шукав символічний ключ до Біблії, власне, цьому й була 

присвячена вся його творчість; 

- у поетичній збірці письменника «Сад божественних пісень» сад – це 

впорядковане, доглянуте місце, у якому панує краса й гармонія. Душу людини, 

яка перемагає в собі гріховні бажання, прагне досконалості, він уподібнює 

квітучому саду; 

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

світах. Це макрокосмос – Усесвіт, мікрокосмос – людина та світ символів –  

Біблія; 
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- архетипні слова-символи, біблійні слова-символи, космогонічні слова-

символи, символи-назви істот, довкілля і назви явищ природи в мовному 

арсеналі українців і у творах філософа у своїй переважній більшості мають 

спільні значення; 

- для Г. Сковороди велике значення мали християнські символи, проте 

значна частина символів прийшла в його світоглядну модель від уявлень 

древніх слов’ян.  

Новочадова Анастасія Вікторівна, 

Добропільський навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим 

вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний 

заклад» Добропільської міської ради,  

11 клас 

ОБРАЗ ДІВИ МАРІЇ В ПОЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ  

ІВАНА ВЕЛИЧКОВСЬКОГО 

Тривалий час вивчення питання барокової літератури викликало 

упереджене ставлення з боку науковців та педагогів. За переконанням Ігоря 

Ісіченка, це було небажаним через виявлення реальної присутності української 

культури в європейському контексті, а також через релігійний характер, який 

позначився патріотичними рисами[11]. У добу Бароко панівним було 

«уявлення про людину як про щиру іграшку в руках усемогутньої та вкрай 

примхливої долі («фортуни»)[25;27].  

Релігійний вплив разом зі світськими поглядами митців зробили 

літературу цієї доби дійсно унікальною для вивчення та дослідження її 

особливостей. Художні образи постають у новому словесному обрамленні, 

привертаючи увагу читачів. 

Широкого розповсюдження бароковий стиль набував через 

міжконфесійну полеміку, яка формувала в той час «вдячний простір для 

поширення бароко: адже головним опонентом православних авторів і 

головним авторитетом для прихильників з’єднання з Римом був 
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найавторитетніший польський бароковий прозаїк, священик-єзуїт Петро 

Скарга» [11; 27-28]. Через це всі письменники, які пробували себе в полеміці, 

потрапляли під вплив його творів. 

Найулюбленішим сюжетом Івана Величковського є опис Діви Марії як 

матері Ісуса Христа. Вона теж постає в трьох іпостасях: годувальниця, 

непорочна діва й дочка Царя Небесного. Письменник доповнював триєдиність 

Бога триєдиністю Матері Божої, доброта якої порівнювалася з морем, а сама 

«Небесна владичиця» була символом вічного дівоцтва і досконалості. 

Бароковість образу Діви Марії можна простежити у всіх виявах і проявах 

мистецького таланту Івана Величковського. Звернення до читачів «во честь і 

славу преблагословенной дѣви Маріи» визначає настрій усієї творчості. 

Діяння отців церкви розглядаються через призму глибокої віри в божий 

промисел. Богородиця стає тим дороговказом, який несе радість у серця 

віруючих. 

Сєда Марія Євгенівна, 

комунальний заклад "Маріупольська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 66 Маріупольської міської ради 

Донецької області", 

11 клас 

 

ПРОБЛЕМА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ В РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО 

«БЕРЕСТЕЧКО» ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОЕТИЧНИХ АФОРИЗМІВ 

Автор роботи: Сєда Марія Євгенівна, Донецьке територіальне 

відділення МАН, комунальний заклад «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 

66 Маріупольської міської ради Донецької області», 11-Б клас. Керівник 

роботи: Ягмурджі Галина Василівна, учитель української мови та літератури, 

учитель-методист. 

Мета дослідження роботи полягає у вивченні проблеми історичної 

пам'яті, духовних цінностей українського народу через індивідуальні 

особливості афористичних висловів Ліни Костенко. 
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Актуальність теми дослідження обумовлюється специфікою 

використання афористичних висловів у романі «Берестечко» як вияв нового 

мовомислення поетеси, а також відсутністю в сучасному літературознавстві 

цілісного аналізу концепції історичної пам'яті через майстерно змодельовані 

афористичні вислови. 

Розглянувши всі аспекти проблеми, авторка дійшла до наступних 

висновків: 

1) Л.Костенко створила не історичну, а художню версію поразки під 

Берестечком. Реалізація проблеми історичної пам'яті відбувається через 

розкриття «діалектики душі» образу Богдана Хмельницького. 

2) Сповідь гетьмана - політика після  поразки – це діагностування 

національних хвороб: перевертнів, простодушності, браку єдності та 

«мискоборство».  

3) Потреба нації у слові «піїта», освіченості для визнання українців у 

світі. 

4) Категорія пам'яті реалізуються через призму часопростору: Б. 

Хмельницький уособлює акумульовану історію, образи-символи (дзвонар, 

лицар, козак Небаба) – оживлення «духу давнини». Культурно-символічний 

хронотоп наповнений поліаспектними іменами козаків, біблійних персонажів, 

героїв античності. 

5) Композиційний перелік метафоризованих географічних назв та 

козацьких прізвищ створює нерозривний зв'язок минулого, теперішнього і 

майбутнього.  

6) Авторські афоризми (досліджено 84) – визначальні в 

мовомисленні Л.Костенко в історичному романі «Берестечко». 
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Секція «Зарубіжна література» 

 

Світоносова Лоліта Олексіївна, 

Дружківська гімназія «Інтелект» Дружківської міської 

ради, 

11 клас 

 

 

«ПРОМОВИСТІ» ІМЕНА ТА ПРІЗВИЩА У ТВОРАХ Ч. ДІККЕНСА ЯК 

ЗАСІБ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРОЇВ 

Актуальність даної теми зумовлюється тим, що для творчості Ч. 

Діккенса характерне використання «промовистих» імен і прізвищ, за 

допомогою яких він представляє соціальний, моральний, психологічний образ 

персонажа. Аналіз таких антропонімів дозволяє глибоко усвідомити 

авторський задум при вивченні творів письменника. 

У роботі викладені основні теоретичні положення про функцію власних 

імен у художньому творі, досліджені звернення письменників різних країн та 

епох до прийому вживання «промовистих» імен та прізвищ, виявлені 

«промовисті» імена й прізвища в обраних творах письменника й з’ясовано їх 

значення для характеристики образів персонажів. Результатом роботи стало 

створення короткого словника «промовистих» імен та прізвищ із творів Ч. 

Діккенса (Додаток А). 

Таким чином, доведено, що письменник наділив персонажів своїх 

романів унікальними, по-справжньому виразними іменами, які 

характеризують манеру мовлення, прагнення, вдачу, соціальний статус, 

уміння героїв і інші аспекти їх життя. Антропоніми в його творах визначають 

ставлення автора до героя, налаштовують читача сприймати певним чином 

персонажа, допомагають усвідомити ідею творів. 
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Геніна Ганна Сергіївна, 

Добропільський навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим 

вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний 

заклад» Добропільської міської ради, 

9 клас 

ОБРАЗ ПРЕЗИДЕНТА У ТВОРЧОСТІ ВОЛТА ВІТМЕНА: ПОЕТИЧНА 

ТРАДИЦІЯ ТА НОВАТОРСТВО 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що воно виконане у руслі 

одного з перспективних напрямів сучасної філології, пов’язаного з 

характеристикою образу в різних аспектах. Тема президента як людини, 

відповідальної за державу, країну, долі людей, захист інтересів своїх громадян 

в літературі недостатньо розроблена. Вітмен моделює образ президента як 

літературний образ, але з натяком-напуттям в майбутнє, яким має бути 

президент. Тому й актуальна поезія Вітмена, особливо в нашій країні, в умовах 

демократичного суспільства, коли інститут президентства тільки формується. 

Дискусійними залишаються питання перекладу поезії Волта Вітмена 

українською мовою. Немає системного опису поетики, ритміки, стиля його 

творів, динаміки образу президента та його розуміння на сучасному етапі. Без 

особливої уваги вітменознавців залишилися й архіви поета, що зберігаються у 

Бібліотеці Конгресу США.  

Наукова новизна дослідження пов’язана з аналізом образу президента 

у творчості В. Вітмена, а також вітменівської традиції в американській поезії 

ХХ століття та української поезії ХХ – ХХІ століття. 

Практична значимість дослідження визначається можливістю 

використання результатів роботи в лекційних курсах із зарубіжної літератури 

та всесвітньої історії, наукових конференціях, уроках зарубіжної літератури, у 

курсі з основ філософії, в роботі з обдарованими учнями, які виявляють 

лідерські здібності. 
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 «О капітане! Мій капітане!» був опублікований у суботній пресі в Ньо-

Йорку в листопаді 1865 року. Одразу американці зустріли цей вірш зі 

схваленням. Довгий час «О капітане!...» залишався програмовим твором в 

американських школах. Цей твір став одним із популярних віршів, що будь-

коли писав Вітмен, і допоміг поету стати найвідомішим американським 

поетом ХІХ століття. 

Кравцова Катерина Олександрівна, 

Костянтинівська спеціалізована загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 6 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Костянтинівської міської ради, 

9 клас 

 

РОЛЬ ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ В ПОВІСТІ  

МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА ГОГОЛЯ «ШИНЕЛЬ» 

Микола Васильович Гоголь – оригінальний письменник ХІХ століття, 

геніальний провидець свого часу.   

Мета нашої роботи – довести, що в письменника  Миколи Васильовича 

Гоголя немає жодного випадкового слова, жодної зайвої художньої деталі. За 

всіма ними є приховані авторський задум та глибоке значення, які спробуємо 

зрозуміти.  

Обрану тему вважаємо актуальною тому, що герої Гоголя тісно пов`язані 

з навколишнім світом. Предмети і явища, зображені письменником, 

допомагають підкреслити особливості людей, розкрити їх характер, зрозуміти 

задум автора. Наявність такого зв`язку підкреслює своєрідність і 

неповторність стилю письменника.  

Завдання наукового дослідження: 

1. Ознайомитись із станом вивчення проблеми в сучасному 

літературознавстві. 

2. З`ясувати, які художні деталі використав  М. В. Гоголь в повісті 

«Шинель».                                                                                                                                                                                                                                          
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3. Виконати класифікацію знайдених деталей. 

4. Визначити роль кожної деталі в тексті та її взаємозв’язок з моральним 

станом героїв і осмисленням  автором  дійсності. 

Нашою роботою ми доводимо, що Микола Васильович Гоголь – 

талановитий письменник, неперевершений майстер слова, а його твори 

посідають почесне місце у світовій літературі. 

Амеліна Ганна Олександрівна, 

Катеринівська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Іллінівської сільської ради Костянтинівського району, 

11 клас 

 

 

ПРОБЛЕМА САМОТНОСТІ В НОВЕЛІ  

Ф. КАФКИ «ПЕРЕВТІЛЕННЯ» 

Метою роботи є розгляд  проблеми відчуження у сім'ї, самотності 

людини серед людей. 

Завдання: 

 проаналізувати, як вплинули факти біографії  Ф.Кафки на 

створення образу головного героя Грегора Замзи; 

 визначити , що  єднає головного героя новели та її автора; 

 дослідити причини перевтілення людини у страхітливу комаху;  

 показати роль символів та  художніх деталей  у зображенні 

трагічного безсилля самотньої людини, доцільність використання 

філігранного 

прийому  у розкритті душевного стану героя.  

Висновки: 

 Новела "Перевтілення" - це відлуння особистої трагедії Франца 

Кафки, який свого часу зізнавався, що «живе в сім'ї, серед чудових і сповнених 

любові людей,  чужіший, ніж чужак».     
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 Єднає головного героя новели та її автора ненависна робота, 

відсутність порозуміння у сім'ї, невпевненість у власних можливостях, 

відсутність справжніх друзів, страх кохати і бути коханим.  

 Складові формули, за якою відбувається перевтілення, - відчуття 

нелюдської самотності, неможливість взаємин з сім'єю, гіркий смак життя, 

відчуження у родині «…і постійний сірий надокучливий дощ за вікном». 

Хоча  письменник не вирішив  в оповіданні болючих проблем, але його 

твір має глибоко гуманістичний пафос, оскільки ще на початку XX століття 

він відобразив драму «маленької людини» нового часу і став на захист 

людяності. 

Гусак Дарія Сергіївна, 

Слов'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Слов'янської міської 

ради, 

9 клас 

ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ Й РЕАЛІЗМУ В РОМАНІ 

О.С. ПУШКІНА «ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН» 

Вивчення твору О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» є невід`ємною 

частиною досліджень будь-якого вченого-пушкініста. Письменник залишив 

нам не тільки роман, який поширився на теренах його Батьківщини та всесвіту, 

а й справжню загадку, розв`язок якої намагається знайти кожен, хто знайомий 

із творчою спадщиною автора. Певною підготовкою до написання «Євгенія 

Онєгіна» є ранні твори О. С.Пушкіна, а в багатьох наступних помітний 

значний вплив цього роману.  

Метою дослідження є визначення рис романтизму та реалізму в романі 

«Євгеній Онєгін», з`ясування взаємодії цих напрямів літературного процесу 

XIX ст. Поставлена мета передбачає розв`язок таких завдань:  

- проаналізувати роман «Євгеній Онєгін» із точки зору взаємодії 

літературних напрямів (романтизму та реалізму); 3 - класифікувати образи 

твору;  
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- виявити риси романтизму та реалізму відповідно до образної системи, 

конфлікту та сюжету роману.  

Об`єкт дослідження: роман О.С.Пушкіна «Євгеній Онєгін».  

Предмет дослідження: риси романтизму та реалізму в творі.  

Теоретичною основою наукової роботи є дослідження Ю. Лотмана, Є. 

Майміна, С. Бонді, Ю. Чумакова, Ю. Нікішова.  

Структура роботи: дослідження складається зі вступу, двох розділів, 

висновків та списку використаної літератури. 

Скіба Анастасія Данилівна, 

комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 53 Маріупольської міської ради Донецької 

області", 

10 клас 

СИМВОЛІКА ЧИСЕЛ У ПОВІСТІ О. С. ПУШКІНА 

«СТАНЦІЙНИЙ ДОГЛЯДАЧ» 

Мета дослідження – з'ясувати особливості числових символів та 

закономірностей їхнього функціонування у повісті О.С.Пушкіна «Станційний 

доглядач». Основні завдання:розкрити характерні риси символу як 

літературознавчої категорії, виявити системні риси числообразів, можливості 

їх символічного осмислення і роль в повісті О.С.Пушкіна «Станційний 

доглядач». 

Актуальність теми даної роботи зумовлена посиленою увагою 

філологічної науки до проблеми символу як естетичної категорії, а також до 

питань функціонування та інтерпретації числових символів в художніх творах. 

Наукова новизна роботи зумовлена вибором об'єкта дослідження і засобів його 

вивчення, тому що саме числові деталі повісті О.С.Пушкіна «Станційний 

доглядач» досі не привертали до себе активної уваги дослідників. 

Висновки і результати роботи. Дослідження повісті О.С.Пушкіна 

«Станційний доглядач» показало, що автор найчастіше вдається до чисел з 

першої десятки, символіка яких орієнтована на християнську і фольклорну 
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традиції, крім того – на рівні композиції, часу і художніх образів. У роботі 

подається опис наявних у тексті числових символів, зроблено спробу їх 

систематизації, в окремих випадках проведено літературні паралелі. На 

конкретних прикладах показано, що урахування семантики числових деталей 

допомагає з’ясувати авторську концепцію світу і людини. 

 

Секція «Мистецтвознавство» 

 

Пономаренко Алла Дмитрівна, 

комунальний заклад «Маріупольський міський 

навчально-виховний комплекс  

"Гімназія-школа" № 27 Маріупольської міської ради 

Донецької області», 10 клас 

ХУДОЖНЬО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРОСТОРУ  

У МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОМУ МИСТЕЦТВІ  

м. МАРІУПОЛЯ 

Актуальність дослідження обумовлена потребою цілісно осмислити 

регіональний аспект розвитку українського мозаїчного мистецтва із 

залученням контексту новаторських світоглядних концепцій вітчизняних й 

світових майстрів. 

Об’єктом дослідження є представлена мозаїчними панно м. Маріуполя 

творча спадщина художників-монументалістів в контексті розвитку 

українського монументально-декоративного мистецтва другої половини XX 

ст. 

Предметом дослідження є композиційні та стилістичні особливості 

творів мозаїчного мистецтва, що складають художньо-інтерпретаційні 

авторські моделі простору. 

Метою роботи є комплексне дослідження специфіки монументально-

декоративних рішень в просторової організації мозаїчних панно м. Маріуполя, 

розкриття  своєрідності їх стилістики, прийомів формоутворення, заснованих 

на художньому синтезі. 
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Концепція художнього синтезу, що була покладена в основу методології 

дослідження, дозволила розглядати категорію простору як художньо-

інтерпретаційну модель, що складається з трьох рівнів: об'єкта, знака, 

інтерпретанта. В результаті спостережень було доведено, що авторська модель 

В. Арнаутова відрізняється особливими прийомами формоутворення та 

власною іконологією символів, творчим переосмисленням досвіду Д. Рівери, 

О. Дейнеки. Художньо-інтерпретаційна модель Л.Кузьмінкова і 

В. Константинова виявляється спробою художнього синтезу візантійських 

традицій і сучасних мистецьких форм. Художньо-інтерпретаційні моделі в 

мозаїчних роботах спілки київських художників-шістдесятників спираються 

на художнє переломлення народного світовідчуття, досвід школи М. Бойчука 

та власні концепції образу. 

Івлєв Кирило Олександрович, 

Часовоярська загальноосвітня школа I-III ступенів № 17 

Бахмутської районної ради, 

11 клас 

 

 

ВИТИНАНКАРСТВО ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО 

СУЧАСНОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА (1980-2010-ТІ РР.) 

Дослідження видів сучасного українського декоративно-ужиткового 

мистецтва нині актуалізоване потребою чіткого визначення джерел 

самоідентифікації української нації. Мистецтво витинанки є цікавим об’єктом 

вивчення як в культурно-історичному плані, що пов’язано з вивченням ґенези 

цього виду мистецтва від традиційних елементів хатнього декору, так і у 

вимірі сучасності, в добу визнання техніки витинанки рівною серед інших 

технік образотворчого мистецтва, що стало можливим завдяки зусиллям 

народних, самодіяльних та професійних художників, а також копіткій праці 

плеяди вітчизняних мистецтвознавців.  
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Розвиток цього виду народного мистецтва в останні десятиліття 

пов'язаний з творчістю низки провідних майстрів, що застосовують 

новаторські підходи до техніки витинанки, її сюжетів. При цьому у сучасному 

витинанкарстві характерним є сполучення графічного, плакатного та інших 

видів образотворчого мистецтва.  

Національні ознаки української витинанки яскраво виражені в творчості 

сучасних вітчизняних митців. Розвиток витинанки є перспективним з огляду 

на її плюральність, наявність регіональних особливостей, потужне джерело 

можливостей вираження художнього задуму через специфіку матеріалу та 

засобів створення. У національно-естетичному вихованні витинанка посідає 

провідне місце, сприяє долученню дитини до культурних надбань свого 

народу, плеканню свідомої, гармонійно розвиненої особистості.  

Нікітіна Аріна Романівна, 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей 

Маріупольської міської ради», 

10 клас 

 

СТРІТ-АРТ В ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ  

(НА ПРИКЛАДІ М. МАРІУПОЛЯ) 

Тема стріт-арту актуальна, тому що це молоде і неординарне мистецтво. 

Стріт-арт є прикрасою міського середовища і відображає зміст і енергетику 

міста, соціуму, або окремого автора. Це мистецтво не камерне, воно не 

підпорядковується стереотипам. Еволюція вуличного мистецтва 

підпорядкована історичним і політичним змінам, а також технічному 

прогресу. Сучасний стан вивчення цього питання в Україні не є задовільним.  

Мета: вивчити розвиток стріт-арту і проаналізувати його форми, 

напрямки в місті Маріуполі. Завдання: ознайомитися з історією виникнення 

стріт-арту; проаналізувати міський простір Маріуполя, як середовища для 

вуличного мистецтва; вивчити напрямки та стилі стріт-арту в м.Маріуполі; 

дослідити види і типи стріт-арту в місті Маріуполі; скласти карту стріт-арт 
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об’єктів міста. Об’єкт дослідження: стріт-арт як спосіб організації 

урбаністичного середовища. Предмет дослідження:  стріт-арт  в  організації 

простору м. Маріуполя. Методи дослідження: системний, функціональний, 

мистецтвознавчий. 

Наукова  новизна  дослідження:  зроблено  аналіз  вуличного  мистецтва 

м. Маріуполя; вперше систематизовані основні форми вуличного мистецтва 

міста.   Практичне значення: матеріали роботи можна використовувати під час 

підготовки до лекцій, факультативних занять для студентів, учнів художньо-

естетичного напрямку спеціалізації. Інформація може бути використана під 

час організації екскурсійних маршрутів містом Маріуполь. 

Хайрулліна Дар’я Ігорівна, 

навчально-виховний комплекс "Художньо-естетична 

гімназія - загальноосвітня школа I ступеня" Торецької 

міської ради, 

11 клас  

 

МАКИ ЧЕРВОНІ — МАКИ ПАМ’ЯТІ 

В ході свого дослідження я проаналізувала та систематизувала відомості 

про мак як символ пам’яті за загиблими від міфології до сьогодення. 

Актуальність даної теми полягає в дослідженні рослинного символу та 

його справжнє місце в традиційній культурі українців та в час героїчно-

трагічних подій для України. 

Мета дослідження - поглибити свої знання про символіку маку та його 

справжнє місце в традиційній культурі українців та в час героїчно-трагічних 

подій в Україні. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

дослідити літературу про рослинний образ маку в світовій та українській 

міфології, ознайомитися з народними легендами та оповіданнями про 

походження маку; проаналізувати та систематизувати відомості про символіку 

маку в фольклорі, в українській літературі, в живописі, моді; дослідити 
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використання маку в традиційній обрядовості українців; привернути увагу до 

української громадськості та влади до вшанування й пам’яті полеглих в 

Україні. 

Об'єкт дослідження: мак як символ пам’яті. 

Практичне застосування роботи визначилось тим, що опрацьований 

матеріал та зроблені висновки можуть бути використані на уроках української 

літератури, художньої культури, історії та народознавства в школі.  

Перспективи дослідження — матеріал роботи довів доцільність 

популяризації цього символу та використання його в подальшому під час 

вшанування пам’яті жертв тероризму та війни. 

Отже, опрацювавши ці питання, я значно поглибила свої знання про мак 

як символ і зрозуміла чому саме він став символом жертв війни в Україні. 

В майбутньому я хочу займатися фінансовою підтримкою недієздатних 

ветеранів війни. 

Шуліка Ольга Андріївна, 

комунальний заклад «Маріупольський міський 

технологічний ліцей Маріупольської міської ради», 

10 клас 

 

 

СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ВІКТОРА НІЛЬСЕНА В 

АРХІТЕКТУРНОМУ ОБРАЗІ МАРІУПОЛЯ 

Кожне місто має своє власне обличчя, відбите в пам'ятках архітектури, в 

специфіці сучасного планування і будівництва. Помітний слід в архітектурі 

Маріуполя XIX - початку XX століття залишив Віктор Олександрович Нільсен 

(1874-1949), який з 1901 року обіймав посаду міського архітектора.  

Мета роботи - визначити, як творчість Віктора Нільсена вплинула на 

формування архітектурного вигляду міста Маріуполя. 

Поставлена мета передбачала наступні методи: аналіз стилістичних 

напрямків в архітектурі та визначення особливостей маріупольської 
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архітектури ХІХ – поч. ХХ століття, дослідження стилістичних особливостей 

творчого спадку В. О. Нільсена та аналіз еволюції його авторського стилю. 

 Прагнення звернути увагу маріупольців на архітектуру історичної  

забудови Маріуполя  зумовлена актуальність теми нашого дослідження. 

Наукова новизна полягає в системному дослідженні архітектурного 

вигляду міста Маріуполя. Нами була припущена гіпотеза, що саме вдале 

поєднання окремих елементів архітектурних стилів попередніх епох в 

творчому спадку В. Нільсена, створило неповторну атмосферу історичного 

центру Маріуполя. 

Результати дослідження показали, що будівлі, зведені нашим земляком, 

настільки збагатили вигляд Маріуполя, що з повною підставою можна 

говорити про «нільсеновский квартал» або «нільсеновську частину міста». 

Віктор Нільсен звертається до різноманітних жанрів архітектури: культові 

споруди (Церква святих Костянтина та Олени), приватні будівлі (Будинок 

судновласника Петра Регіра, власний будинок архітектора), офіційні будови 

(Водонагнітна вежа, Повітовий будинок реабілітації інвалідів війни), і в 

кожному є індивідуальне рішення, яке відповідає соціальному призначенню. 

У будинках громадського спрямування домінує цегляний стиль з елементами 

класицизму і неоренесансу. У приватних – модерн, який надавав більш 

авторської свободи. 

В ході дослідження було отримано результати, які підтвердили 

поставлену нами гіпотезу: 

1) В історії архітектури ХІХ – початку ХХ століття сталося поєднання 

новітніх технологій і народних традицій, встановлення рівноваги між красою 

та користю будівлі, що сприяло пошукам особливої художньої мови та 

спричинили появу  «модифікованих» архітектурних стилів. 

2) Архітектурний образ Маріуполя почав формуватися з другої половини 

ХІХ століття і відобразився в трьох основних напрямках: 

- культові споруди (візантійський стиль); 
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- офіційні заклади (спочатку у стилі класицизм, з часом  у цегляному 

стилі); 

- будинки заможних містян (здебільшого в стилі модерн). 

3) У будинках громадського спрямування за проектами Віктора Нільсена 

домінує цегляний стиль з елементами класицизму і неоренесансу, у приватних 

– модерн, який надавав більш авторської свободи. 

4) Вдале поєднання окремих елементів різних архітектурних напрямків 

створює неповторний авторський стиль Віктора Нільсена. 

 

Секція «Фольклористика» 

 

Гречка Євгенія Сергіївна, 

Великоновосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 Великоновосілківської районної ради, 

11 клас 

 

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА БАЛАДА В КОНТЕКСТІ  

ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА 

Особливу увагу в роботі приділено проблемі дослідження такого 

важливого питання, як специфіка вияву звичаєвого права в сучасному 

баладному фонді села Андріївка Великоновосілківського району Донецької 

області. Це село південно-східної України є цікавим для дослідження, тому що 

його заснували козаки ще на початку ХVІІ століття (додаток 1, с. 37). У роботі 

охоплено всі наявні в зібраному матеріалі цикли ліро-епічних сюжетів: 

міфологічні, родинно-побутові, соціально-побутові, історичні. Актуальність 

теми посилюється ще й тим, що балади, які побутують у цьому селі, 

досліджуються вперше. 

Мета – дослідити специфіку звичаєвого права в українських народних 

баладах, записаних у селі Андріївка Великоновосілківського району 

Донецької області.  
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Матеріалом дослідження є 18 українських народних балад, зібраних під 

час польових експедицій в селі Андріївка, та емпіричні дослідження. У роботі 

подаються розшифровані та адаптовані матеріали. 

Теоретичне й практичне значення одержаних результатів полягає в тому, 

що дослідження спрямоване на поглиблення розуміння та вивчення усної 

народної творчості, зокрема вияви звичаєвого права в українських народних 

баладах; зібраний автентичний фольклорний матеріал, розшифрований та 

впорядкований, являє цінність як для фольклористики Донецького регіону, так 

і України в цілому.  

Одержані результати можуть бути використані в процесі вдосконалення 

знань з таких розділів науки, як фольклористика, а також у процесі подальших 

досліджень, у викладанні навчальних курсів, підготовці фольклорних 

збірників, написанні фольклористичних праць. 

Бутиліна Катерина Олексіївна, 

Слов’янський педагогічний ліцей 

Слов’янської міської ради, 

11 клас 

 

 

ЖАРТІВЛИВІ НАРОДНІ ПІСНІ СЛОВ’ЯНЩИНИ 

Сьогодні першочерговим завданням нашої держави є збереження 

духовних цінностей традиційної культури, дослідження витоків і 

першоджерел українського народу, що неможливо без глибокого пізнання 

його фольклорної спадщини.  

Метою дослідження є докладний опис і аналіз жартівливих пісень за 

результатами польових досліджень, проведених у селах Райгородок, Тетянівка 

Слов’янського району, м. Слов’янську Донецької області.На основі аналізу 

фольклористичного, практичного аспектів обраної проблеми дослідження – 

жартівливих пісень як частини обрядової й необрядової фольклорної лірики, 

основу яких складають гумор, сатира; ґрунтовного аналізу фольклорного 
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матеріалу, зібраного в результаті польових досліджень, можемо зробити 

висновки про побутування жартівливих пісень на території сучасної 

Слов’янщини. 1) Як жартівливі нами визначено 9 зразків, що становлять 50% 

від зібраного матеріалу. 2) За класифікацією тематичних особливостей 

жартівливих пісень, поданою О.Деєм, 6 зразків відповідають темі «Дівчата й 

парубки. Залицяння. Кохання», 3 зразки – темі «Сімейне життя. Вади чоловіків 

і жінок».3)З-поміж композиційних особливостей зібраного фольклорного 

матеріалу засвідчимо наявність діалогічної, монологічної будови пісні, форми 

епічного описового зображення. 4) Для увиразнення змісту в жартівливих 

піснях найчастіше використано гіперболи. Трапляються також літота, бурлеск, 

автоіронія, іронія, ампліфікації, антитези, добір комічної деталі, що надають 

творам м’якого гумору й оптимізму. 

Подобіна Анастасія Володимирівна, 

комунальний заклад «Маріупольський міський 

технологічний ліцей Маріупольської міської ради Донецької 

області», 

10 клас 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАРОДНОЇ БАЛАДИ В УКРАЇНСЬКОМУ 

ТА ПОЛЬСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ  

(НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ «ОЙ ЗАЇХАВ КОЗАК  

ТА Й З УКРАЇНОНЬКИ») 

Порівняльний аналіз дозволяє простежити паралелі між культурами 

двох народів та є актуальним і перспективним напрямом у сучасній 

компаративній фольклористиці. Мета роботи – дослідити жанрово-стильові та 

змістові паралелі й відмінності української народної балади «Ой заїхав козак 

та й з Україноньки» і польської «Na dole, na dole Michaś konia poi». 

Завдання: зробити огляд фольклористичних досліджень української та 

польської балади; уточнити науково-методичний апарат дослідження 

(розглянути класифікації балад; дослідити жанрово-стильові ознаки балади); 
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проаналізувати обрані балади; простежити жанрово-стилістичні та змістові 

паралелі та відмінності в них. 

Тексти українських і польських балад, зберігаючи жанрово-стильову 

ідентичність, розрізняються в межах варіативності, властивої етнічним 

версіям єдиного мандрівного сюжету. Висока відповідність спостерігається за 

такими ознаками: фабульність, незвичайність і фантастичність, трагізм, 

драматизм, діалогічність, реалістичність, дидактичність, відсутність автора і 

варіативність. Розбіжності – в сюжеті, системі образів, характерах персонажів 

та їх взаємодії, протистоянні добра і зла, насиченості текстів діалогами та їх 

характері. Спостерігається також спільність деяких художніх засобів.  

Подальші дослідження – пошук і порівняльне вивчення інших 

українських і польських балад. 

Костенко Дар'я Миколаївна, 

Райгородоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Слов’янського району, 

10 клас 

 

УЛЮБЛЕНІ ПІСНІ РАЙГОРОДЦІВ 

Актуальність теми визначається спрямованістю на дослідження 

побутування українських народних пісень у селищі Райгородок Слов’янського 

району Донецької області. Мета та завдання роботи полягають у проведенні 

жанрово-тематичного аналізу пісень, записаних  у селищі Райгородок 

Слов’янського району Донецької області та визначенні основних мотивів, що 

домінують у них; у з’ясуванні манери виконання, специфіці використання 

художніх засобів у піснях досліджуваної території. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що наголос поставлено на 

дослідженні побутування українських народних ліричних та календарно-

обрядових пісень у селищі Райгородок Слов’янського району Донецької 

області. Було записано 26 пісень, серед яких переважають календарно-

обрядові та ліричні необрядові пісні. У зазначеному аспекті були зроблені 



32 
 

записи щодо дослідження побутування народних пісень даної місцевості, але 

їх замало. Використано репертуар респондентів в основному похилого та 

середнього віку, українців, росіян за національністю, корінних мешканців 

селища Райгородок Слов’янського району Донецької області, які володіють 

українською мовою і знають український фольклор. Зібраний автентичний 

фольклорний матеріал, розшифрований та впорядкований, являє цінність як 

для фольклористики Донецького регіону, так і України в цілому. 

Отримані результати можуть бути використані у фольклористиці та 

народознавстві для розширення знань про фольклор Східного регіону України, 

а також у викладанні народознавства та курсів української і зарубіжної 

літератури. 
 

 

Секція «Літературна творчість» 

 

Хозіна Валерія Сергіївна, 

Краматорська українська 

гімназія Краматорської міської ради, 

10 клас 

 

«DIMICANDUM» (ЗБІРКА ПОЕЗІЙ В. ХОЗІНОЇ) 

Дана робота є збіркою авторських поезій Валерії Хозіної. Робота містить 

11 поезій. Кожний запропонований твір не лише відтворює певну художню 

дійсність, а й засобами мистецтва слова, дає можливість усвідомлювати власне 

«Я» в цьому світі. 

Твори, представлені у збірці, не об’єднані тематично, але разом вони, 

ніби мозаїка, складають картину долі автора. Кожний вірш – це окрема історія, 

окремий епізод життя. Назва збірки «DIMICANDUM» у перекладі з латини 

означає «Треба боротися», і даний заклик актуальний не тільки для автора 

особисто, не тільки для всього українського народу, але й для цілого світу!  

У віршах піднімаються  теми  любові до Батьківщини-України;  

створення образу  сучасного супергероя, який захищає рідну землю; 
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зображення процесу формування себе як особистості через пізнання світу: 

цінність кожної миттєвості життя. 

Недаремно, як для назви поезій, так і збірки вцілому, обрано латину. Ця 

особливість демонструє непереборне прагнення людської душі до 

осмисленості основ власного буття через світову історію, спроби знайти 

відповіді на основні світоглядні питання за допомогою однієї з найдавніших 

писемних індоєвропейських мов. 

Дана збірка – яскравий приклад життя сучасної дитини. Це спосіб 

самовираження, адже саме так, через недосконалі рими та нечіткі ритми 

створюється особистість. І ця особистість на даному етапі краще за все вміє 

боротись. За Батьківщину, життя, за власну думку, перемогу, за місце під 

сонцем, прихильність інших – за все, що здається важливим та необхідним.  

Равлюк Еліна Олександрівна,  

комунальний заклад «Маріупольський міський 

технологічний ліцей Маріупольської міської ради 

Донецької області»,  

11 клас 

ПОЕТИЧНА ЗБІРКА «ПОЛОНЕНА ДУМОК» 

Поетична збірка «Полонена думок» – це спроба зібрати докупи все, що 

накипіло. Бо в моїй голові досить часто твориться безлад. Я ніби стаю 

полоненою своїх думок. Іноді це мене просто знесилює. Але з часом я стала 

помічати, що написання віршів ніби рятує мене від цієї залежності. Коли мої 

переживання з легкістю складаються в гармонійні рядки, вони ніби 

залишаються там назавжди і вже не дратують мене створенням безладу в моїй 

голові.  

Інколи вірші відіграють у моєму житті роль рятувального круга. Але мої 

твори відображають не лише мої страхи чи якісь переживання, бо коли радісні 

моменти римовано лягають на сторінки мого зошита, мені здається, ніби я з 

цілим світом ділюся своїм щастям. Іноді я можу дозволити собі трошки 

пожартувати, як, наприклад, у невеличкій поезії «Голубки». Чимало віршів я 
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присвятила близьким людям. Один з них увійшов у збірку під назвою «Мамо». 

А іноді мене, як і багатьох поетів, надихає піднесене почуття – кохання.  

Багато творів було написано під впливом співпереживання, бо я 

пропустила через себе чимало проблем і відтворила у поетичних рядках 

«Внутри ликует пустота», «Подивись». Також у моєму поетичному доробку є 

й пісні, які увійшли до збірки. 

Та незалежно від того, що було моєю музою та за яких умов був 

написаний твір, я намагаюся наповнити життям кожен рядок. 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 моїх думок. 

Васильєва Поліна Ігорівна, 

комунальний заклад «Маріупольський міський навчально-

виховний комплекс "Гімназія-школа" № 27 

Маріупольської міської ради Донецької області», 

9 клас 

ЗБІРКА ПОЕЗІЙ: «НА КРИЛАХ ЮНОСТІ» 

Робота поділяється на три поетичні розділи. 

Перший розділ включає в себе поезії, написані українською мовою, і хоча 

він є найкоротшим з усіх за кількістю творів, це зовсім не стосується 

змістового навантаження та глибини розкриття тем. Адже саме українською 

мовою представлені твори, що відображають різні суспільні явища. 

Найчастіше в розділі зустрічаються приклади інтимної та філософської 

лірики, проте присутні і відголоски громадянських мотивів. 

Другий розділ представляє російськомовну творчість. Більшість поезій, 

вміщених у ньому, є звичайним вираженням власних думок і миттєвих 

почуттів підлітка. Проте, крім простих етюдів, є і досить глибокі поезії, що 

розкривають теми кохання, пошуку сенсу буття і засудження певних людських 

недоліків. 
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У третьому розділі збірки можна ознайомитись з англомовними поезіями 

чотирнадцятирічної авторки. Іноді віршування іноземною мовою допомагає 

розповісти про те, що часом неможливо висловити рідною. Так, у творах, 

написаних англійською мовою,  крізь призму англомовної граматики поезія 

чіткіше висловлює найтонші філософські та ліричні настрої. 

 

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 

 

Секція «Українська мова» 

 

Прядко Алісія Романівна, 

Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 

Бахмутської районної ради, 

11 клас 

 

 

ТИПИ ПОМИЛОК В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕКСТАХ ТОВАРІВ 

ПОВСЯКДЕННОГО ВЖИТКУ 

Мовна розкутість, тиражування через продукцію масового споживання 

мовних помилок, які не зустрічають належної відсічі, притупляють почуття 

мовної відповідальності та виробляють байдужість до руйнування мовної 

норми. На сучасному етапі стан мовної культури рекламної, етикетної та 

пакувальної продукції виявляє недогляд, а іноді й цілковите іґнорування 

культури мови. Актуальність пропонованого дослідження полягає, 

передусім, у тому, що інформаційні тексти товарів повсякденного вжитку 

Донеччини ще не були об’єктом окремого вивчення. 

Мета дослідження – здійснити аналіз мовних помилок на пакувальних 

матеріалах товарів повсякденного вжитку, поширюваних у Донецькій області. 

Досягнення окресленої мети передбачає виконання таких завдань: 

1) зафіксувати мовні помилки на пакувальних матеріалах товарів, придбаних 

у мережі магазинів Донеччини; 2) класифікувати зібрані мовні помилки; 
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3) проаналізувати орфографічні, лексичні, словотвірні, граматичні 

(морфологічні, синтаксичні) та комунікативні помилки в інформаційних 

текстах на товарах повсякденного вжитку; 4) визначити вплив уживаних 

помилок на повсякденне мовне спілкування споживачів. 

За результатами дослідження зроблено такі висновки: найчастіше 

виробники в інформаційних текстах припускаються лексичних, словотвірних 

та морфологічних помилок. Це пов’язано з активізацією використання 

спільних із російською мовою компонентів синонімічного ряду як наслідку 

зовнішнього впливу, або з буквальним перекладом лексем російської мови з 

урахуванням фонетико-вимовних норм української. 

Також типовим для мови інформаційних текстів на товарах 

повсякденного вжитку є поєднання кількох видів помилок в одному тексті, що 

ускладнює процес класифікації помилок і визначення причини їхньої появи. 

Підсумовуючи, зазначимо, що основними причинами породження 

помилок в інформаційних текстах продукції є незнання норм сучасної 

літературної мови, потужний вплив російської мови, що позначився на всіх 

рівнях мовної системи. 

Інформаційні тексти на товарах повсякденного вжитку до певної міри 

формують мовний сегмент культури. Споживачі інформаційного продукту 

підсвідомо наслідують мовні конструкції, уживаючи їх у побуті, виробничій 

діяльності. Отже, зразки інформаційного тексту на товарах повсякденного 

вжитку, зокрема й із мовними помилками, стають надбанням широкого загалу. 

Чермянін Антон Валерійович, 

Українська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 13 Селидівської міської 

ради, 10 клас 

СМАЙЛИК ЯК ЗАСІБ КОМПЕНСАЦІЇ ПАРАЛІНГВІСТИЧНИХ 

ЗАСОБІВ У ПИСЬМОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

Спілкування є одним з найважливіших факторів формування людини, 

сьогодні його можливості розширились завдяки новітнім інформаційним 

технологіям, глобальній мережі Інтернет, у межах якої формується особливе 
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інтерактивне середовище з притаманними їй якісно новими формами 

комунікативної взаємодії. Проте у зв’язку з письмовим каналом віртуальне 

спілкування позбавлене зовнішніх проявів особистісного фактору. Учасники 

письмової комунікації відчувають недолік можливих способів вираження 

емоцій, які при усному спілкуванні реалізуються з допомогою паравербальних 

засобів. 

Метою роботи є виявлення та характеристика смайлика як мовного 

засобу, що виступає в ролі компенсатора паралінгвістичних компонентів у 

письмовій комунікації.  

За своїм змістом письмова комунікація еквівалентна мовленнєвій, бо 

обидві вони представляють собою аспекти вербальної комунікації. В них 

присутні джерело, приймач, канал інформації та код, що складається з набору 

символів (акустичних або графічних). Специфіка письмового спілкування 

полягає в тому, що письмовий текст не завжди можна зрозуміти однозначно, 

на відміну від усного мовлення.  

Специфічними рисами письмової комунікації є відносна позбавленість 

письмової комунікації інтерактивності (до моменту появи швидкісних 

інтерактивних засобів передачі інформації); відсутність каналу для звичних 

невербальних засобів комунікації.  

Оскільки традиційна письмова комунікація практично не має засобів для 

передачі невербальної інформації, яка доповнює зміст, який вже виражений 

лексичними засобами, в інтернет-спілкуванні комуніканти застосовують  

специфічні прийоми, які характерні для неформальної комп’ютерно-

опосередкованої комунікації. 

У результаті аналізу практичного матеріалу виділено засоби компенсації 

паралінгвістичного компонента спілкування: знакові та графічні засоби 

компенсації, які представлені семіотичними знаками (смайликами), які 

використовуються в нових функціях, нехарактерних для традиційного 

письмового спілкування.  
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Це явище представляє науковий інтерес і для соціальної психології 

(особливо щодо проблеми комунікативної та перцептивної сторін 

спілкування), і для загальної психології (зокрема, для психології емоцій), і для 

психолінгвістики (як один з аспектів відродження письмового мовлення), і для 

мовознавства (як феномен зародження нової мови).  

Місце смайлика у вербальному контексті чітко не зафіксовано, передати 

його значення словами досить важко, оскільки він не відноситься до жодної з 

існуючих граматичних категорій, а виражає «чисту» емоцію, яку можна 

використовувати незалежно від структури пропозиції, як окрему смислову 

одиницю. Незважаючи на те, що смайлик складається із знаків пунктуації, він 

являє собою не синтаксичну, а семантичну одиницю.  

Смайлик є піктограмою, а отже, має відноситися до позамовної знакової 

системи, до ідеографіки, оскільки своєю графічною формою безпосередньо 

виражає сенс, без посередництва акустичної складової. 

Є характеристики, що свідчать як на користь вербальності, так і на 

користь невербальності смайлика, що робить його унікальним мовним 

феноменом. 

Дослідження серед учнів підліткового віку доводять, що смайлики – це 

широко розповсюджена система знаків, яка реально використовується 

мовцями у письмовій комунікації. Вони мають досить широкий арсенал 

засобів, що дозволяють передавати не тільки загальне уявлення про вираз 

обличчя, але і більш конкретні прояви, і виступають переважно як 

компенсатори паралінгвістичних засобів, призначених для вираження 

додаткової інформації та беруть участь у формуванні смислу висловлювань. 

Вивчення та опис смайликів мають важливе значення, оскільки формують 

новий, широко представлений та активно використовуваний в Інтернеті засіб 

неформального письмового мовлення. 
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Салабай Марія Віталіївна, 

Добропільський навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим 

вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний 

заклад» Добропільської міської ради, 11 клас 

ПРОБЛЕМА ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ 

ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ (НА ПРИКЛАДІ УЧНІВ НВК №4) 

У наш час Україна переживає складні часи, коли народ змушений 

постійно обирати, що говорити і як. Тому перед суспільством постає питання 

«На скільки є великою необхідність спілкуватися державною мовою?».Значну 

роль у становленні розмовної мови сучасного суспільства відіграє історія. 

Розмірковування громадянином щодо своєї світоглядної позиції на користь 

національним інтересам сприяє підвищенню престижу України на світовій 

арені. 

Мовне питання в нашій країні завжди поставало гостро, воно 

розв’язувалось і розв’язується на державному рівні. Конституція України має 

цілу низку законів, що є залізним гарантом розвитку та процвітання не тільки 

української мови, а й мови національних меншин на теренах країни.Сучасна 

державна політика щодо екологізації мови є чи не найавторитетнішою в 

процесі мовотворення сьогодні. 

Головною ознакою важливості використання мови в культурному житті 

народу є актуальність спілкування нею в повсякденному житті. Таким чином, 

можна визначити рівень комунікативної компетенції народу в цілому. 

Питання екології української мови у двомовному територіальному 

середовищі досліджували І. Ющук, Н. Бабич, І. Білодід, І. Голуб та інші. На їх 

думку, головними проблемами екології української мови стали суржик, лайка, 

неправильне наголошення слів, помилкове тлумачення іншомовних слів 

тощо18. 

Провівши анкетування для виявлення мовленнєвої ситуації серед учнів 

старшої школи НВК №4 м. Добропілля, ми визначили основні проблеми 
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мовлення сучасного школяра й методи розв’язання цих проблем. Саме тому 

постала необхідність упорядкування найуживаніших слів та конструкцій у 

повсякденному житті українця, створення словника, який би був доступний 

кожному, хто зацікавлений у збереженні чистоти рідної мови. 

 

Секція «Російська мова» 

 

Косяк Семен Антонович, 

Бахмутський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 – 

багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради, 

9 клас 

 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГА НА ОБЩЕНИЕ ПОДРОСТКОВ  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

В работе ученик исследует интернет-сленг молодежной среды, 

неоднократно подчеркивая, что креативные возможности сленга позволяют его 

носителям не только использовать уже существующие элементы, но и создавать 

новые по своему желанию, с использованием своей картины мира и 

речетворческих возможностей, что развивает языковое чутье и повышает 

культуру человека в целом. 

Работа состоит из трех разделов. В первом раздела автор объясняет 

причины появления интернет-сленга. Исследует характерные его черты, даёт его 

классификацию с учетом возрастных особенностей, культуры носителей сленга. 

Второй и третий разделы показывают результаты проведенных 

исследований. Автор приводит основные факторы, способствующие быстрому 

темпу развития и использования интернет-сленга как основной формы 

общения среди подростков. 

Проанализировав особенности языка молодежи, определив способы 

пополнения молодежного лексикона и выявив основные пути репрезентации, 
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автор акцентирует внимание на том, что молодежный сленг представляет собой 

особую систему в рамках молодежной культуры. 

Жильцова Тамара Дмитрівна, 

комунальний заклад «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  

№ 3 з поглибленим вивченням окремих предметів 

Маріупольської міської ради»,  

10 клас  

ПРОЦЕССЫ АССИМИЛЯЦИИ И ДИССИМИЛЯЦИИ В РУССКОМ  

И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ 

В процессе исследования были рассмотрены понятия ассимиляции и 

диссимиляции, определены их виды, причины появления в русском и 

украинском языках, значение процессов ассимиляции и диссимиляции на 

современном этапе. 

Цель исследования – сравнить степень проявления ассимиляции и 

диссимиляции в русском и украинском языках, определить значение данных 

процессов. 

Анализ научных источников показал, что проблема ассимиляции и 

диссимиляции в русском и украинском языках актуальна. 

Рассмотрены причины появления ассимиляции и диссимиляции в 

русском и украинском языках: падение редуцированных звуков, необходимое 

взаимодействие звуков в речевом потоке, обусловленное определенными 

зависимостями между различными положениями речевых органов при 

артикуляции. 

В ходе проведения сопоставительного анализа процессов ассимиляции 

и диссимиляции согласных звуков в русском и украинском языках 

рассмотрены общие и отличительные особенности проявления данных 

процессов в этих языках. 

В данной работе описан проведенный среди учащихся старших классов 

школы эксперимент, который подтвердил, что ассимиляция и диссимиляция в 

русском и украинском языках имеет важное значение: способствует удобному 



42 
 

произношению слов, делает нашу речь естественной, языки – мелодичными и 

плавными. 

 

Секція «Англійська мова» 

 

Овчаренко Діана Ігорівна,  

комунальний заклад "Маріупольський технічний ліцей" 

Маріупольської міської ради Донецької області", 

10 клас  

 

ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ НЕОЛОГІЗМІВ  

СФЕРИ «НАУКА» 

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 

особливостей ОФО рис характеру людини. Увага приділялася узуальній 

фразеологічній номінації. 
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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. 

Котлубей Тетяна Євгенівна, 

навчально-виховний комплекс "Гімназія-школа" № 27 

Маріупольської міської ради, 

11 клас 

 

 

ВПЛИВ ДІЄСЛІВ РУХУ НА ЯВИЩЕ САСПЕНСУ В ДЕТЕКТИВНІЙ 

ЛІТЕРАТУРІ (ЗА МАТЕРІАЛОМ РОМАНУ Д.БРАУНА "ІНФЕРНО") 

У 21-ому столітті жанр детективної літератури стає все більш 

популярним серед читацької аудиторії. Починаючи із середини 19-ого 

століття, періоди, який характеризується появою перших творів цього жанру, 

"індустрія детективної літератури" залишається об'єктом багатьох 

філософських, літературних та лінгвістичних досліджень. 

Мета роботи: визначити шляхи впливу дієслів руху на створення 

літературної атмосфери саспенсу у творах детективного жанру. 

 Завдання роботи: 

 Систематизувати інформацію про теоретичні аспекти елементів предмету 

дослідження, а саме про семантику та головні складові понять "детективний 

жанр", "літературний саспенс". 

  Визначити основні граматичні та лексичні особливості частини мови 

дієслово та, зокрема, дієслова руху. 



44 
 

 Створити за матеріалом роману Дена Брауна "Інферно" системи 

характеристики об'єктів твору та дієслів руху задля подальших кроків у 

виконанні мети роботи. 

 За допомогою створених класифікацій об'єктів твору та дієслів руху 

розкрити шляхи впливу дієслів руху на літературну атмосферу саспенсу в 

детективній літературі.  

 Довести, що використання різноманітних дієслів руху у вірному контексті є 

необхідним у створенні явища саспенсу у детективному літературному жанрі. 

Об'єкт дослідження: дієслова руху в детективній літературі (на 

прикладі детективного трилеру Дена Брауна "Інферно").  

Предмет дослідження: тенденції впливу дієслів руху на створення 

літературної атмосфери саспенсу в художній літературі детективного жанру. 

 Практичне застосування: складові дослідження та, зокрема, його 

основні результати можуть бути використані як додатки до учбової літератури 

у навчальних закладах із метою акцентуванні учнів на сучасній детективній 

літературі, а також може виступати допоміжним матеріалом протягом 

розвитку в учнів навичок написання робіт художнього та наукового напрямків. 

Гайдарова Ольга Вадимівна, 

комунальний заклад "Маріупольський міський ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області", 

11 клас 

 

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ  

СМС-ПОВІДОМЛЕНЬ 

Із розвитком людства змінювалися методи передачі інформації на 

відстань. Сьогодні мобільний телефон та СМС-повідомлення – один із самих 

популярних та зручних способів зв’язку.  

Мета даної роботи - виявити, які особливості СМС-мови існують, 

дослідити, що кожна особливість позначає, та навіщо їх використовують при 

написанні повідомлень,  які з них використовуються більше, а які менше. 
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          Актуальність роботи полягає у тому, що з кожним роком все більше 

людей використовує СМС як засіб комунікації у своєму житті. Основна мова 

переписки з іноземцями – англійська, просте важко зустріти людину, яка б 

вміла писати СМС-повідомлення у тому виді, у якому їх пишуть носії мови, та 

повністю розуміла би її.  

Предметом дослідження стали лінгвістичні особливості англомовних 

СМС. Об’єктом є самі тексти англомовних СМС-повідомлень. 

Проаналізувавши 260 повідомлень,  які були одержані за допомогою 

всесвітньої мережі Інтернет, ми дійшли висновку, що у СМС-повідомленнях 

використовується багато особливостей задля економії часу та символів; слова, 

які там вживаються, зазвичай неможливо знайти в звичайних словниках. 

  Дослідження має прикладне значення, бо його результати можуть бути 

використані на уроках та факультативних заняттях з англійської мови, а  також 

стануть у нагоді для людей будь-якого віку під час електронного листування 

із англомовними друзями. 

Шестак Вікторія Володимирівна, 

Іллінівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Іллінівської 

селищної ради 

Костянтинівського району, 

9 клас 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАТЕГОРІЇ РОДУ  

В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю більш 

адекватного опису і визначення статусу однієї з найбільш складних категорій 

сучасної англійської мови – категорії  роду. Одні вчені надають їй суто 

семантичного статусу, інші вказують на такі її ознаки, які дозволяють віднести 

цю категорію до семантико-граматичного ряду . На сучасному етапі питання є 

не до кінця вивченим та потребує більш детального розгляду.  

Мета поданого дослідження – проаналізувати специфіку вираження 

категорії роду в сучасній англійській мові. 
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Завдання роботи: 1) розглянути поняття граматичного роду як об’єкта 

сучасної лінгвістики; 2) проаналізувати різні підходи до визначення категорії 

роду в сучасній англійській мові; 3) з’ясувати специфіку маркування 

чоловічого, жіночого та середнього  родів у сучасній англійській мові; 4) 

визначити основні труднощі у використанні родовказівних займенників на 

початковому етапі вивчення англійської мови та можливі шляхи їх подолання. 

У цілому, було виявлено, що родова приналежність іменників 

англійської мови в більшості випадків зумовлюється контекстом. На 

формально-граматичному рівні це виражено за допомогою займенників 

третьої особи однини he, she, it. Таким чином, є підстави для підтвердження 

семантико-граматичного статусу категорії роду в сучасній англійській мові. 

Шевченко Наталія Тарасівна, 

Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 

Добропільської міської ради, 

8 клас 

ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІЖНОГО ДИСКУРСУ В СУЧАСНИХ 

АНГЛОМОВНИХ ПІСНЯХ 

THESIS 

This work is devoted to one of important issues of modern linguistics “The 

study of features of youth English language”.  

The aim of our work is to reveal features of English youth slang.  

The objectives of the research work are: 

- to study the existing definitions of “slang”; 

- to study the problems of slang etymology, kinds of slang, the main functions; 

- to study the necessary literature; 

- to conduct a study of English youth slang on the example of English-

language modern songs; 

- to find out the specific functioning of units of the phenomenon under study. 

We have studied and synthesized a theoretical material on the theme "Slang" 

in the Chapter 1. The first item contains information about the lexical meaning of 
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the word "slang". We compared the interpretation of this concept from different 

vocabularies, sources. We can conclude that linguists do not have a common opinion 

about this phenomenon. The second item contains information about slang 

functions. The main functions of slang are nominative, emotional, communicative, 

cognitive. The third item describes the types of slang: lexical, phonetic, grammatical. 

Chapter 2 is a practical part of our study. We analyzed the texts of modern 

English-language songs from the British and American hit parades in 2017. The song 

slang is divided into 3 large groups: lexical, phonological, grammatical. Each of 

these groups has its own divisions. 

This work is an attempt to solve the problem of slang phenomenon, the 

complexity of its definition, etymology, classification and features of functioning 

and word formation. Many of the above problems have been partially solved, others 

have only been broken. It should be noted that certain aspects of this problem can 

serve as an impetus for further research in this area. 

 

Секція «Німецька мова» 

 

Куляні Анастасія Андріївна, 

комунальний заклад "Маріупольський міський ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області", 

9 клас 

 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПОЗИТІВ, 

ЯКІ ПОЗНАЧАЮТЬ ОСОБУ 

Дана наукова роба присвячена дослідженню структури та семантики 

іменних композитів на матеріалі німецької мови. 

Метою цього дослідження є аналіз морфологічної, граматичної структур 

та лексико-семантичних груп іменних композитів на позначення особи. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- встановлення корпусу лексичних одиниць;  

- аналіз морфологічної структури іменних композитів; 
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- визначення ролі лексико-семантичних груп складних іменників у 

німецькій мові;  

- дослідження родової характеристики іменних композитів; 

Актуальність дослідження обумовлюється тим, що ще не був 

проведений детальний аналіз іменних композитів на позначення особи в 

німецькій мові, що б дозволило отримати досить наочне уявлення про систему 

утворення складних іменників у німецькій мові. 

Проаналізувавши теоретичний матеріал та результати дослідження, були 

зроблені певні висновки. Найпродуктивнішою моделлю при словоскладенні є 

«іменник + іменник». До непродуктивних структур складних іменників 

належать: «дієслово + іменник»; «прийменник + іменник»; «числівник + 

прислівник». Вагома частина іменних композитів на позначення особи мають 

показник чоловічого роду. Найпродуктивнішою ЛСГ в німецькій мові є 

найменування за професією.  

 

Секція «Французька мова»  

 

Овчиннікова Марія Миколаївна, 

комунальний заклад "Маріупольський міський ліцей Маріупольської міської 

ради Донецької області", 

10 клас 

ОСОБЛИВОСТІ ПОДВІЙНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ АБО  

СЛІВ-БУМЕРАНГІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 

В процесі розвитку людства паралельно відбувається розвиток мови, що 

характеризується динамікою та мобільністю. Однією з актуальних проблем 

сучасної лінгвістики є взаємодія та взаємовплив. Яскравим прикладом мовних 

контактів вважають появу й функціонування в одній мові слів іншої. Таким 

чином, словниковий склад мови безперервно поповнюється завдяки 

запозиченням. 

В зв’язку з цим особливого значення набуває розгляд теми взаємних 

франко-англійських запозичень. Актуальність роботи підтверджується також 
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палкими суперечками сучасних лінгвістів з приводу наслідків англіканізації 

для французького лінгвокультурного середовища. 

Предметом дослідження є англійські лексичні запозичення у 

французькій мові, а об’єктом – подвійні запозичення, або слова-бумеранги. На 

матеріалі 68 подвійних запозичень, дібраних методом суцільної вибірки із 

лексикографічних робіт та інтернет-сайтів було досліджено формальні й 

семантичні зміни, що зазнають слова-бумеранги у процесі переходів з 

французької у англійську та зворотно. Також, були схарактеризовані історичні 

передумови виникнення подвійних запозичень, проаналізовані причини 

семантичних запозичень і розглянуті питання класифікації англіцизмів у 

французькій мові.  

Проведене дослідження дозволяє зрозуміти процес утворення слів-

бумерангів та їх функціонування у сучасній французькій мові. Отже, може 

бути цікавим всім, хто вивчає та викладає французьку та англійську мови.  

 

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 

Секція «Філософія» 

 

Івлєв Кирило Олександрович, 

Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 

Бахмутської районної ради, 

11 клас 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ ДИСКРЕТНОСТІ (БЕЗПЕРЕРВНОСТІ) П. ТЕЙЯРА 

ДЕ ШАРДЕНА В ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ КОНТЕКСТІ 

При спробі пояснити сутність та будову буття у протиріччі єдиного та 

різноманітного від часів античності до наших днів інтерес багатьох філософів, 

науковців привертає проблема світової дискретності та безперервності. При 

цьому ставиться запитання: чи видимий світ, його рух – це сукупність 
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незлиянних, окремих об’єктів, чи, натомість, суцільна безперервність, коли 

загальні зв’язки обумовлюють єдність однієї субстанції. Простежується 

виразна специфіка у вирішенні цієї проблеми в східній та західній 

філософській парадигмах. 

У ХХ ст. серед багатьох світових філософських напрямків оригінальною 

концепцією перервності (безперервності) відрізняється християнський 

еволюціонізм– вчення, що пов’язане з ім’ям вченого-палеоантрополога, 

філософа П’єра Тейяра де Шардена. Його природничо-наукові студії сприяли 

розробці діалектичних засад у концепції руху, переходу до філософського 

висвітлення проблематики континуального та дискретного в еволюції, 

використання новаторських поглядів щодо космогенезу, ноосфери тощо. 

Переосмислення християнським еволюціонізмом поглядів на розвиток матерії 

дало змогу вийти вченню за межі однієї моделі світобачення, синтезувати як 

західні, так і східні методологічні елементи розгляду проблематики 

перервності-безперервності розвитку. 

 

Секція «Соціологія» 

 

Ярова Анна Сергіївна, 

комунальний заклад "Маріупольський навчально-виховний 

комплекс "Ліцей-школа № 14" Маріупольської міської ради 

Донецької області", 

11 клас 

 

ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ 

Підлітковий вік – переломний в житті людини. В цей період остаточно 

формується особистість людини, складається її система цінностей. Саме від 

того, як людина пройде цей шлях, багато у чому буде залежите її подальша 

доля. 

Об’єктом нашого дослідження стали життєві цінності. Предметом – 

ставлення до свого життя учнів 9-11 класів навчальних закладів м. Маріуполя. 
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Ми висунули гіпотезу про те, що сучасні підлітки відповідально 

ставляться до свого життя: замислюються про своє майбутнє і вважають, що 

здійснення їх мрій, в першу чергу, залежить від них самих, а не від сторонньої 

допомоги;що для них є важливою ситуація, яка склалася в країні; що вони 

прагнуть активного діяльного життя, мають свою громадянську позицію та 

хочуть бути корисними для суспільства, своєї держави. 

Виходячи з того, що контингент випробуваних склали школярі 9-11 класів 

(15-17 років) ми також припустили, що найбільш значущими життєвими 

цінностями для цієї вікової категорії будуть  «сім’я», «хороші та надійні 

друзі», «самовдосконалення». 

Емпірична частина соціологічного дослідження проводилася у жовтні-

листопаді 2017 року  на базі навчальних закладів міста Маріуполя. Контингент 

опитуваних склали учні 9-11 класів ЗОШ №5, 10, 68, НВК «Ліцей-школа 

№14». Загальна кількість опитаних – 454 особи, серед яких хлопців – 209,  

дівчат – 245.    

З метою залучення широкого кола старшокласників до обговорення 

проблеми життєвих цінностей, ставлення до свого життя  нами була створена 

он-лайн форма анкети «Цінності мого життя», яка зараз поширюється через 

соціальні мережі https://goo.gl/forms/PDoh9XcjLzfG07s32 

В результаті ми дізналися про особливості визначення життєвих цінностей 

сучасних підлітків та прийшли до висновку, що висунута нами гіпотеза про те, 

що сучасні підлітки відповідально ставляться до свого життя: замислюються 

про своє майбутнє і вважають, що здійснення їх мрій, в першу чергу, залежить 

від них самих, а не від сторонньої допомоги; що для них є важливою ситуація, 

яка склалася в країні; що вони прагнуть активного діяльного життя, мають 

свою громадянську позицію та хочуть бути корисними для суспільства, своєї 

держави, а також те, що найбільш значущими життєвими цінностями для цієї 

вікової категорії будуть «сім’я», «хороші та надійні друзі», 

«самовдосконалення», підтвердилася частково. 

https://goo.gl/forms/PDoh9XcjLzfG07s32
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Аналіз отриманих даних дозволив нам створити рейтинг 

«найважливішого в житті зараз» та визначив життєві цінності старших 

підлітків.  Ми побачили, що «сім’я», «отримання освіти» та «здоров’я»  – 

найважливіше для наших підлітків сьогодні, а найголовніші життєві цінності 

–  наявність хороших та вірних друзів, професійний ріст, створення власної 

сім’ї. Лише 18% опитаних нами старшокласників хотіли би у майбутньому 

«бути корисним для суспільства», а «приносити користь країні» бажають 6%. 

Ситуація, яка наразі склалася в нашій країні визиває занепокоєння тільки у 7% 

випробуваних, а власна безпека, лише у 6%. Також ми дізнались, що 

змінювати своє життя готові тільки 53%. Майже всі опитані старшокласники 

мають свою громадянську позицію щодо подій, які відбуваються зараз у нашій 

країні. Але приймати участь у перебудові нашої держави не готові. 

Ми вважаємо, що наша робота є актуальною, оскільки дозволяє відповісти 

на цілу низку питань, що стосуються формування особистості людини в 

цілому. Отримана, під час проведених нами досліджень інформація, буде, 

перш за все, корисна самим підліткам, а також батькам і педагогам, що 

працюють із даною категорією дітей. 

 

Секція «Правознавство» 

 

Мордвінов Владислав В’ячеславович, 

комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів    

№ 26 Маріупольської міської ради Донецької області", 

11 клас 

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА В 

УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

Мета роботи – проаналізувати гуманітарне право як галузь 

міжнародного права та визначити основні проблеми застосування його норм в 

умовах збройного конфлікту в Україні, запропонувати шляхи їх вирішення. 

Актуальність теми пов’язана з тим, що під час збройного конфлікту на 

Сході України здійснювалися та здійснюються правопорушення 
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міжнародного права, але перешкоди щодо визначення характеру конфлікту 

заважають використовувати основні положення гуманітарного права. 

Завдання: дослідити розвиток гуманітарного права та генезис цього 

явища на фоні історії українських земель, кваліфікувати конфлікт на сході 

України з точки зору МГП; розглянути стан справ щодо дотримання прав 

людини в умовах збройного конфлікту в Україні, визначити основні проблеми 

застосування норм гуманітарного права. 

Виконуючи мету наукової роботи, автор  охарактеризував гуманітарне 

право як галузь міжнародного права, удосконалив класифікацію етапів 

генезису МГП на території України, виявив  що  під час сучасного збройного 

конфлікту в Україні неодноразово здійснювалися порушення принципів як 

гуманітарного права так і прав людини взагалі, та визначив коло проблем щодо 

застосування норм гуманітарного права, основною з котрих є відсутність у 

міжнародному законодавстві поняття «гібридна війна», а також запропонував 

конкретні шляхи вирішення цих проблем.   

 

Секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» 

 

Федь Михайло Ігорович, 

Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Слов’янської міської 

ради,  

11 клас 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ  

АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО ТА ЙОСИПА СЛІПОГО 

Актуальність дослідження духовної спадщини очільників Української 

греко-католицької церкви митрополита Андрея Шептицького, патріарха Йосипа 

Сліпого  полягає в тому, що пропагування їхніх поглядів сприятиме консолідації 

українського суспільства, подоланню негативних стереотипів сприйняття греко-

католиків окремими мешканцями Донеччини. Практичний досвід з розбудови 
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системи національного виховання української молоді може бути застосований у 

сучасних закладах освіти.  

З метою встановити, які ідеї та заходи, здійснені А. Шептицьким, Й. Сліпим, 

можуть допомогти у справі формування національної самосвідомості учнівської 

молоді Донеччини, автором було реалізовано наступні завдання: 

1) охарактеризувати культурно-просвітницьку діяльність митрополита 

А. Шептицького на початку ХХ ст.; 2) показати роль особистого прикладу 

духовності та жертовного подвигу Й. Сліпого у національному вихованні 

української молоді у першій половині – середині ХХ ст.; 3) з’ясувати сутність 

поглядів митрополита А. Шептицького, патріарха Й. Сліпого щодо чинників 

формування національної ідентичності в української молоді. 

Автором дослідження було проаналізовано літературно-публіцистичні 

твори: пастирські послання А. Шептицького «До Української Молоді», 

«Християнська родина», «Заповіт» Й. Сліпого. На цій підставі було зроблено 

висновок про відокремлення авторами таких складових системи формування 

національної ідентичності української молоді: 1) християнська родина; 2) заклади 

освіти, де мірилом праведності, тобто корисності для людства, наукових знань є 

мудрість, яку людині у відповідь на молитву дарує Бог; 3) суспільство, дійовими 

інститутами якого є релігійні та громадські організації. А. Шептицький та Й. 

Сліпий усвідомлювали визначну роль релігійних організацій у формуванні 

національної ідентичності, адже для них відсутність любові до Батьківщини була 

гріхом перед Богом. 

 

Секція «Педагогіка»  

 

Федулова Валерія Сергіївна, 

комунальний заклад "Маріупольський технічний ліцей" 

Маріупольської міської ради Донецької області", 

9 клас 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МАРІУПОЛЯ 

За останні роки в усьому світі в освітній галузі відбулися істотні 

структурні зміни, які зумовлені розвитком Інтернет та його зростаючим 

впливом на всі сфери діяльності суспільства. Основна роль в удосконаленні 

системи освіти належить новим інформаційним технологіям. Дистанційне 

навчання поступово займає особливе місце у системі середньої освіти в 

Україні.   

Об’єкт дослідження: дистанційне навчання. Предмет дослідження: 

форми, методи, засоби дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах Маріуполя. Мета роботи – визначити форми, методи, засоби та 

ступінь залучення школярів до дистанційного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах Маріуполя. 

Завдання: розкрити ґенезу становлення та розвитку дистанційного 

навчання, його сутнісні й змістові характеристики; розробити методику 

дослідження; визначити передумови впровадження дистанційного навчання в 

загальноосвітніх закладах Маріуполя; здійснити аналіз можливостей 

навчальних закладів щодо впровадження дистанційного навчання, навчальних 

матеріалів для дистанційного навчання за визначеними критеріями, ступінь 

залучення учнів Маріупольського технічного ліцею у систему дистанційного 

навчання. 

Методи дослідження: термінологічний аналіз, системний аналіз, 

кількісний аналіз, порівняльний метод, метод контент-аналізу. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній зроблено аналіз 

кількісних та якісних показників упровадження дистанційного навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах Маріуполя, визначаються чинники 

упровадження дистанційного навчання в місті та перспективи його розвитку. 

В роботі використовуються власні напрацювання, які розширюють уявлення 

про ступінь залучення загальноосвітніх закладів у дистанційне навчання. 



56 
 

Практична цінність роботи: результати дослідження можна 

використовувати для вдосконалення системи дистанційного навчання. 

Регунова Віолетта Олексіївна, 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради, 

11 клас 

РОЗВИТОК ОСВІТИ НАШОГО КРАЮ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ  

ХVІІІ – ХІХ СТ. 

В умовах сучасної розбудови української освіти цікавим є досвід 

організації освітньої системи на території сучасної Донеччини в другій 

половині ХVІІІ-ХІХ ст., що зумовило мету дослідження: здійснення огляду 

й аналізу процесу становлення й розвитку народної освіти нашого краю в 

другій половині ХVІІІ – ХІХ столітті; визначення загальних тенденцій та 

етапів її розвитку впродовж означеного періоду, що було реалізовано через 

завдання: дослідити процес розвитку освіти в Катеринославській, Харківській 

губерніях у другій половині ХVІII – ХIХ столітті; узагальнити досвід 

організації системи освіти з огляду на перспективність і наступність її ланок; 

виявити актуальні проблеми й тенденції розвитку. 

На основі аналізу наукової літератури з обраної проблеми, зроблено такі 

висновки: На основі аналізу історичного, педагогічного аспектів обраної 

проблеми дослідження зроблено такі висновки: 1.Територія нашого краю 

(сучасної Донецької області) у другій половині ХVІІІ ст. – ХІХ ст. належала 

Катеринославській і Харківській губерніям, де з огляду на промисловий 

розвиток активного розв’язання дістала проблема формування системи освіти. 

2. Розвиток освіти нашого краю регулювався відповідними положеннями й 

статутами. 3. Наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ ст. було закладено основи 

системи навчальних закладів, що реалізували ідеї перспективності й 

наступності в здобутті як світської, так і духовної освіти. 4.Упродовж ХІХ ст. 

була значно розширена мережа закладів початкової освіти  – парафіяльних, 

повітових, відомчих училищ, земських шкіл; мережа закладів середньої освіти 

– чоловічих і жіночих гімназій, реальних гімназій, прогімназій; закладів вищої 
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освіти. 5.Освіта набула переважно світського характеру. 6.Незважаючи на 

досягнення у розвитку освітньої системи, вона мала й суттєві недоліки. 

 

Секція «Журналістика»  

 

Золотенкова Олександра Ігорівна, 

комунальний заклад "Маріупольська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 66 Маріупольської міської ради Донецької 

області", 

11 клас 

 

ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ ГЕНДЕРНОГО БАЛАНСУ НА 

МАРІУПОЛЬСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ 

Робота присвячена одній із актуальних проблем сучасного телебачення 

– дослідженню гендерного балансу в публіцистичних передачах як 

відображення складової частини роботи місцевого каналу.  

На початку роботи були поставлені завдання: опрацювати наукову 

літературу та теоретичні відомості з поставленої проблеми; розробити 

методику контент-аналізу передач місцевих телеканалів; здійснити контент-

аналіз телепрограм; на основі отриманих відомостей з’ясувати специфіку 

гендерного балансу в програмах; провести опитування щодо особливостей 

гендерних репрезентацій  маріупольських телеканалів; створити рекомендації 

для маріупольських телеканалів щодо дотримання гендерної рівності в у 

програмах публіцистичного, аналітичного, інформаційно-аналітичного та 

просвітницького спрямування. 

Перший розділ роботи присвячений історіографічному аспекту 

досліджень, а також гендерним стереотипам та гендерному балансу в 

телевізійних ЗМІ. Шляхом вивчення джерел автор роботи встановила: питання 

про гендерний баланс на телебаченні вивчається з середини 90-х років і 

ґрунтується на дослідженні контенту та візуального зображення; науковцями 

створено класифікацію гендерних стереотипів на телебаченні. 
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У другому розділі розглядаються  особливості відображення гендерного 

балансу в контенті програм місцевих телеканалів та питання про його 

дотримання  крізь призму поглядів телеглядача. Завдяки розробленій методиці 

встановлено частоту, тематику, кількість телепрограм маріупольських 

телеканалів кількість і гендерні ідентичності запрошених в ефір експертів; 

проведено опитування у фокус-групах представників різних вікових груп, 

здійснено аналіз цих відомостей. У висновках наголошено, що, незважаючи на 

численні дослідження гендерного питання на телебачення, місцеві телеканали 

не дотримуються гендерного балансу, тому в роботі подано також 

рекомендації для телепрограм щодо його дотримання. 

Шепілова Юлія Віталіївна, 

Лиманський НВК «гімназія –загальноосвітня школа І 

ступеня» Лиманської міської ради, 

10 клас 

 

ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТ 

«ЗОРЯ» ТА «ЛИМАНСЬКА СТОРОНА» 

Актуальність теми обумовлена тим, що обов'язок поширення інформації 

з екологічного питання для широкої громадськості й, що не менш важливо, 

формування екологічної культури суспільства та висвітлення екологічних 

криз і катастроф сучасності лягає на засоби масової інформації. А в умовах 

глобальної екологічної кризи значення ЗМІ має особливе значення. 

Мета роботи полягає у всебічному вивченні зображення екологічних 

питань у місцевих друкованих ЗМІ міста Лиман Донецької області – газетах 

«Зоря» і «Лиманська сторона». 

Для реалізації мети потрібно вирішити такі завдання: знайти думки 

екологічного спрямування в системі журналістики; розглянути ступінь 

висвітлення екологічної теми в засобах масової інформації; відшукати наявні 

проблеми в друкованих виданнях, що стосуються екологічного спрямування; 

простежити шляхи становлення української екожурналістики. 
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Як показало дослідження, екологічна журналістика, безсумнівно, і 

важлива, і складна. Проведений аналіз місцевих газет «Зоря» та «Лиманська 

сторона» виявив, що екологічна тема в Лиманських друкованих засобах 

масової інформації не є поширеною. У більшості випадків матеріали мають 

формальний характер і зображуються у вигляді новин: констатація 

конкретного прецеденту без особливого заглиблення у проблематику. В 

поданні екологічної інформації немає системності. Також висвітлення 

ініціативної ролі міських жителів в екологічних процесах набагато 

поступається показу роботи представників влади – подібний дисбаланс не 

сприяє перерозподілу екологічної відповідальності в соціальній свідомості. 

Невисока увага до питань екології з боку даних медіа обґрунтована невисоким 

суспільним запитом і незначною кількістю інформаційних приводів. 

 

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

 

Секція «Історія України» 

 

Дудін Данило Сергійович, 

комунальний заклад «Маріупольський міський 

технологічний ліцей Маріупольської міської ради 

Донецької області», 

9 клас 

СОЮЗ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО З КРИМСЬКИМ ХАНАТОМ 

У ПОДІЯХ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТ. 

Військово-дипломатичний союз Війська Запорозького та Кримського 

ханату мав значний вплив на перебіг Національно-визвольної війни 

українського народу та на міжнародні відносини в Центрально-Східній 

Європі. У сучасних історико-політичних умовах актуальним стає формування 

наукової концепції зазначеної проблеми, її комплексне вивчення. Мета 

роботи: проаналізувати основні аспекти розвитку союзних відносин 
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Війська Запорозького та Кримського ханату в роки визвольної війни. 

Завдання: розглянути історіографічні дослідження союзу козаків і татар; 

визначити причини формування союзу Війська Запорозького та 

Кримського ханату; проаналізувати спільні військові дії козацького і 

татарського військ; виявити причини суперечностей між союзниками. 

Основною причиною формування козацько-татарського союзу є 

історично і політично обумовлена потреба козацтва в сильній та боєздатній 

кінноті, спроможній протистояти натиску Речі Посполитої для захисту його 

інтересів, а також мотиви та інтереси кримського уряду. Головною причиною 

суперечностей між союзниками було різне бачення майбутнього регіону 

Центрально-Східної Європи, яке відображалося в політиці гетьмана 

Б. Хмельницького та хана Іслам-Гірея ІІІ.  

Гетьман Микита Віталійович, 

Слов'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 

Слов'янської міської ради, 

11 клас 

 

РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ: МОТИВАЦІЯ ТА  

ОЧІКУВАННЯ УЧАСНИКІВ 

Актуальність дослідження полягає в тому, що особливості політичної та 

соціально-економічної динаміки розвитку сучасного українського суспільства 

залежать від потужного імпульсу, який надала Революція Гідності. Водночас 

осмислення подій листопада 2013 року – лютого 2014 року науковцями тільки 

розпочалося. Так, оцінюючи співвідношення ліберальної та етноцентричної 

(національної) складових мотивації учасників Євромайдану, В. Кабуладзе, 

І. Бекешкіна вважають, що Євромайдан був ліберальним виступом за рівні права. 

Навпаки, Є. Більченко доводить, що баланс між ліберальним та національним, 

що існував на початковому етапі Революції Гідності, був порушений на користь 

національного.  
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Отже, метою дослідження є визначення мотивів, що спонукали учасників 

Революції Гідності до активного спротиву режиму В. Януковича.  

Мета дослідження конкретизується в поставлених завданнях: 

1) визначити стан наукової розробки проблеми;  

2) охарактеризувати мотиви й очікування учасників початкових етапів 

Революції Гідності (листопад 2013 р. – початок січня 2014 р.);  

3) з’ясувати динаміку мотивації та очікувань учасників Революції Гідності 

на її заключному етапі (кінець січня – лютий 2014 р.). 

У дослідженні було проаналізовано свідчення очевидців подій доби 

Революції Гідності, що містяться в публікаціях української періодичної преси, а 

також опубліковані спогади учасників Євромайдану, матеріали, зібрані 

педагогами та школярами Донеччини про своїх земляків – Героїв Небесної Сотні. 

На підставі аналізу було зроблено висновок про обґрунтованість висновків Є. 

Більченко про баланс між ліберальним Майданом та національним Майданом, 

який існував у листопаді 2013 року. Доведено, що трансформація лібералів-

романтиків на захисників права українського народу на національне 

самовизначення, борців проти російських впливів відбулася внаслідок репресій з 

боку режиму В.Януковича (розгон мирної акції протесту 30 листопада 2013 року, 

«Кривава водохрещя» 19-22 січня 2014 року). 

Філатов Дмитро Юрійович, 

Краматорський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І- ІІІ 

ступенів № 6 - дошкільний навчальний заклад» Краматорської міської ради, 

9 клас 

БИСТРИЦЬКІ: СЛОБІДСЬКІ КОЗАКИ, ДВОРЯНИ, ПОМІЩИКИ 

Останніми роками до числа проблем, якими активно цікавляться як 

вітчизняні фахівці-історики, так і широка громадськість, увійшла й історія 

такої соціальної верстви як дворянство, яка утворилася з козацької старшини. 

Це пояснюється наявністю «білих плям», можливістю врахувати історичний 

досвід при аналізі проблем та перспектив формування української політичної, 

економічної та культурної еліти.  
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Дослідницька робота базується на аналізі досить широкого кола джерел, 

в тому числі, архівних. Автором було поставлено мету – вивчення та оцінка 

процесу формування старшинсько-дворянського роду Бистрицьких, змін у 

старшинському та дворянському прошарку в умовах трансформації 

соціальних відносин (ХVІІІ – початок ХХ ст.)  

Для реалізації поставленої мети автор вирішив наступні завдання: 

визначив стан розробки теми та її джерельне забезпечення; вивчив 

походження роду Бистрицьких, склав генеалогічне дерево роду; 

систематизував та проаналізував розпорошені дані про Бистрицьких; розкрив 

факти діяльності представників роду в доброчинних справах; визначив роль 

дворян у історичних, соціально-економічних процесах в України, роль у 

аграрному секторі економіки.  

На основі аналізу історичних джерел, значну частину з яких уперше 

введено до наукового обігу, автором було проведено спеціальне комплексне 

наукове вивчення історії роду Бистрицьких, уперше характеризовано його 

історію. 

Рід Бистрицьких походить з Данила Євстафійовича Бистрицького, який 

дістався Слобідської України під час формування Слобідських козацьких 

полків. Він пройшов шлях від осавула до наказного полковника, фактично 

управляв Ізюмським полком з 1711 по 1720 рр. Життя його та його нащадків 

пов’язане з історією Ізюмського Слобідського козачого полку (Ізюмського 

повіту), з історією родового маєтку Комарівка, який був подарований Данилі 

Євстафійовичу Петром І у 1705 р. Син Данила Олексій служив на військовому 

поприщі майже все життя, користувався авторитетом за славні військові та 

цивільні справи. Нащадки наступних 7 поколінь роду отримали дворянські 

права за заслуги батьків та за «вислугу» на службі самодержцям. 

У дослідження розкриті факти благодійної діяльність Бистрицьких; 

виявлено та систематизовано дані щодо їхнього землеволодіння, надано 

відомості про дворянські маєтки та садиби.  
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Значення діяльності представників роду Бистрицьких на всіх історичних 

відрізках заслуговує уваги і ретельного дослідження, оскільки вони залишили 

певний внесок у історію та економіку України в цілому. На їхньому прикладі 

ми можемо вивчати процес трансформації дворянських родин в умовах 

соціально-економічних відносин. 

 

Секція «Археологія» 

 
 

Доценко Владислав Вадимович, 

Дружківська  гімназія «Інтелект» Дружківської  міської ради, 

11 клас 

 

 

РЕЛІГІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ МЕШКАНЦІВ СЕРЕДНЬОЇ ТЕЧІЇ 

СІВЕРСЬКОГО ДІНЦЯ VIII -XIV СТ. НА ПРИКЛАДІ 

АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ "ЦАРИНЕ" (МАЯЦЬКЕ) 

Мета даного дослідження полягає в статистичному відтворенні цілісної 

релігійної картини в середній течії Сіверського Дінця протягом VIII -XIV ст. 

на прикладі всього Царина городища та систематизації всієї бази знахідок 

релігійного змісту за весь період вивчення пам'ятника. Сфера дослідження 

обмежується кордонами Цариного городища. Це обумовлено тим фактом, що 

даний пам'ятник є найбільш дослідженим в археологічному плані, тому його 

можна сприймати як переріз релігійної ситуації на місцевості.  

Актуальність даної роботи полягає в тому, що на сучасному етапі 

розвитку нашої держави, як і багато років тому, релігія відіграє дуже вагому 

роль у суспільно-політичному житті, зростає інтерес суспільства до історії 

своєї країни. Дана  робота ілюструє релігійний розвиток наших земель у 

середньовіччі - періоді, що в конфесійному плані маловідомий широкому 

загалу. 

У першому розділі роботи наводиться коротка історіографія городища. 

Наступний розділ висвітлює дані щодо знайдених артефактів та поховань на 
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території пам'ятника. У підпунктах розповідається про артефакти, пов'язані із 

алано-протоболгарським та слов'янським язичництвом, з їх статистичною 

обробкою та висновками; про групу християнських знахідок з їх 

ідентифікацією та описанням; висвітлюється ситуація з похованнями та 

виокремлення на цьому фоні мусульманських могил із подальшими 

статистичними висновками;. Останньою розглядається проблема 

виокремлення на Цариному городищі артефактів, пов'язаних з іудаїзмом. У 

кінці наводяться висновки та релігійні діаграми, що відображають близьку до 

дійсності конфесійну обстановку в Цариному городищі на території Донецької 

області у VIII -XIV ст. 

 

Секція «Історичне краєзнавство» 

 

Гордієнко Світлана Костянтинівна, 

Новогродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10        

ім. Тараса Шевченка Новогродівської міської ради, 

11 клас 

 

НАЦИСТСЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ ТА ВНЕСОК ЄВРЕЇВ У 

РАДЯНСЬКИЙ РУХ ОПОРУ В 1941-1943 РР. (НА МАТЕРІАЛАХ М. 

КРАСНОАРМІЙСЬК ТА КРАСНОАРМІЙСЬКОГО РАЙОНУ) 

Серед багатьох проблем вітчизняної історії з погляду на сьогодення деякі 

аспекти, пов’язані з Другою світовою війною, потребують певного уточнення 

та доповнення, а саме нацистський окупаційний режим, участь єврейського 

народу в Русі опору. Робота автора - одна з небагатьох краєзнавчих розвідок, 

яка розкриває питання окупаційного режиму, Голокосту та Руху опору в м. 

Красноармійськ та районі.  

Мета дослідження полягає в аналізі і дослідженні питання щодо 

організації, розгортання, масштабів та наслідків діяльності антифашистських 

об’єднань та участі  і внеску в Рух опору єврейського народу. 
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Завданням роботи є пошук письмових історичних джерел, 

фотодокументів, інтерв’ю з очевидцями подій, аналіз наукової літератури, 

відтворення цілісної картини антифашистської боротьби на окупованій 

території в тому числі й за участі представників єврейського народу. 

Представлені в даній роботі матеріали дозволяють більш глибоко 

зазирнути в минуле нашої країни. На прикладі Красноармійська та району 

можна побачити, що в роки Другої світової війни єврейське населення 

виступало не лише в образі жертви, а й активно боролося проти окупантів, про 

що свідчать історії євреїв-підпільників. 

Капустнікова Анна В’ячеславівна, 

комунальний заклад «Маріупольський міський технологічний ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області», 

9 клас 

РОЛЬ АЗОВСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА В 

ГОСПОДАРСЬКОМУ ОСВОЄННІ ЗЕМЕЛЬ ПІВНІЧНОГО 

ПРИАЗОВ’Я 

В роботі аналізується роль Азовського козацького війська в господарському 

освоєнні земель Північного Приазов’я. Вперше в науковій роботі 

використовуються неопубліковані першоджерела, що знаходяться на 

зберіганні у фондах Маріупольського краєзнавчого музею. Також дослідження 

базується на статистичних матеріалах часів Російської імперії, роботах 

істориків того часу, зокрема – А.О.Скальковського, П.А. Шафранова, Ф.А. 

Щербіни, І.О.Миронова та ін. В своїй роботі авторка спиралась і на роботи 

сучасних вчених, таких, як Л.М. Маленко та І.І. Лиман, а також 

маріупольських краєзнавців. 

Територія Північного Приазов’я протягом всього ХІХ ст. була поступово 

заселена представниками різних народностей та етнічних груп. З 1832 по 1866 

рр. поруч із землями маріупольських греків з однієї сторони та землями 

ногайців з другої мешкали козаки Азовського козацького війська на 

спеціально відведеній для них території. В 1828 р. вони вийшли з-за Дунаю, з 
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території Османської імперії. За соціальним складом то були нащадки козаків 

Запорозької Січі. Але саме Азовське військо за всі роки свого існування 

включало до себе не тільки цих нащадків, а й відставних солдат, матросів, 

офіцерів, селян та міщан. Козаки-азовці заснували дві станиці, включили ще 

три до свого складу, довівши чисельність населення війська до 10 тис. чол. 

Спосіб господарювання в Азовському козацькому війську був 

найефективніший на той час. Козаки продовжили традицію дрібного вільного 

фермерства з інтенсивним розвитком торгівлі та промислів, яка надала 

відмінні економічні показники.  

У роботі досліджуються особливості заселення та освоєння території, 

соціального складу, господарювання козаків Азовського війська на території 

Маріупольщини та околиць. В роботі висвітлюється тема взаємовідносин 

маріупольських греків з козаками Азовського війська. Їх контакти відбувались 

завдяки існуванню у греків органу місцевого самоврядування – 

Маріупольського грецького суду. В цілому робота являє собою значний 

науковий інтерес для вивчення історії козацтва в цілому, так і історії нашого 

краю.  

Пустовойтов Данило Олексійович, 

Добропільський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 – ДНЗ» 

Добропільської міської ради, 

11 клас 

ІСТОРІЯ УСПЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ СЕЛА СВЯТОГОРІВКА 

ДОБРОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ 

Сьогодні, в умовах соціальних конфліктів, які супроводжують суспільне 

життя, особливо важливим стає вивчення історії окремих регіонів України. 

Деякі сторінки минулого своєї землі відновити важко, адже їх намагалися 

знищувати протягом багатьох десятиліть. Однією з таких сторінок є історія 

церкви. Радянська влада впроваджувала антицерковну політику. Багато храмів 

були знищені, і тому відновити ті події, що пов’язані з їх існуванням, дуже 
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важко. Ця робота присвячена одному з таких храмів – Успенській церкві села 

Святогорівки. Історію Успенської Святогорівської церкви до сьогодні окремо 

ніхто не вивчав. У той час, саме сьогодні для вирішення суперечок, які 

розгортаються навколо церкви, потрібно знати її історію. Саме це обумовлює 

новизну та актуальність запропонованої праці.  

Об’єкт дослідження: історія становлення православної церкви на 

території Добропільщини з XVIII століття до сьогодні.   

Предмет дослідження: історія виникнення церкви в селі Святогорівка та 

духовне життя й діяльність її кліру та парафіян.  

Мета роботи: відтворення процесу становлення церкви та показу її 

впливу на суспільне життя мешканців Святогорівки з кінця XVIII століття до 

сьогодні. 

 Мета роботи передбачає вирішення таких задач: 1) На підставі 

документів відтворити процес виникнення і розбудови церкви; 2) встановити 

імена священиків, псаломників та церковних старост, що служили в церкві; 3) 

проаналізувати діяльність Святоуспенського храму і його вплив  на суспільне 

життя села. 

 

Секція «Етнологія» 

 

Гагаріна Анна Олександрівна, 

комунальний заклад "Маріупольська спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ ступенів    

№ 46 Маріупольської міської ради Донецької області", 

11 клас 

ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В ГРЕЦЬКІЙ РОДИНІ  

(СЕЛИЩА СТАРИЙ КРИМ) 

Актуальність роботи полягає в тому, що в сучасних умовах розвитку 

держави зріс інтерес до культури греків-урумів. У традиційній духовній 

культурі приазовських греків  найсуттєвішим є виховання дитини – 
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майбутнього члена спільноти. Тому аналіз традиційного виховання дитини в 

урумській родині складає невід’ємну частину комплексного етнологічного 

вивчення традиційної культури греків-урумів.  

Окремої праці про виховання дітей в урумській родині не існує, тому мета 

та основні завдання роботи визначені з урахуванням стану наукової 

розробки проблеми. Автор ставить за мету здійснити комплексне дослідження  

виховання дитини в сім’ї греків Приазов’я в другій половині ХІХ-ХХІ ст. Для 

досягнення визначеної мети необхідно  вирішити наступні завдання: 

 визначити загальне і специфічне в соціалізації дитини греків-урумів; 

 розглянути принципи патріотичного та духовно-морального виховання; 

 з’ясувати систему трудового та фізичного виховання. 

Наукова новизна роботи полягає у виявлені особливостей виховання 

дитини в селищі Старий Крим на основі широкого кола історичних джерел та 

польових досліджень. Результати наукового пошуку можуть бути використані 

при здійсненні подальших історичних досліджень та проведенні екскурсій в 

етнографічному музеї. 

Щербакова Аліна Юріївна, 

Прелесненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Черкаської селищної 

ради Слов'янського району, 

9 клас 

 

ОБРЯДИ ПОВ’ЯЗАНІ З ДИТИНОЮ В СЛОБІДСЬКІЙ УКРАЇНІ (НА 

МАТЕРІАЛІ СІЛ ПРЕЛЕСНОГО ТА МАЙДАНА  

СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 

Актуальність обраної теми визначається специфікою Слобідської 

України як особливої історико-етнографічної області, сформованої на межі 

міграційних потоків, перетинів багатьох етнічних впливів та традицій. Ці 

традиції мають самостійне культурне значення як суттєвий фрагмент 

традиційної культурної спадщини українців. Збереження та осмислення цього 

культурного спадку на сьогодні актуальне ще з огляду на суттєві зміни в 
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структурі повсякденного життя та традиційної культури українського села 

протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст.  

 Відповідно метою дослідження було визначено дослідити сучасний 

стан та історичні зміни народних обрядів та звичаїв, пов’язаних із дитиною, як 

складової української обрядової культури на території історико-

етнографічного регіону Слобідської України і, зокрема, Слов’янського 

району. 

Досягнення поставленої мети потребували постановки і вирішення 

таких завдань: 

- проаналізувати наявну наукову літературу з досліджуваної теми; 

- простежити історичну еволюцію традиційної української 

обрядовості, пов’язаної з дитиною, на Слобожанщині;  

- проаналізувати та узагальнити конкретні відомості щодо обрядів 

та звичаїв сімейного циклу в селах Слов’янського району на матеріалах с. 

Прелесне, с. Майдан; 

- виявити тенденції розвитку українського традиційного обряду в 

сучасній обрядовій культурі. 

Об'єкт дослідження – традиційна обрядова культура українського 

народу. 

Предметом дослідження є обрядовість, пов’язана з дитиною, що 

характерна для населення Слобідської України, як складова української 

обрядової культури. 

Хронологічні межі дослідження – середина ХХ ст. - початок ХХІ ст. – 

період, що характеризується значними змінами в повсякденному житті 

сільського населення внаслідок соціально-економічних змін в житті 

суспільства другої половини ХХ ст. 

Географічні межі дослідження охоплюють Слов’янський район, зокрема 

села Прелесне та Майдан, що історично належать до Слобожанського краю. 

Джерельну базу дослідження становлять описи компонентів традиційної 

родинної обрядовості жителів Слобожанщини, здійснені на матеріалах с. 
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Прелесне та с. Майдан, матеріали дослідників традиційної культури 

Слобожанщини ХІХ–ХХ ст.: В. Іванова, П. Іванова, М. Маркевича, М. 

Сумцова, П. Чубинського, Д. Багалія, С. Маховської, О. Астахової, 

опубліковані матеріали фольклорно-етнографічних експедицій «Муравський 

шлях» (1995-2000 рр.). 

Основними методологічними засадами роботи є загальнонаукові методи: 

аналізу й синтезу, індукції та дедукції, історичний метод, компаративний 

метод, типологічний та описовий методи аналізу компонентів української 

обрядової культури. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше було 

здійснено дослідження системи традиційних обрядів, пов’язаних з дитиною, 

які засвідчені на території Слобідської України, та введено у науковий обіг 

етнографічні матеріали, зібрані на території Слов’янського району. 

Здійснений аналіз етнографічного матеріалу дає можливість виявити як 

специфічні риси, притаманні обрядовості, пов’язаній із дитиною, на 

Слобідській Україні, так і спільні для всієї України. Зокрема, на Слобідській 

Україні порівняно велика роль баби-повитухи не лише в самих пологах, але і 

в подальшому житті дитини, також відзначено специфічну для Слобожанщини 

роль свекрухи в обрядах, пов’язаних із дитиною. На Слобідській Україні 

порівняно слабко виражена обрядовість очищення породілля, натомість 

порівняно багатою є обрядовість, пов’язана із зав’язуванням пуповини та її 

зберіганням, використанням у подальших ритуалах, засвідчений обряд 

«розв’язування розуму» вже в підлітковому віці. Специфічним для 

Слобожанщини є використання в родильній та хрестильній обрядовості 

кожуха як символу добробуту, здоров’я – це пов’язано із господарською 

специфікою краю. Також специфічним для нашого регіону є не дуже 

поширений звичай брати в куми для хворої дитини перших зустрічних. 

Характерним для Слобідської України є використання ножа або сокири в 

якості оберега для новонародженої дитини та породіллі, а також під час обряду 

пострижин, розрізання пут тощо. Можна припустити, що використання ножа 
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є заміною для колись характерної на цій території, зокрема під час весільних 

обрядів, шаблі, що є відгомоном козацької історії краю. 

Таким чином, аналіз особливостей звичаїв Слобідської України, 

пов’язаних з дитиною, є надзвичайно важливим для з’ясування самобутності 

цього історико-етнографічного регіону на загальноукраїнському культурному 

тлі. Отримані результати орієнтовані на учнів, педагогів, фольклористів, 

краєзнавців та широке коло читачів, яким не байдужі надбання української 

культури. Територія сіл Прелесного та Майдана вперше стала предметом 

етнографічного дослідження. В подальшому ці дослідження плануємо 

продовжувати, а отримані результати використовувати в навчальній та 

позакласній роботі, для організації шкільного музею, для поширення знань із 

народної культури. 

 

Секція «Всесвітня історія» 

 

Малишев Віталій Олегович, 

комунальний заклад «Маріупольський міський навчально-

виховний комплекс "Гімназія-школа" № 27 Маріупольської 

міської ради Донецької області», 

11 клас 

РАДЯНСЬКО-ФІНЛЯНДСЬКА ВІЙНА 1939-1940 РОКІВ. 

НЕУПЕРЕДЖЕНИЙ ПОГЛЯД 

Актуальність теми дослідження полягає у її недостатній вивченості в 

сучасній історіографії, а також перекликанні подій «Зимової війни» із 

сучасністю. Агресія СРСР проти Фінляндії у багатьох аспектах схожа з 

агресією Росії проти України в наші часи. 

Об'єктом дослідження є взаємини між СРСР та Фінляндією у 30-40 

роках ХХ століття, які розвивалися під впливом політичних, економічних та 

географічних факторів. 

В основу дослідження покладені універсальні загальнонаукові методи – 

аналітичний, логічний, структурно-систематичний та спеціальні історичні 
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методи – порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, синхронний, 

метод історичного моделювання. 

Використання вказаних методів сприяло розвитку теми. Дослідницька 

робота базується на принципах наукової об'єктивності та історизму. 

Мета роботи полягає в визначенні особливостей і загальної тенденції 

розвитку взаємин між СРСР та Фінляндією, в контексті дипломатичних 

відносин між країнами і виявлення чинників, які стали основними для 

розв'язання Радянсько-фінляндської війни, а також визначити вплив цієї війни 

на подальші відносини між сторонами конфлікту. 

Проаналізовано основні дипломатичні передумови війни між СРСР та 

Фінляндією у 1939-1940 рр., які вплинули на подальші взаємини між країнами.  

Виявлено, що впродовж «Зимової війни» завдяки посередництву 

іноземних дипломатів робилися спроби мирного урегулювання конфлікту, 

проте жодна з них, через певні дипломатичні умови, не увінчалася успіхом, 

компромісного рішення конфлікту не було знайдено.  

Визначені політичні й соціальні зміни, які відбулися у Фінляндії та СРСР 

під час війни. 

Фінляндія втратила значну частину своєї території, важкі умови 

Московського договору майже довели фінську економіку до кризи.  

Події цієї війни посилили негативні фактори у взаємовідносинах між 

цим країнами. 

 

ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

 

Секція «Географія та ландшафтознавство» 

 

Якимцова Олександра Дмитрівна, 

Красноармійський міський ліцей «Надія», 

11 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ЛАНДШАФТИ 

ДОНЕЧЧИНИ 
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Актуальність вивчення антропогенних ландшафтів полягає в тому, що 

це дозволяє оцінити масштаби використання природного середовища і його 

потенційних ресурсів, а також можливості для розширення сфери 

виробництва. Вивчення процесів, що відбуваються в антропогенних 

ландшафтах, взаємовідношення природних явищ і господарської діяльності 

може дати можливість передбачати шляхи і форми розвитку культурних 

ландшафтів, передбачити і виключити шкідливі наслідки господарської 

діяльності і знайти способи оптимального використання природного 

ландшафту. 

З удосконаленням науково технічних засобів по перетворенню природи, 

збільшенням народонаселення і потреб суспільства виробниче навантаження 

на Землю зростатиме, і ми зобов'язані знати, яким стане природний потенціал 

і на що з часом перетвориться ландшафт, який ми сьогодні експлуатуємо. 

Мета роботи: проаналізувати позитивні та негативні наслідки 

антропогенних ландшафтів Донецької області. 

     Досягнення мети передбачає виконання наступних завдань: 

- розкрити сутність ландшафтознавства та становлення його як 

науки; 

- дослідити класифікацію ландшафтів; 

- проаналізувати антропогенні ландшафти Донецької області; 

- розробити сучасну карту антропогенного ландшафту Донецької 

області з метою пониження негативного впливу людини на природу. 

Новизна дослідження полягає у тому, що автором було розроблено 

сучасну карту антропогенного впливу на ландшафт, враховуючи дані 

пошкоджених природоохоронних територій Донецької області та найбільших 

промислових вузлів. Тобто, інформацію, яка найбільш наочно показує 

результат антропогенної діяльності. 

Ландшафт є цілісною частиною географічної оболонки Землі, що 

утворилася в результаті тривалої та складної взаємодії усіх компонентів 

планети, таких як: клімату, гірських порід, рельєфу, води, повітря, біоти  в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
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певних умовах навколишнього середовища, і як наслідок — набула 

характерного вигляду в просторі. 

Минуло вже багато сторіч з моменту, як людина стала планетарним 

чинником зміни природи і ландшафтна сфера Землі вступила в новий, 

антропогенний етап свого розвитку. 

Автор було досліджено антропогенні ландшафти, антропогенний вплив 

на ландшафти Донецької області та його наслідки. Отож, позитивний вплив на 

природу характеризується двома групами понять: захисною і активною. 

Захисна група дій передається поняттями: «охорона», «захист», 

«запобігання/попередження». Активна частина дій позитивної спрямованості 

характеризується поняттями: «відтворення», «відновлення», «рекультивація», 

«поліпшення якості». Негативний вплив містить у собі такі можливі 

дії:забруднення та засмічення; руйнування пейзажу; порушення ландшафту; 

роз’єднання; знищення, винищування біологічних об’єктів. 

На базі даних, а саме: кількість функціонуючих територій та кількість 

пошкоджених під час військових дій 2014-17 років природоохоронних 

територій, головні вузли зосередження промислових об’єктів та області 

проведення військових дій або тих, які від них постраждали, автором було 

складено сучасну карту антропогенного впливу на ландшафт. 

Визначаючи певну умовність поділу процесів антропогенного впливу на 

«гарні» й «погані», треба зазначити, що будь-яке втручання сучасної людини 

у природу несе більшою чи меншою мірою як творення, так і руйнування. 

Добудько Анна Ігорівна, 

Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

3 Костянтинівської міської ради, 

10 клас 

 

 

ЗМІНА ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ  ПІД ВПЛИВОМ 

ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 
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Стан довкілля Донбасу – найбільш техногенно навантаженого регіону 

України та Європи – ще до початку військового конфлікту викликав серйозне 

занепокоєння, а в умовах військових дій екологічна ситуація, що склалася на 

сході, може стати катастрофічною. Військові дії на сході України завдали 

шкоду усім без винятку сферам. 

1)Конфлікт ускладнив поводження з твердими побутовими відходами, 

особливо в населених пунктах уздовж лінії зіткнення. До традиційнго 

побутового сміття додаються залишки військової техніки, будівель, споруд та 

елементів інфраструктури, утилізація яких вимагає додаткових потужностей і 

неможлива без попереднього розмінування території і очищення її від 

боєприпасів.   

2) Затоплення шахт та вихід шахтних вод на поверхню, проникнення у 

підземні води; 

3) Внаслідок проведення бойових маневрів або військових 

навчань,будівництва фортифікаційних споруд, вибухів та згорання 

боєприпасів, відбувається порушення поверхневого шару ґрунтів.  

4) Внаслідок лісових пожеж, механічних ушкоджень та незаконних 

вирубок, втрачена велика частина лісових та лісозахисних насаджень. Це 

призвело до критичного зниження лісистості в Донецькій та Луганській 

областях та зниження полезахисних, ґрунтозахисних, водоохоронних та 

рекреаційних функцій лісів. 

5) В регіоні відзначаються зміни в біорізноманітті, включаючи зникнення 

одних видів і неконтрольоване поширення та збільшення чисельності  інших. 

Руйнування середовища існування тварин і птахів, масові випадки 

браконьєрства знижують чисельність популяцій, в тому числі рідкісних видів. 

6) Внаслідок конфлікту постраждало біля 60 об’єктів природно-

заповідного фонду Донецької області і нанесено збитків на 14 млрд.гривень.  

Припинення військового конфлікту стане лише початком тривалої 

реабілітації Донбассу. 

 



76 
 

ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 

 

Секція «Науково-технічна творчість та винахідництво» 

 

Мавроді Юлія Андріївна, 

комунальний заклад "Маріупольський технічний ліцей" 

Маріупольської міської ради Донецької області", 

11 клас 

 

НОВА КОНСТРУКЦІЯ ФОРМИ ДЛЯ ВИПІЧКИ ВИРОБІВ ІЗ ТІСТА 

Актуальність роботи полягає у розв’язанні питань раціонального 

використання простору духової шафи, зручності зберігання, а також 

економічності шляхом конструювання  секційної форми для випічки виробів з 

тіста.  

Мета – проаналізувати властивості форм для випічки з різних матеріалів, 

ознайомитися з технологією виробництва цих форм та запропонувати 

зручнішу у використанні, більш універсальну конструкцію з довговічного 

матеріалу. Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі задачі: 

розглянути існуючі на ринку різновиди форм для випічки, проаналізувати їх 

переваги і недоліки; запропонувати нову конструкцію форми з урахуванням 

можливості її довготривалого використання для різних видів випічки; 

запропонувати технологію її виготовлення; спрогнозувати заощадження 

простору під час її зберігання.  

Об'єкт дослідження: існуючі моделі форм для випічки. Предмет 

дослідження: конструкція форми для випічки.  

Методи дослідження – функціонально-вартісного аналізу, 

конструювання.  

Висновки: розроблено основні напрямки раціоналізації конструкції, 

власна конструкція розбірної багатокоміркової форми для випічки, яка має 

переваги порівняно з існуючими: підходить до стандартних типів побутових 

духових шаф, дає можливість максимально використовувати робочий простір 
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духової шафи і, як наслідок, ефективніше використовується її теплова енергія 

та скорочується час приготування виробів, складається з геометрично-простих 

елементів; має замкові елементи, які дозволяють надійно її утримувати в 

складеному вигляді, кількість кріплень між фрагментами мінімальна; є 

розбірною, що заощаджує простір під час зберігання; досить легко миється і в 

розібраному вигляді не вимагає великого простору; для виготовлення форми 

запропонований недорогий матеріал – сталь 20А.  

Запропонована нова конструкція форми, що може бути використана для 

випічки декількох видів виробів з тіста, довговічніша, більш функціональна та 

зручніша, що підвищує комфортність використання моделі. Розглядається 

можливість оформлення патенту на модель пропонованої поліпшеної 

конструкції після її практичного випробування. 

 

Секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження»\ 

 

Редченко Андрій Юрійович, 

Краматорська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 26 Краматорської міської ради, 

9 клас 

 

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТИМУЛЯТОР РОСТУ РОСЛИН. 

ЕЛЕКТРИКА В ЖИТТІ РОСЛИН 

Електричні явища відіграють важливу роль у житті рослин. У цей час 

питанням впливу електричного струму на рослини присвячені численні 

дослідження вчених. Вплив електричних полів на рослини дотепер ще 

ретельно вивчається. 

Дослідження, виконані в Інституті фізіології рослин, дозволили 

встановити залежність між інтенсивністю фотосинтезу й значенням різниці 

електричних потенціалів між землею й атмосферою. Однак ще не досконало 

досліджений механізм, що лежить в основі цих явищ. 
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Мета роботи - досліджувати наявність біоелектричної напруги в 

рослинах, перевірити на експерименті вплив електричного струму на ріст 

рослини.  

Автор вважає, що вивчення електричного життя рослин може принести 

користь сільському господарству. Велике значення має передпосівна 

підготовка насінь овочевих культур, особливо в умовах короткого літа. 

Передпосівна обробка насінь - найважливіший елемент агротехніки, що 

дозволяє підвищувати їхню схожість, а в остаточному підсумку - урожайність   

рослин. Стимулятор можна використовувати для кімнатних рослин, 

підтримуючи їх у здоровішому стані. Садівник або людина, що займається 

розведенням квітів, може використовувати його для прискореного 

проростання насінь або поліпшення кореневої системи рослин. Незалежно від 

виду використання даного стимулятора можна добре поекспериментувати у 

цій області.  

Порушення в рослини (у тому числі на садовій ділянці) власного 

мембранного процесу (осмосу) є важливим моментом у рослинництві, 

садівництві або навіть у звичайній квартирі, де господарка містить кімнатні 

квіти. До речі, до кімнатних квітів ставляться не тільки фіалки або столітник, 

але й драцена, пальма, лимон, і багато інші (які в домашніх умовах вирощують, 

без перебільшення, до стелі). Удома у звичайній міській квартирі за 

допомогою пропонованого методу з жолудя можна виростити дуб, а потім 

пересадити на садову ділянку.  

Ми вважаємо, що дана робота не закінчена, тому що отримані тільки 

перші результати. Ми плануємо продовжити наші дослідження в цій області й 

використовувати сприятливу дію електричного струму на фізіологічний стан 

рослин для лікування ушкодженої кори дерев і т.п. 
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Секція «Технологічні процеси та перспективні технології» 

 

Щербаков Антон Олександрович, 

комунальний заклад "Маріупольський технічний ліцей" 

Маріупольської міської ради Донецької області", 

10 клас 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА МЕХАНІЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ СТАЛІ 6ХВ2С 

Актуальність роботи полягає у розв’язанні питань розробки нової 

технології термічної обробки інструментальної сталі з метою покращення 

комплексу механічних властивостей інструменту, але за умови зниження 

витрат часу та енергії. 

Мета: розробити новий ощадливіший режим термічної обробки, який 

дозволив би отримати кращий комплекс механічних характеристик ножа для 

холодного різання металів, за рахунок чого отримати більш якісний та 

довговічний виріб. Завдання дослідження: дослідити вплив параметрів 

режиму термічної обробки на мікроструктуру і механічні властивості сталі 

6ХВ2С та обрати оптимальні параметри режиму. 

Об'єкт дослідження: інструментальна сталь 6ХВ2С для ножів холодного 

різання металу. 

Предмет дослідження: режим термічної обробки та його параметри – 

температура, час ізотермічної витримки, середовище для охолодження. 

Висновки: розроблено новий режим термічної обробки, що складається 

з нагріву під гартування від 790оС з витримкою 2 години та охолодженням у 

воду до ізотермічної витримки 400оС, 40 хв., який дозволяє отримати 

найкращий серед інших комплекс механічних властивостей: межа міцності – 

1690 МПа; межа текучості – 1657 МПа; відносне подовження – 6 %; відносне 

звуження –10 %; ударна в’язкість – 0,9 МДж/м2. До того ж заміна традиційного 

для сталі 6ХВ2С охолодження в індустріальному маслі на охолодження у воді 
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здешевлює процес гартування, та робить процес термічної обробки 

безпечнішим, тому що запобігає випадковим спалахуванням масла. Режим є 

ощадливішим за рахунок використання ізотермічної витримки при 400оС, яка 

дозволяє скоротити тривалість режиму термічної обробки за рахунок відміни 

подальшого відпуску, не змінюючи при цьому існуюче на підприємстві 

обладнання. 

 

Секція «Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології» 

 

Петрушенко Даніїл Олександрович, 

опорний заклад «Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6» військово-цивільної адміністрації міста 

Торецьк, 

10 клас 

КАЛЬКУЛЯТОР ДРОБУ 

Кожен у своєму житті хоча б раз використовував стандартну програму 

«Калькулятор». Але не всі задачі можна розв’язати за її допомогою. 

Відсутність можливості виконувати розрахунки за допомогою звичайного 

дробу робить її недосконалою. Існує багато програм, що працюють із 

дробовими числами й написані різними мовами програмування. Але вони 

потребують або завантаження додаткового програмного забезпечення, або 

підключення до мережі Інтернет. На нашу думку, потрібні «розумні» 

комп’ютерні програми зі зручним інтерфейсом, які б відігравали роль 

своєрідних помічників до програм, що вже існують. Саме такі проекти стають 

все більш затребуваними, що свідчить про актуальність і перспективність 

даних досліджень.  

Метою науково-дослідницької роботи є вивчення методів розв’язання 

математичних задач і розробка програмного проекту «Калькулятор дробу», 

який допоможе подолати повсякденні проблеми з дробами. 
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Завдання дослідження: розробити алгоритм програмного додатку 

«Калькулятор дробу», що буде працювати в Windows, і реалізувати його в 

системі навчання.  

Висновки. У зв'язку з поставленими завданнями було створено 

«Калькулятор дробу» в середовищі програмування Visual Basic 2010 мовою 

програмування – Visual Basic.Net. Програмний проект характеризується 

дружнім інтерфейсом, орієнтованим на непрофесійних користувачів 

комп’ютера.  

«Калькулятор дробу» пройшов апробацію в 2016-2017 н.р. у 6 та 8 класах, 

а тому може бути рекомендованим до застосування в якості калькулятора 

дробу на уроках фізики, хімії, математики.  

 

ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

Секція «Комп’ютерні системи та мережі» 

 

Сіверський Максим Дмитрович, 

комунальний заклад "Маріупольський технічний 

ліцей" Маріупольської міської ради Донецької 

області", 11 клас  

СТВОРЕННЯ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ 

КРОСПЛАТФОРМЕН-НОЇ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «LOTOS» НА 

ОСНОВІ LINUX 

Життя сучасної людини важко уявити без комп’ютера та Інтернету. Із 

стрімким розвитком глобальних мереж виникає унікальна можливість для 

кожного користувача не купувати продуктивні й дорогі комп’ютери, а 

працювати за ними віддалено з невеликого міні-комп’ютера, який можна 

помістити в долоні, але існуючі операційні системи на це не розраховані. 

У зв’язку з цим, метою роботи є створення операційної системи на 

основі ядра Linux із можливістю завантаження та роботи по мережі. 
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Актуальність роботи полягає у використанні ресурсів одного 

комп’ютера декількома користувачами, які працюють по мережі. Для 

досягнення мети були поставлені такі задачі: розробити максимально 

оптимізований дистрибутив Linux з власним зручним та швидким 

інтерфейсом та можливістю запуску Windows додатків; додати можливість 

працювати з віртуальними графічними сесіями по мережі. 

У результаті роботи було отримано: швидкий дистрибутив Linux за 

допомогою оптимізації ядра та активного використання ресурсів оперативної 

пам’яті; створене власне графічне оточення «Lotos Shell» зі схожим на 

Windows інтерфейсом та налаштоване для роботи по мережі; додана 

можливість запуску Windows-додатків без використання емулятора. 

Також створені алгоритм запуску повноцінних дистрибутивів Linux на 

мобільних пристроях та алгоритм використання модулів ядра та системних 

бібліотек Android у просторі користувача Linux. 

Борисов Станіслав Олегович, 

Красноармійський міський ліцей «Надія», 

11 клас 

ПАРАЛЕЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ З ТЕХНОЛОГІЄЮ МРІ 

У міру того, як комп'ютери стають усе більш швидкими, може 

виникнути думка, що комп'ютери, у кінцевому рахунку, стануть "досить 

швидкими”, і що потреба збільшення обчислювальної потужності буде 

поступово зменшуватися. Однак історія розвитку комп'ютерів показує, що в 

міру того як нова технологія задовольняє уже відомі прикладні задачі, 

з'являються нові, інтерес до яких був викликаний цією технологією, і які тепер 

вимагають розробки ще більш нової технології. Так, наприклад, перші 

дослідження ринку збуту фірмою Cray Research пророкували ринок у десяток 

суперкомп'ютерів, однак з тих пір було продано тисячі суперкомп'ютерів. 

Актуальність роботи. У зв’язку з необхідністю проведення затратних по 

часу обчислень в науці та техніці виникає потреба у використанні 

обчислювальних кластерів. 
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Новизна даної роботи.  Подібні задачі вперше розглядаються у середніх 

навчальних закладах. 

Мета роботи. Створення кластера для швидкого  сортування масиву 

великої розмірності методами бульбашки та злиття.  

Поставлені завдання: 

• Вивчити технологію паралельного програмування MPI. 

• Реалізувати MIMD-кластер. 

• Створити MPI програму для сортування злиттям. 

• Опрацювати джерела літератури. 

Алгоритм програми 

Спочатку кожен процес сортує свої дані за зростанням використовуючи 

сортування бульбашкою.  

Далі йде сортування простими вставками. Для цього використовуються 

два сусідніх процеси,  які при порівнянні зливаються в один відсортований 

процес. Кожного разу кількість процесів зменшується вдвічі.  Програма 

закінчує свою роботу в тому випадку, якщо залишається один відсортований 

процес.  

Вихідні дані. Файл, де перше число - розмірність масиву, а далі через 

пробіл або розрив рядка - елементи масиву. 

Результати. На початку файлу виводиться час роботи алгоритму, а потім 

елементи відсортованого масиву. 

Висновки: 

1. Засвоєна технологія програмування MPI. 

2. Створення програма для паралельного сортування злиттям. 

3. Реалізовано обчислювальний кластер. 

4. Розглянута література з даної технології. 
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Секція «Технології програмування» 

 
 

Чернишов Денис Юрійович, 

Бахмутський  навчально-виховний комплекс  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 – 

багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради, 

11 клас 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ PYTHON 

ПРИ СТВОРЕННІ  ПРОГРАМИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО З 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Метою представленої роботи є розробка мультимедійного додатку 

«Програма для підготовки до ЗНО з англійської мови», який допоможе учням 

краще зрозуміти засвоїти матеріал з лексіки та граматики англійської мови.   

У якості методу,  який був покладений в основу реалізації даної задачі, 

була використана графічна бібліотека Pygame.  Ця бібліотека являє собою 

набір модулів мови програмування Python, призначених для написання 

комп'ютерних ігор і мультимедіа-додатків. 

Об’єктом дослідження є використання класу pygame.sprite.Sprite при 

створенні мультимедійних додатків, та можливості створення власних класів 

для роботи с різними типами даних, які реалізують конкретні задачі даної 

комп’ютерної гри. 

Предметом дослідження є створення  GUI- ігри за допомогою мови 

програмування загального призначення Python з використанням 

мультимедійних можливостей бібліотеки Pygame. 

Під час роботи над програмою були опрацьовані методики навчання 

школярів англійської лексики, теоретичний матеріал з тем: «Принципи 

об'єктно- орієнтованого програмування», «Мова програмування Python», 

«Графічна бібліотека Pygame». Дана програма вже другий рік 

використовується під час викладання англійської мови на уроках в 
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Бахмутськом НВК № 11. Має схвальні відгуки від учнів та вчителів, які 

рекомендують її  якості допоміжного матеріалу під час  підготовки до ЗНО з 

англійської мови виходячи з сучасних вимог до складання тесту а саме 

додавання до структури ЗНО розділу «Аудіювання». 

Свинарчук Володимир Сергійович, 

комунальний заклад "Маріупольський міський 

навчально-виховний комплекс "Гімназія-школа" № 27 

Маріупольської міської ради Донецької області, 

11 клас 

Сучасні комп’ютерні ігри являють собою складний програмний 

комплекс, створення якого потребує багато людських ресурсів. Тому 

полегшення деяких процесів розробки дасть змогу зменшити фінансові 

витрати, що є актуальним у наш час. У даній роботі розглядається питання 

можливості та способу покращення ефективності методів проектування 

геймплей логіки ігор. Цього можна досягти максимально відділивши логічну 

частину програми від частини, яка взаємодіє з користувачем або базою даних. 

Метою роботи є створення методу, який дасть змогу відокремити 

написання логічної і графічної частин програмного коду комп’ютерних ігор. 

Для досягнення мети були розглянуті наявні прийоми та методи 

проектування ігрової логіки, розроблено метод абстрагування логічної 

частини гри від графічної. 

На основі досліджених у роботі засобів опису геймплей логіки і даного 

методу з метою доведення ефективності методу була створена гра «Orbital 

Defender». Окрім того, були створені два варіанти комп’ютерної гри «Orbital 

Defender» (із використанням методу і без), для того, щоб порівняти 

ефективність програмного коду з використанням методу та без нього. 

У результаті виконаної роботи був сформований метод проектування 

функціонально незалежної логіки, який дає змогу абстрагувати геймплейну 

логіку гри від інших частин. Для демонстрації ефективності цього методу на 

практиці були створені два варіанти гри «Orbital Defender». 
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Секція «Інформаційні системи, бази даних і системи  

штучного інтелекту» 

 

Шкаліков Олег Володимирович, 

комунальний заклад "Спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням окремих предметів І-ІІІ ступенів 

№ 4 Маріупольської міської ради Донецької області", 

11 клас 

 

СКЛАДЕННІ ШТУЧНІ НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ З МЕТОДОМ 

ІДЕАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

Штучні нейронні мережі цікаві тим, що представляють концептуально 

унікальний спосіб обробки інформації в порівнянні зі стандартними методами 

цифрових комп'ютерів. Даний спосіб прагне повторити основні переваги 

головного мозку, який представляє нелінійну, паралельну систему обробки 

інформації. Наразі існує багато видів штучних нейромереж, що імітують 

роботу мозку для окремого завдання, але вони мають суттєві недоліки. 

Подолання цих негативних особливостей мереж нейронів і є метою проекта. 

Протягом 9 місяців ми проводили досліди різних категорії нейронних мереж 

за допомогою створеної самостійно програмної бібліотеки. У результаті, 

винайшли модель, яка складається з двох типів нейромереж, тому втрачає 

критичні недоліки кожної, а також набуває корисні властивості кожної. 

Модель складеної штучної нейронної мережі включає у себе нейромережу, яка 

навчається з учителем, наприклад: згортаюча нейрона мережа(Convolutional 

neural network) або глибинна нейрона мережа - та штучну мережу нейронів 

типу самоорганізована карта ознак(SOFM), що навчається без учителя. А саме: 

вихідний шар нейромережі, що навчається з вчителем являє собою вхідний 

шар самоорганізованої мапи ознак. Тобто мережа нейронів, яка навчається з 

учителем, за допомогою глибинної структури, виведе ознаки, за якими 

самоорганізована мапа ознак класифікує чи розпізнає об’єкт(в залежності від 

задачі). Таку складену штучну нейрону мережу ми пропонуємо навчати за 
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алгоритмом ідеального результату. А саме: на першому етапі стандартними 

методами вчиться самоорганізована мапа ознак. Після чого мапа ознак, що 

самоорганізується працює у зворотному напрямку як мережа прямого 

поширення з тотожною функцією активації за умови, що на вхід нейрону 

переможцю подається 1, а усім іншим 0, тобто ми отримаємо значення вагів 

нейрона-переможця - значення ознак для ідеального результату, що у свою 

чергу дозволяє розрахувати помилку на кожному нейроні, що відповідає 

ознакам. А так як цей шар нейронів є вихідним для першої частини 

нейромережі, що навчається з учителем, то ми можемо навчати цю частину 

вже за відомими алгоритмами для таких типів мереж. Даний тип штучної 

нейронної мережі має такі корисні властивості, як: можливість працювати без 

розміченого набору даних, можливість виводити складні статистичні 

характеристики та навчатися безпосередньо у процесі роботи за умови 

наявності достатніх обчислювальних можливостей - що якісно відрізняє його 

від інших категорій нейромереж та робить його придатним до майже будь-

якого типу задач, у тому числі таких, які складно вирішувати з сучасними 

різновидами штучних нейронних мереж. 

 

Секція «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми» 

 

Безменов Денис Олександрович,  

комунальний заклад "Маріупольський технічний ліцей" 

Маріупольської міської ради Донецької області", 

10 клас  

 

РОЗРОБКА BLUETOOTH ПРИСТРОЮ ДЛЯ 

ЕМУЛЯЦІЇ USB HID СУМІСНИХ ПРИСТРОЇВ НА ОСНОВІ 

МІКРОКОНТРОЛЕРА STM32 

Метою роботи є розробка USB пристрою, який може емулювати USB 

HID клавіатуру/мишу/джойстик, керуватися з будь-якого пристрою, що 

підтримує Bluetooth 2.1 і бути апаратною складовою будь-якої мультимедійної 
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системи в якості пристрою введення інформації. Для досягнення мети були 

застосовані такі методи, як аналогія, аналіз та експеримент. 

Дана робота актуальна, так як є потреба в компактному пристрої, що 

об’єднує кілька пристроїв введення та може управлятися зі смартфона або 

планшета. Пристрій може бути використаний як програмно-технічний 

комплекс для різноманітних мультимедійних систем (smart телевізор або 

телевізійна приставка, домашній сервер, одноплатний комп’ютер) або як 

апаратне рішення для введення збереженої послідовності дій («Автоклікер», 

парольний менеджер). 

У ході виконання роботи були досліджені існуючі рішення, обраний 

мікроконтролер STM32F103C8T6, розглянута документація до 

мікроконтролера та до бібліотеки Qt, розглянутий протокол для роботи з USB. 

Був створений USB HID пристрій, створено програмне забезпечення для 

мікроконтролеру та додаток для керування пристроєм зі смартфону. 

Програмне забезпечення для мікроконтролеру, додаток для Android 

смартфону, а також програмний код розміщені у системі контролю версій Git 

за посиланням https://gitlab.aur.rocks/hatomist 

У подальших планах є розробка PCB (printed circuit board – друкована 

плата) та корпусу для пристрою, поліпшення інтерфейсу додатка, 

доопрацювання програмного забезпечення мікроконтролеру та керуючого 

пристрою. Дана робота була представлена на всеукраїнському конкурсі «Intel-

Техно Україна 2017» і отримала ІІІ місце та винагороду «YSEA science fair 

award». 

 

Секція «Internet-технології та WEB дизайн» 

 

Агванян Артем Робертович, 

комунальний заклад "Маріупольський технічний ліцей" 

Маріупольської міської ради Донецької області", 

9 клас 
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ІНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ  

НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА NODEMCU 

Метою даної роботи є розробка пристрою та веб-інтерфейсу 

користувача, які дозволять кожній людині отримати актуальні дані про стан 

повітря в будь-якій точці міста. Робота актуальна, тому що по всій Україні 

працюють заводи та фабрики, що здійснюють викиди, які перевищують 

гранично допустиму норму та негативно впливають на самопочуття людей, 

продуктивність праці, на екологію в цілому. У багатьох містах є мобільні 

екологічні лабораторії, які вимірюють якість повітря, але найчастіше вони або 

не встигають приїхати на виклик через малу кількість самих лабораторій, або 

реєструють стан, якій вигідний власникам заводів. Окрім того, високі викиди 

можуть свідчити про можливість техногенної катастрофи, бо обладнання 

заводів зношується. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

створити компактний пристрій аналізу повітря, який дозволить слідкувати за 

якістю повітря точково; розробити механізм об’єднання цих пристроїв у єдину 

велику мережу, що дасть можливість проводити незалежний моніторинг 

якості повітря; зробити датчик легким для модифікації звичайним 

користувачем; розробити веб-додаток у мережі Інтернет, який представляє 

дані у вигляді інтерактивних графіків. 

У результаті роботи був створений власний сервер обробки даних, 

доступний на хмарній платформі Heroku та на локальному сервері, пристрій 

для збору даних з датчиків, захищений від зміни прошивки, розроблений 

протокол спілкування між пристроєм та сервером, захищений від 

прослуховування та зміни переданих даних. Як пристрій, так і система в 

цілому може використовуватися малими чи великими підприємствами, 

лікарнями та зонами відпочинку, екологічними центрами чи просто людьми, 

які піклуються про своє здоров’я. Ціна найдешевших аналогів – 100$. 

Розроблений пристрій коштує значно менше – 25$. Робота посіла друге місце 

на конкурсі «Інтел-Техно Україна – 2017» національного етапу Міжнародного 
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конкурсу «Інтел ISEF» та пройшла до суперфіналу, була опублікована в збірці 

тез до конкурсу. 

 

ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Секція «Математика» 

 

Саган Володимир Володимирович, 

Лиманський ліцей Лиманської міської ради, 

9 клас 

 

НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ  

ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 

Актуальність роботи обумовлена пошуком нестандартних, цікавих 

методів розв'язання ірраціональних рівнянь, які неможна розв'язати за 

стандартним підходом,  окрім того такі завданняможуть входити до тестової 

роботи ЗНО і тому проведене дослідження може виявитися дуже корисним. 

Мета і завдання дослідження: Метою роботи є дослідження  

нестандартних методів розв'язування ірраціональних рівнянь та їх 

систематизація. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:  

1) узагальнення методів розв′язку рівнянь; 

2) підбір відповідних прикладів, їх розв'язування, а також власні 

доробки з цього питання; 

3) переконання в тому, що наведені методи розв′язку є простішими. 

Висновок. Представлена робота демонструє нові, більш 

цікавінестандартні підходирозв'язанняірраціональних рівнянь. Однією з задач 

дослідницької роботи був пошук цікавих, раціональних підходів 

ірраціональних рівнянь. Окрім того, ці методи розв'язання можуть 

продемонструвати красоту й величність математичного апарату. Розглянуті 

підходи нестандартного характеру можуть бути новими й незвичайними, що 
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сприяє підвищенню зацікавленості учнів під час вивчення даної теми та 

предмета взагалі, спонукає до знаходження ще інших раціональних розв'язків 

рівнянь. 

Дубик Данило Володимирович, 

комунальний заклад "Маріупольський технічний ліцей" 

Маріупольської міської ради Донецької області", 

11 клас 

 

 

ПРО ДЕЯКІ ДІОФАНТОВІ РІВНЯННЯ 

Раніше нами було вивчено рівняння Пелля. Привели деякі нові результати. 

Тепер вивчимо деякі тотожності і діофантові рівняння, що містять серед своїх рішень 

числові послідовності Фібоначчі – {𝐹𝑛}, та Люка – {𝐿𝑛}. 

Мета роботи: вивести нові тотожності для чисел Фібоначчі і Люка; 

сформулювати і довести нові теореми про знаходження цілих рішень 

діофантових рівнянь другого ступеня, складених на підставі цих тотожностей. 

У зв'язку з поставленою метою визначені наступні завдання: 

─ ознайомитися з числовими послідовностями Фібоначчі і Люка; 

тотожностями для чисел Фібоначчі і Люка, методами їх доказів; деякими 

рівняннями, пов'язаними з числами Фібоначчі і Люка, і способами знаходжень їх 

розв’язків; 

─ вивести нові тотожності для чисел Фібоначчі і Люка; 

─ знайти цілі розв’язки рівнянь, складених на основі виведених 

тотожностей. 

Об'єкт дослідження: тотожності для чисел Фібоначчі і Люка; діофантові 

рівняння на підставі цих тотожностей. 

Предмет дослідження: числа Фібоначчі і Люка. 

Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаної літератури. У першому розділі аналізується теоретична частина 
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питання, у другому розглядаються деякі тотожності для чисел Фібоначчі і 

Люка, а також діофантові рівняння на їх основі. 

В ході роботи були виведені нові тотожності для чисел Фібоначчі і 

Люка, знайдені розв’язки деяких видів діофантових рівнянь на їх основі. 

 

Секція «Прикладна математика» 

 

Дерев'янко Андрій Сергійович, 

комунальний заклад "Маріупольський технічний ліцей" 

Маріупольської міської ради Донецької області", 

11 клас 

ПРО НЕРУХОМІ ТОЧКАХ ОДНІЄЇ ФУНКЦІЇ 

Останнім часом інтенсивно розвивається ергодична теорія. Одним з 

основних об'єктів її вивчення є динамічна система. У зв'язку з цим, поведінка 

нерухомих точок функції дуже важлива. Вони мають важливе значення в 

утворенні хаосу, біфуркації, проблем множин Жюліа в динамічній системі. 

Актуальність роботи: нерухомі точки функції важливі в динамічній 

системі, теорії хаосу, теорії ігор і т.п. тому треба досліджувати нерухомі точки 

різних функцій і по можливості встановлювати нові їхні властивості. 

Мета роботи: вивчити нерухомі точки функції 𝑓(𝑥;  𝑎, 𝑛) = 𝑔𝑛(𝑥;  𝑎), де: 

𝑔(𝑥; 𝑎) =  [
𝑥(𝑎𝑥 − 1)−1, якщо х ≠ 0,

ln−1 𝑎 , якщо х = 0,
   

𝑛 ∈ ℕ, 𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1 − параметри. 

У зв'язку з поставленою метою визначені наступні задачі: 

- ознайомитися з теорією нерухомих точок; 

- дослідити окремі теореми про нерухомі точки; 

- отримати деякі нові твердження для нерухомих точок, і 

обґрунтувати їх справедливість. 

Об'єкт дослідження: функція 𝑓(𝑥;  𝑎, 𝑛) = 𝑔𝑛(𝑥;  𝑎), де: 

𝑔(𝑥; 𝑎) =  [
𝑥(𝑎𝑥 − 1)−1, якщо х ≠ 0,

ln−1 𝑎 , якщо х = 0,
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𝑛 ∈ ℕ, 𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1 − параметри. 

 Предмет дослідження: деякі нерухомі точки функції 𝑓(𝑥;  𝑎, 𝑛) =

𝑔𝑛(𝑥;  𝑎), де: 

𝑔(𝑥; 𝑎) =  [
𝑥(𝑎𝑥 − 1)−1, якщо х ≠ 0,

ln−1 𝑎 , якщо х = 0,
   

𝑛 ∈ ℕ, 𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1 − параметри. 

Дослідили нерухомі точки однієї функції, яка досліджувалася в роботі 

Санікідзе Т. А. та Тедеєва А. Ф.  

Робота має теоретичний характер і може застосовуватися як основа в 

подальших дослідженнях. 

 

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

 

Секція «Теоретична фізика» 

 

Коробко Володимир Юрійович, 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської 

ради, 

10 клас 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ТІЛ У РІДИНАХ: ВИЗНАЧЕННЯ 

КОЕФІЦІЄНТА ГІДРОДИНАМІЧНОГО ОПОРУ 

На сучасному етапі розвитку фізики як науки особливої актуальності 

набувають проблеми, пов’язані зі збільшенням ККД пристроїв, зменшенням 

енергетичних витрат тощо. Однією з них є вивчення опору середовища. 

Метою дослідження є визначення коефіцієнта гідродинамічного опору, 

розширення пізнань про силу опору різних середовищ, що зумовило 

розв’язання наступних завдань: здійснити історичний огляд досліджуваної 

проблеми; провести досліди по визначенню коефіцієнта гідродинамічного 

опору; розробити програму, що полегшує підрахунок коефіцієнта опору; 
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зробити висновки. 

Науковим підґрунтям дослідження стали праці Ф. Бекона, Г. Галілея, 

Р. Декарта, І. Ньютона, де визначено залежність сили опору середовища від 

різних факторів. 

Виконуючи завдання наукової роботи, проведено ряд дослідів з різними 

тілами (кулька, циліндр, паралелепіпед), зроблено висновки: 

- значення коефіцієнта гідродинамічного опору в основному перебуває 

в діапазоні 0,5 ± 0,1, із чого виходить, що при контакті з тілом струмінь втрачає 

не більше половини свого імпульсу; 

- обтікання тіла потоком зменшує гідродинамічний опір, тому 

зменшення коефіцієнта Сх навіть на кілька відсотків треба розцінювати як 

досягнення; 

- комп’ютерна програма, створена нами, дозволяє набагато швидше й без 

помилок обробити дані й обчислити коефіцієнт гідродинамічного опору. 

 

Секція «Експериментальна фізика» 

 

Чучін Данило Родіонович, 

комунальний заклад "Маріупольський міський технологічний 

ліцей Маріупольської міської ради Донецької області", 

11 клас 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ЕРС 

ГАЛЬВАНІЧНОГО ЕЛЕМЕНТУ 

Робота присвячена вивченню найпростішого гальванічного елемента, 

зібраного в домашніх умовах із підручних засобів. 

Мета роботи: дослідити вплив зовнішніх чинників (температура, 

концентрація розчину, площа активної частини електродів, відстань між 

електродами) на гальванічний елемент; визначити умови, в яких 
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продуктивність гальванічного елемента буде найбільшою, покращити якість і 

час роботи зібраного гальванічного елемента. 

Завдання дослідження: 

 вивчити будову і принципи роботи гальванічного елемента; 

 вивчити вплив зовнішніх факторів на гальванічний елемент, на 

окремі його складові; 

 з'ясувати способи підвищення продуктивності гальванічного 

елемента; 

Предметом дослідження є область електродинаміки, що вивчає методи 

отримання електричної енергії шляхом хімічних процесів. 

Об'єктом дослідження є гальванічний елемент, зібраний у домашніх 

умовах із підручних засобів. 

Під час дослідженні зібраного пристрою були виявлені деякі 

закономірності: електрорушійна сила гальванічного елемента при фіксованих 

зовнішніх умовах має цілком певне значення. Зміна площі пластин, занурених 

в електроліт, і концентрація розчину практично не впливають на ЕРС 

гальванічної пари. 

Теоретичні та практичні дослідження показали, що хід реакцій, які 

протікають в гальванічному елементі, залежить від температури електроліту. 

ЕРС пари знижується зі збільшенням відстані між електродами. 

З метою підвищення потужності зібраного джерела електричної енергії 

можна з'єднувати окремі гальванічні елементи в батарею. 

Усі складові частини зібраної установки (вода, кухонна сіль, електроди) 

є екологічно безпечними. 

У розібраному вигляді установка компактна, нескладна в збірці, може 

бути джерелом енергії в різних ситуаціях. Гальванічний елемент не вимагає 

яких-небудь специфічних методів утилізації, що вигідно вирізняє його від 

промислових аналогів. 
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ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 

 

Секція «Біологія людини» 

 

Демиденко Яна Вікторівна, 

Новогродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Новогродівської 

міської ради , 

11 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТЕВО-ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  

АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ НАВЧАННЯ 

Мета дослідження: виявлення статево-вікових відмінностей у 

механізмах адаптації учнів 8-9 класів до шкільних навантажень для 

подальшого використання отриманих даних у вирішенні проблеми успішності 

освоєння складних програм навчання і визначення ступеня напруження 

механізмів адаптації. 

 Об'єкти дослідження: 94 учні 8-9 класів 

 Предмет дослідження: рівні тривожності, агресивності та 

ворожості підлітків під час адаптації до шкільних навантажень 

 Завдання дослідження: 

1. Вивчення закономірностей адаптації до шкільних навантажень та 

нейро - і психодинамичних параметрів особистості школярів 8 та 9 класів. 

2. Вивчення статевих відмінностей адаптації до шкільних 

навантажень. 

3. Визначення вікових особливостей адаптації до шкільних 

навантажень  

 Практична значимість: Підлітковий вік є одним із критичних 

етапів онтогенезу, у ході якого можливо якнайбільш ефективне формування, 

так і найбільш імовірна втрата здоров'я. У зв'язку з цим у підлітків під впливом 

різних несприятливих факторів легко виникають порушення адаптації, що 

може стати пусковим механізмом різних патологічних процесів. Ця робота 

спрямована на дослідження процесу адаптації, виявлення порушень у ході 
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адаптації з метою їх усунення. 

 Висновки: В учнів 8 класу, порівняно з дев'ятикласниками, дещо 

вищий рівень особистісної тривожності, менше зсув балансу нервових 

процесів у бік гальмування. Спектр показників, що забезпечують адаптацію до 

умов навчання, у юнаків зменшується, і в дев'ятикласників представлений 

тільки реактивністю симпатичної системи, яка набуває більш виражений 

вплив порівняно з 8 класом. Інертність збудження і показники пам'яті 

втрачають своє значення. У дівчат з нейродинамічних параметрів, що 

забезпечують адаптацію в 8 класі, зберігає своє значення витривалість 

нервової системи та інтенсивність процесів збудження. Фоновий рівень 

активності і симпатична реактивність втрачають визначальну роль, тоді як 

показники пам'яті, навпаки, стають більш значущими. Пояснити велику роль 

нейродинамічних параметрів у забезпеченні адаптації до шкільних 

навантажень у дівчат 13-14 років можна як періодом менархе, так і тенденцією 

до підвищення тривожності. 

 

Секція «Валеологія» 

 

Сергєєва Аліса Анатоліївна, 

комунальний заклад "Маріупольський технічний ліцей" 

Маріупольської міської ради Донецької області, 

9 клас 

 

 

ЗБАЛАНСОВАНЕ ХАРЧУВАННЯ ТА ПОШУК  ОПТИМАЛЬНИХ 

ПРОДУКТІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ МЕНЮ 

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 
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день отримують гаряче харчування. Головною причиною відмови від шкільного 

сніданку учні вказують його ціну та незадоволення їх смакових вимог. 

Мета дослідження: вивчити вміст поживних речовин та якість харчових 

продуктів, щоб дібрати меню корисного та недорогого шкільного харчування. 

Задачі дослідження: ознайомитися з законодавчо-нормативними документами, 

теоретичними засадами правильного харчування та організації харчування 

школярів; проаналізувати ставлення учнів ліцею до шкільного харчування; 

скласти меню оптимального шкільного харчування. Об'єкт дослідження: харчові 

продукти, які використовуються для збалансованого та раціонального 

харчування ліцеїстів. Предмет: співвідношення органічних речовин в продуктах 

харчування, їх калорійність та вплив на здоров'я учнів. Методи дослідження: 

аналіз, анкетування учнів, статистична обробка та аналіз результатів 

анкетування, математичне моделювання, титриметричний метод визначення 

кислотності. 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. Використання результатів 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. 

 

Секція «Зоологія, ботаніка» 

 

Малинська Антоніна Віталіївна, 

комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 41 Маріупольської міської ради, Донецької 

області", 

11 клас 
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ВИДОВИЙ СКЛАД І ПОШИРЕННЯ ІКСОДОВИХ КЛІЩІВ 

У ЛІВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНІ МІСТА МАРІУПОЛЯ 

На території багатьох європейських країн і України відзначається 

активізація природних вогнищ інфекцій з кліщовою трансмісією. В Україні за 

рівнем розповсюдженості і захворюваності серед природно-вогнищевих  

інфекцій займає перше місце хвоороба Лайма або кліщовий бореліоз (КБ). Її 

виявлення у людей погіршується труднощами клінічної та лабораторної 

діагностики, а інфікування призводить до розвитку рецидивів і завдає 

відчутних медико-соціальних та економічних збитків. Це найактуальніша 

проблема сучасної інфекційної патології, тому дослідження іксодових кліщів 

як потенційних переносників кліщових інфекцій є важливим для населення 

міста.  

Мета нашої роботи: з'ясувати потенційну небезпеку поширення іксодових 

кліщів в м. Маріуполі. Завдання: 1. Вивчити видове різноманіття і поширення 

іксодід в Лівобережному районі. 2. Розглянути динаміку КБ в Маріуполі. 3. 

Проаналізувати заходи щодо зниження ймовірності кліщових інфекцій серед 

населення міста. 

Наукова новизна. Нами отримані сучасні дані про поширення 3 видів 

іксодових кліщів в Лівобережному районі нашого міста (Rhipicephalus rossicus, 

Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus), відзначені ділянки узбережжя моря, де 

ми зустріли кліщів, що раніше не фіксувалося; вивчені статистичні матеріали 

по кліщових укусах і випадках КБ в Маріуполі. Ми звертаємо увагу 

громадськості міста на необхідність придбання сучасного обладнання для 

дослідженнь методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) показників 

інфікованості кліщів в природі, а також на важливість проведення активних 

профілактичних заходів з попередження поширення кліщових інфекцій і 

необхідності подальшого моніторингу епідеміологічної ситуації. 

Кулешова Таїсія Андріївна, 

Бахмутський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 11- багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради, 
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11 клас 

ВИВЧЕННЯ ФЛОР КРЕЙДЯНИХ РОСЛИННИХ УГРУПОВАНЬ 

ЗАКАЗНИКІВ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ БАХМУТСЬКОГО РАЙОНУ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: «МАР’ЇНА ГОРА» ТА «СТУПКИ 

ГОЛУБОВСЬКІ» 

На території Бахмутського району знаходяться дванадцять пам’яток 

природи та заказників місцевого значення, на яких зустрічаються ендемічні та 

реліктові види рослин, що потребують охорони. Наша робота присвячена 

опису та порівнянню флор двох заказників місцевого значення, розташованих 

на крейдяних оголеннях: «Мар’їна гора» поблизу с. Серебрянка, «Ступки 

Голубовські» біля с. Іванівське. Протягом 13 років учні НВК №11 у складі 

шкільного клубу «Еколог» вивчали ці природні угруповання. За підсумками 

роботи клубу було складено флористичні списки та зібрано гербарії. Ми 

узагальнили отримані результати та зробили висновки про сучасний стан та 

подальшу долю двох територій, які охороняються.  

 Об’єкт дослідження – видове різноманіття зазначених крейдяних 

рослинних угруповань «Мар’їна гора» та «Ступки Голубовські». 

 Предмет дослідження – стан флор крейдяних рослинних 

угруповань «Мар’їна гора» та «Ступки Голубовські». 

 Мета дослідження: вивчити та порівняти між собою видове 

різноманіття крейдяних угруповань «Мар’їна гора» та «Ступки Голубовські», 

надати рекомендації щодо їх збереження. 

 Відповідно до мети визначено завдання дослідження: 

1. Визначити рослини та скласти флористичні списки для 

досліджуваних крейдяних угруповань; 

2. Визначити ценогрупи для рослин флористичних списків; 

3. Зробити геоботанічний аналіз флор; 

4. Порівняти флори за геоботанічним критерієм; 

5. Запропонувати рекомендації щодо збереження різноманіття флор 

крейдяних рослинних угруповань «Мар’їна гора» та «Ступки Голубовські». 
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 Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що ядро 

вивчаємих крейдяних рослинних угруповань складають ендемічні та реліктові 

види кальцефітної ценогрупи. Присутність рослин сміттєвої,  сміттєво-

рудеральної та адвентивної груп можуть свідчити про початок процесів 

руйнування ядра крейдяних флор та про необхідність вживання запобіжних 

заходів для охорони унікальних рослинних угруповань. 

 Для вирішення поставлених завдань та перевірки гіпотези 

використано комплекс методів: 

– теоретичні: ознайомлення з літературою, порівняльний аналіз, 

визначення напрямів дослідження, аналіз та синтез, систематизація та 

узагальнення для формування висновків та рекомендацій;  

–  емпіричні: визначення рослин, складання флористичних списків, 

опис, порівняння, геоботанічний аналіз флор,  

– методи кількісного та якісного аналізу результатів для обробки 

даних. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

було застосовано геоботанічне вивчення видового різноманіття двох 

крейдяних рослинних угруповань на території Бахмутського району. Робота 

має теоретичне обґрунтування та емпіричні результати, які підтверджено 

математичними методами кількісного аналізу. Дослідження тривало три роки, 

в ньому  використано методичні наробки шкільного клубу «Еколог» щодо 

визначення рослин, опису ценогруп та геоботанічного аналізу флори, а також 

гербарій, зібраний експедиціями клубу з 2002 по 2015 рік. 

 Нами виявлено та описано для крейдяного угруповання «Ступки 

Голубовські» – 73 види рослин  (24 родини); для угруповання «Мар’їна гора» 

– 62 види рослин (20 родин). Серед них 24 види – рослини, що знаходяться під 

охороною,  та більше 30 реліктових та ендемічних. Геоботанічний аналіз флор 

досліджуваних територій показав, що більшість видів представлено 

рослинами кальцефітних, петрофітних та ксерофітних ценогруп, що 
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відповідає степам на вапняках. Має місце видове різноманіття рослин, але у 

флорах присутні рослини сміттєво-рудеральної та адвентивної груп.  

 Серед двох кальцефітних ценозів найбільш сталим ми вважаємо  

«Ступки Голубовські». Флора «Марї’ної гори» перебуває у гіршому стані. 

 За нашими дослідженнями флори природоохоронних зон мають 

велику цінність, та можуть бути використані як еталон природних петрофітно-

кальцефітних ценозів. Видове різноманіття, збережене у наявному вигляді, 

може стати постійним джерелом для заселення подібних територій та для 

подальшого вивчення.  

 

Секція «Медицина» 

 

Пхайко Марія Олегівна, 

навчально-виховний комплакс № 1 Покровської міської ради, 

11 клас 

ЗАСТОСУВАННЯ ГІРУДОТЕРАПІЇ ПРИ  ЗАХВОРЮВАННЯХ НА 

ГІПЕРТОНІЮ ТА АУТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ 

Актуальність: у склад слини медичної п’явки входить велика кількість 

органічних речовин, які перешкоджають розвитку механізмів згортання  крові, 

чим  забезпечують вільне витікання крові з пошкоджених судин під час усього 

живлення п’явки, яка допомагає вилікувати такі захворювання як: інфаркт 

міокарда, інсульт, ниркова недостатність, гіпертонія, аутоімунний тиреоїдит, 

варикозне розширення вен. 

Мета: теоретично обґрунтувати та експериментально  застосувати  

гірудотерапію  при захворюваннях серцево-судинної системи (гіпертонії), 

щитовидної залози (аутоімуному тиреоїдиті). 

Завдання  

 ознайомитися з історією становлення гірудотерапії  

 проаналізувати джерела літератури з питань гірудотерапії; 

 узагальнити відомості наукової літератури про біохімічний склад 

слини медичної п’явки; 
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 дослідити дію слини медичної п’явки на процес згортання крові; 

 визначити  корисність  гірудотерапії при гіперонії та аутоімунному 

тиреоїдиті. 

 У практичній частині були проведені біологічні дослідження під 

керівництвом лікаря вищої категорії Лазарєва Ю.О. 

Висновок : проаналізувавши результати аналізів із артеріального тиску 

та зміни гормонального складу щитовидної залози хворих на аутоімунний 

тиреоїдит, автор дійшов висновку, що до проведеного експерименту всі 

пацієнти були з підвищеними даними. Після 5-10 сеансів значно покращився 

стан пацієнтів. 

Пікельна Марія Олегівна, 

Селидівська загальноосвітня гімназія Селидівської міської ради, 

11 клас 

ВИВЧЕННЯ ТА ОЦІНКА МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

УМОВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  

В СЕЛИДІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ГІМНАЗІЇ 

Мета роботи: вивчити і надати оцінку мікробіологічним показникам 

умов навчально-виховного процесу Селидівської загальноосвітньої гімназії, 

аби повідоми  учням закладу про висновки дослідів і  про заходи покращення 

чи підтримання стану мікробіологічного середовища довкілля.  

Актуальність роботи: в сучасному динамічному світі люди 

недостатньо слідкують за безпекою навколишнього середовища, особливо за 

процесами, які не розгледіти оком. Зважаючи на те, що діти проводять в школі 

більше 7 годин на добу, а вчителі і технічний персонал ще більш тривалий 

проміжок часу, чистота та сприятливість навколишнього середовища стає 

невід’ємною частиною людського здоров’я. 

Короткий аналіз роботи: Ознайомились з науковою літературою, щодо 

різновидів мікроорганізмів, їх функціями та впливом на здоров’я людини і 

стан навколишнього середовища. Відвідавши санепідемстанцію, зібрали 

матеріал, щодо сприятливого стану мікрофлори основних складових 
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навколишнього середовища, ознайомились з рекомендованими методиками 

санітарно-мікробіологічного дослідження, оволоділи прийомами роботи з 

лабораторним обладнанням. Власноруч взяли проби мікроорганізмів, для 

визначення епідемічного стану навчального закладу. Провели спостереження 

за процесом зростання мікробних колоній, виконали розрахунки за 

результатами експерименту. Порівнявши отримані результати з 

загальноприйнятими показниками, зробили висновок, щодо забрудненості 

даного середовища.  Учні ознайомлені з правилами збереження безпеки 

мікрофлори. 

Висновки: визначили взаємозв’язки між елементами довкілля і встановили 

напрямок їх впливу на здоров’я працівників та учнів Селидівської 

загальноосвітньої гімназії. При проведенні експериментальних досліджень, 

досягли таких результатів: проби повітря відповідають нормативам, 

мікробіологічні показники вважаються сприятливими; питна вода у закладі 

придатна для використання; санітарна проба ґрунту навколо будівлі хоч і 

виявила присутність фекального забруднення, але загалом має позитивні 

характеристики. Отже всі показники вважаються безпечними.  Зважаючи на 

те, що гіпотеза про надмірне мікробіологічне забруднення не підтвердилась, 

повідомили учням правила збереження чистоти та сприятливості довкілля. 

Харасахал Ольга Миколаївна, 

комунальний заклад "Маріупольський технічний ліцей" 

Маріупольської міської ради Донецької області", 

10 клас 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЦИТОХІМІЧНОЇ РЕАКЦІЇ 3,4-

ДІОКСИФЕНІЛАЛАНІНА НА ПРОМЕЛАНІН У ЯКОСТІ НОВОГО 

ОНКОМАРКЕРУ ПРИ ТИПУВАННІ ЦПК РІЗНИХ ПІДТИПІВ 

МЕЛАНОМИ 

За останнє десятиліття спостерігається стрімке зростання захворювання 

на меланому в Україні та світі в цілому. Захворювання на меланому складають 
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10 % від кількості злоякісних пухлин шкіри, вона є причиною 90 % смерті від 

злоякісних новоутворень.  

Актуальність роботи: у зв'язку з тим, що кількість випадків 

онкозахворювань саме на меланому постійно збільшується, дуже гостро стає 

питання своєчасної та точної діагностики цієї пухлини. Існуючі засоби та 

методики дуже складні технологічно та потребують не абияких коштів, а 

швидкість обслуговування пацієнтів традиційно низька та тривала в часі. 

Розроблений нами метод позбавлений цих недоліків – він є простим за 

виконанням, не потребує великих витрат та в принципі є універсальним.  

Новація нашого підходу до діагностики меланоми полягає в 

цитохімічному типуванні  ЦПК меланоми з використанням реакцій 3,4-

діоксифенілаланіну в циклі синтезу меланіну.  

Мета роботи: показати можливість використання ЦПК як засіб ранньої 

діагностики меланоми.  

 Об'єкт дослідження – цільна венозна кров хворих на 

меланобластому з підозрою на початок метастазування. Предмет дослідження 

– визначення можливості ранньої діагностики при використанні реакції 3,4-

діоксифенілаланіну на промеланин. 

Завдання: вивчити природу ЦПК в крові та встановити можливість їх 

використання в якості онкомаркерів на стадії ранньої діагностики меланоми; 

перевірити надійність запропонованого способу діагностики в порівнянні з 

традіційними; провести випробувальні клінічні діагностування на базі 

Маріупольського Міжрайонного онкологічного диспансеру.  

У результаті проведених досліджень було встановлено, що 

використання типування ЦПК реакцією 3,4-діоксіфенілаланіна на промеланін 

можна використовувати як досить наочний онкомаркер на різні підтипи 

меланоми. 
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Секція «Психологія» 

 

Едігер Ганна Ігорівна, 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 

військово-цивільної адміністрації містаТорецьк, 

10 клас 

 

НЕГАТИВНІ ПРОЯВИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ. КІБЕРБУЛІНГ 

Мета роботи – дослідження рівня розповсюдженості кібербулінгу серед 

учнівської молоді. 

Завдання: 

 вивчити теоретичний матеріал про кібербулінг; 

 проаналізувати способи негативного впливу цього явища на підлітків; 

 провести анкетування по вивченню частоти випадків кібербулінгу 

серед учнів 7-11 класів нашої школи; 

 провести анкетування по вивченню ставлення батьків і вчителів до 

кібербулінгу. 

Методи: 

 соціологічне дослідження; 

 аналіз статистичних даних. 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що сьогодні стрімко набирає 

обертів проблема кібербулінгу у дитячому середовищі, яка все частіше 

призводить до нещасних випадків, а з цим, безсумнівно, треба боротися. 

В рамках даної роботи нами було проведено дослідження (анкетування 

старшокласників, батьків, вчителів), метою якого є оцінка частоти випадків 

кібербулінгу. В анкетуванні брали участь 120 учнів, 68 батьків, 25 учителів. 

Результати дослідження: 

1. Більше 50% учнів проводять вільний час в соціальних мережах. 

2. 90% батьків та 33 % учителів вважають спілкування дітей в соцмережах 

безпечним. 

3. 75 % учнів хоча б раз ставали жертвами кібербулінгу. 
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4. 88 % хоча б раз використовували кібербулінг як засіб знущання над 

людьми. 

5. Більше 80% опитаних були свідками кібербулінгу. 

6. Близько 80% учнів проявляють агресію на дії провокаторів. 

7. Приблизно 12% опитаних не відреагували би на кібербулінг по 

відношенню до знайомих та себе.  

Висновки: ще недавно проблема кібербулінгу стосувалась лише дітей 

старшого шкільного віку, а сьогодні вона охоплює вже і середню ланку. 

Віртуальний світ, в якому підлітки з кожним роком проводять все більше часу, 

дедалі стає небезпечнішим.  

Я сама зареєстрована у багатьох соцмережах, і з упевненістю можу 

сказати, що там «зависають» ще й тисячі дітей. Проблема кібербулінгу 

кожного дня стає гострішою. Відеороліки з побиттям однолітків, оброблені в 

фотошопі фотографії, принизливі коментарі, щоденні цькування в 

повідомленнях – все це можна зустріти в будь-якій соцмережі. Я думаю, це 

вже можна вважати однією з глобальних проблем як для нашої держави, так і 

для всього світу, яка потребує негайного вирішення. Тому що здорова нація – 

це міцна держава. 

Ступнік Ольга Олександрівна, 

Лиманський ліцей Лиманської міської ради, 

11 клас 

 
 

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УЯВЛЕНЬ ПРО КОХАННЯ У 

СУЧАСНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Юність - це період відносно спокійного біологічного розвитку, 

стабілізації особистості, вік безпосередньої її підготовки до життя як дорослої 

людини. Немає юності без кохання. Це чудова пора виникнення і переживання 

першого кохання, яке відіграє суттєву роль в емоційному світі 

старшокласника, становленні його особистості.  
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Об'єктом дослідження вступає феномен кохання в свідомості 

старшокласників. 

Предмет дослідження – уявлення про кохання старшокласників.  

Метою дослідження є вивчення відмінностей уявлень про кохання у 

хлопців та дівчат в юнацькому віці.  

Нами була висунута гіпотеза: Ми припускаємо, що існують 

відмінності в уявленнях про кохання у хлопців та дівчат, які обумовлені 

гендерними соціальними стереотипами. Ці відмінності будуть більш яскраво 

виражені на невербальному рівні.   

Кохання - це безпосереднє і глибоке почуття, предметом якого, 

передусім виступає людина, але можуть бути також інші об’єкти, що мають 

особливу життєву значущість. Кохання – це єдиний спосіб зрозуміти іншу 

людину в її якнайглибшій суті. Це щаслива випадковість і не дар долі, а високе 

мистецтво, що вимагає від людини самовдосконалення. 

Учасниками психологічного дослідження стали учні 10 та 11 класу 

Лиманського ліцею Лиманської міської ради  у кількості 40 осіб (20 дівчат, 20 

хлопців).  

До діагностичного інструментарію увійшла методика «Незавершені 

речення»,  анкетування,  метод малюнків на задану тематику «Кохання». 

Експериментальним шляхом ми довели, що існують відмінності в 

уявленнях про кохання у хлопців та дівчат, які обумовлені міжстатевими 

соціальними стереотипами. Ці відмінності більш яскраво виражені на 

невербальному рівні.  Висунута нами на початку роботи гіпотеза 

підтвердилась повністю.   

Ми вважаємо, що наша робота є актуальною, оскільки дозволяє 

відповісти на цілу низку запитань, що стосуються гармонізації стосунків 

старшокласників з врахуванням особливостей уявлень про кохання у юнаків 

та дівчат. Отримана, під час проведених нами досліджень інформація, буде, 

перш за все, цікава і корисна самим учням, а також батькам і педагогам, що 

працюють із даною категорією школярів.    
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Секція «Хімія» 

 

Букатенко Радмила Сергіївна, 

Прелесненська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 

Черкаської селищної ради Словянського району, 

11 клас 

 

БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ПРОДУКТІВ 

БДЖІЛЬНИЦТВА: МЕДУ, БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ, ПЕРГИ, 

ТРУТНЕВОГО ГОМОГЕНАТУ 

Мед користується великою популярністю як продукт харчування, що 

володіє цілющими властивостями. Щорічне споживання меду зростає на 8-

12%. Менш  популярними є такі продукти бджільництва як обніжжя, перга та 

гомогенат трутневих личинок. Складові продуктів бджільництва завдяки своїй 

природі ідеально підходять для організму людини. Актуальність 

досліджуваної теми зумовлена підвищеним інтересом людей до біологічно 

активних харчових добавок.  

Метою роботи є дослідження хімічного складу продуктів бджільництва. 

Виявлення чинників що сприяють підвищенню біохімічної активності їх 

компонентів. Визначення наявності вітамінів В1 та В2 в різних сортах меду та 

продуктах бджільництва.  

В результаті роботи узагальнили  відомості  про  хімічний склад,  

дослідили біохімічний вплив компонентів продуктів бджільництва на організм 

людини; експериментально підтвердили та порівняли вміст вітамінів В1 та В2 

у продуктах бджільництва; розробили  рекомендації щодо використання 

продуктів бджільництва як біологічно активної харчової добавки, враховуючи  

фактори,  які  впливають  на  повноту засвоєння складових речовин 

організмом; отримані результати дослідницької роботи були популяризовані 

на засіданні старшокласників Прелесненської школи.  
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Мурзенко Єлизавета Сергіївна, 

навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - ліцей м. Добропілля, 

10 клас 

 

ШАМПУНІ: ХІМІЯ ТА БІОЛОГІЯ В ОДНОМУ ФЛАКОНІ 

Актуальність теми.  Як би ретельно жінка не вбралася, але, якщо на 

голові у неї рідкісне, тьмяне або жирне, негарно  зачесане волосся, виглядає 

вона погано. Шампунь - найпоширеніший засіб для миття волосся.  Сучасні 

шампуні - найчастіше це компоненти на основі суміші синтетичних ПАР 

комплексної дії, які виконують відразу кілька функцій: основну - видалення 

забруднень з поверхні волосся і шкіри голови і додаткові: харчування, 

відновлення, зволоження, захист, фарбування волосся та ін.  

Новизною наших досліджень є  моніторинг складу миючих засобів для 

догляду з волоссям, популяризованих серед  населення та вивчення їх впливу 

на здоров’я шкіри голови та волосся.  

Наукове дослідження полягає у дослідженні складу шампунів, 

популяризованих серед населення (для нормального волосся, для фарбованого 

волосся, шампунь для тварин, та інше), та вивченні впливу їх складових на 

шкіру, волосся.  

Мета роботи: визначити pH- середовища миючих засобів для волосся, 

вивчити їх вплив на шкіру голови та волосся. Для досягнення мети було 

окреслено та вирішено ряд завдань: вивчити літературу та Інтернет - ресурси 

поданої теми; проаналізувати класифікацію шампунів; провести анкетування 

серед учнів школи, з метою виявлення найбільш використовуваних марок 

шампунів; вивчити споживчі показники шампунів; виявити вміст хлоридів в 

досліджуваних зразках; встановити, як шампуні впливають на здоров’я. 

Об’єкт дослідження  - шампуні – лідери за використанням.  

Предмет дослідження – споживчі, органолептичні і фізико-хімічні 

показники шампунів. 
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 

 

Секція «Екологія» 

 

Мараховська Єлизавета Андріївна, 

комунальний заклад "Маріупольський навчально-

виховний комплекс "Ліцей - школа № 48" Маріупольської 

міської ради Донецької області", 

10 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ШЛАКОВИХ 

ВІДВАЛІВ В МЕЖАХ МІСТА МАРІУПОЛЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ 

ЗАСЕЛЕННЯ РОСЛИНАМИ СТЕПОВОЇ ЗОНИ 

Характерною рисою північного Приазов’я є ландшафти, докорінно 

змінені діяльністю людини. Серед них особливо слід виділити промислові 

відвали – терикони кар’єрів, шахт, а також відвали металургійних шлаків. 

Місцевість, яка зайнята шлаком, надовго вибуває з господарського 

використання і стає мертвою зоною на багато років. Наявність в межах міста 

шлакових відвалів є актуальною проблемою, оскільки це впливає як на 

довкілля, так і на здоров’я людей, і завдає збитків економіці регіону і країни в 

цілому. 

Об'єктом досліджень в даній роботі є шлакові відвали металургійних 

комбінатів міста: МК «Азовсталь» та МК імені Ілліча. 

Предметом дослідження обрано хімічний склад металургійних шлаків 

та наявна рослинність шлакових відвалів. 

Метою роботи є вивчення можливостей штучної біологічної 

рекультивації промислового ландшафту шлакових відвалів в межах 

Маріуполя. 

В даній роботі були означені завдання, які допоможуть визначити   

склад природної рослинності навколо шлакових відвалів та на них, хімічний 

склад металургійних шлаків та можливостей біологічної рекультивації 

шлакових відвалів.  
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Проблемі рекультивації шлакових відвалів   приділялось багато уваги, 

а саме: хімічний, механічний і біологічний засоби. В умовах практичної 

відсутності фінансування необхідно використовувати методи, які мають 

незначні витрати і можуть забезпечити достатній рівень рекультивації. Серед 

вищезазначених пропозицій рекультивації   шлакових відвалів ми визначаємо, 

що в сучасних умовах найефективнішим методом для промислового 

Маріуполя є метод біологічної рекультивації.  

Практична значимість роботи полягає в формуванні рекомендацій 

щодо заселення шлакових відвалів степовими рослинами з метою поліпшення 

екологічного стану промислового міста, створення рекреаційних зон,   

попередження небезпеки обвалу,  зменшення пилового забруднення міста.   

Основні висновки, які були одержані в результаті роботи, свідчать про 

те, що шлакові відвали є несприятливим середовищем в межах міста 

Маріуполя і потребують рекультивації шляхом заселення трав’янистими 

рослинами степової зони. 

Каплунова Катерина Сергіївна, 

Добропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 

Добропільської  міської ради, 

9 клас 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ЧИННИКІВ НА 

АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТУ УРЕАЗИ 

Актуальність роботи полягає в тому, що фермент уреаза відіграє дуже 

важливу роль в кругообігу Нітрогену. За своєю абсолютною специфічністю 

даний фермент здатний каталізувати тільки сечовину. Цю реакцію можна 

розглядати як процес екологічної мінералізації. В результаті цього процесу 

водорозчинний нелеткий органічний субстрат – сечовина, трансформується в 

газоподібні продукти – амоніак і вуглекислий газ. 
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Мета даної роботи: визначити наявність ферменту уреази в рослинних 

об’єктах, дослідити вплив різних чинників на активність ферменту. 

Об’єкт дослідження: фермент уреази, виділений з насіння кавуна. 

Предмет дослідження: активність дії ферменту уреази під впливом 

різних чинників. 

В процесі дослідження було доведено наявність уреази в насінні кавуна, 

гарбуза. В ході проведених експериментів було визначено, що уреаза зберігає 

свою активність у великому діапазоні температур. Оптимальна температура 

дії уреази спостерігається при температурі 60ºС.Найбільшу активність уреаза 

проявляє в лужному середовищі. Найкращі показники активності отримані 

при рН=10. В кислотному середовищі уреаза проявляє значно меншу 

активність. Йони важких металів Cu ²⁺, Pb²⁺ , фенольні сполуки  є дуже 

сильним інгібіторами  активності уреази. Це пов’язано з тим, що дані сполуки 

викликають денатурацію ферменту уреази, і тому він втрачає свою біологічну 

активність. 

Філоненко Ольга Анатоліївна, 

Новогродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 

Новогродівської міської ради, 

10 клас 

 

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВУГІЛЛЯ 

ЯК ПАЛИВА НА ПРИКЛАДІ МІСТА НОВОГРОДІВКА 

 Мета дослідження: визначити екологічні проблеми міста Новогродівка, 

пов’язані з використанням вугілля як палива, сформувати шляхи їх вирішення. 

Завдання дослідження: 

- дослідити теоретичні аспекти використання вугілля як палива, зробити 

теоретичний аналіз літератури та методичних рекомендацій з проблем 

дослідження; 

 - дослідити склад вугілля, яке використовується при опалені; 
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 - проаналізувати вплив екології міста на якість життя й здоров'я населення, 

визначити екологічні наслідки використання вугілля як основного джерела 

енергії в місті; 

- сформувати напрямки щодо вирішення екологічних проблеми міста 

Новогродівка.  

Об’єктом дослідження є процес використовування вугілля як основного 

джерела енергії у місті. 

 Предмет дослідження: умови впливу   використання вугілля на 

навколишнє середовище та шляхи вирішення пов’язаних з цим екологічних 

проблем.  

 Висновки: Для вирішення даної екологічної проблеми необхідно 

якнайшвидше зробити реконструкцію системи теплопостачання міста 

Новогродівка, установити сучасне обладнання у вигляді  сірко-та 

азотоочисних установок десульфуризації димових газів  у існуючих 

котельних. Бажано загалом відмовитись від спалювання вугілля шляхом 

використання інших альтернативних джерел енергії. Враховуючи те, що 

відмова від спалювання вугілля принесе здоров’ю суспільства безсумнівну 

користь, особливу увагу необхідно приділити потенційним соціально-

економічним компромісам для місцевого населення. 

Потрібно донести до відома законодавчих органів на рівні міста та 

області необхідність враховувати вплив вугілля на здоров’я населення та 

супутні витрати при прийнятті рішень у сфері енергетики. Також потрібно 

інформувати мешканців міста щодо питання екологічного впливу  

використання вугілля як палива, вести активну агітаційно – просвітницьку 

діяльність, підвищувати обізнаність споживачів з питань енергозбереження та 

економного використання вугілля, звертати увагу на використання якісного 

вугілля для опалення приміщень. 
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Секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування» 

 

Малкіна Катерина Олександрівна, 

комунальний заклад "Маріупольський технічний 

ліцей" Маріупольської міської ради Донецької 

області", 

11 клас 

НОВИЙ МЕТОД БІОГЕННОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПОЛІЕТИЛЕНУ  

ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ 

Поліетилен у якості пакувального матеріалу має безліч переваг. Він 

міцний, легкий, добре забарвлюється, стійкий до впливів навколишнього 

середовища. Розкладання поліетилену в природному середовищі займає 

більше двохсот років, і щоб незабаром уникнути тотального забруднення цим 

матеріалом, потрібно дослідити більш ефективні методи утилізації.  

Мета роботи – розробити модель пристрою як новий комплексний метод 

утилізації поліетилену високої щільності (ПВЩ) на масштабному рівні. 

Об'єкти досліджень: личинки жуків-чорнотілок (Zophobas morio 

Fabricius, 1776) у якості деструкторів-детритофагів та бактерії-симбіонти у 

якості редуцентів. 

Предмет досліджень: використання трофічних властивостей організмів-

деструкторів  як факторів біогенної переробки ПВЩ. Завдання: з'ясувати 

можливість використання личинок Z. morio як основних діючих компонентів 

установки для біогенної утилізації поліетилену; прослідкувати вплив ПВЩ на 

організм личинок та їх подальший розвиток; визначити якісний склад 

мікрофлори кишечнику личинки та проаналізувати його склад. 

Дослідження складаються з теоретичної і практичної частин. У 

теоретичній розглядаються історія досліджень, особливості термопластичних 

полімерів та виробів з них, а також існуючі методики утилізації. Окремо у 

теоретичній частині розглянуті біологічні особливості відкритих організмів-

утилізаторів. У практичній частині – огляд матеріалів та методики досліджень, 
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описані серії проведених експериментів, результати, їх аналіз та статистична 

обробка та висновки. У результаті проведених серій експериментів була 

визначена здатність личинок вживати та переробляти ПВЩ, з`ясован вплив 

ПВЩ на фізіологічний стан імаго, а головне – створений прототип реактору 

для біогенній утилізації ПВЩ. Проведений аналіз результатів показав 

ефективність використання личинок як перероблювачів ПВЩ за певних умов 

температури та вологості, а також – статистичні та кількісні показники зміни 

маси поліетиленових пакетів як об`єктів утилізації. Окремо розрахований 

економічний ефект від впровадження методу. Усі головні аспекти проведених 

досліджень узагальнені у висновках. 

Новація роботи полягає у створенні нового, низьковитратного, а головне 

– безпечного способу утилізації  ПВЩ, який зможе мінімізувати техногенний 

вплив на навколишнє природне середовище, а також допоможе з рішенням 

кількох масштабних проблем, пов`язаних зі спалюванням сміття. 

Практична цінність роботи полягає у тому, що, знаючи більш швидкі, 

низьковитратні безпечні способи утилізації твердих побутових відходів, 

можна суттєво зменшити витрати на переробку пластику.  

Косенко Микита Олександрович, 

Мирноградський ліцей «Гармонія» Мирноградської міської 

ради, 

10 клас 

 

ВИРІШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ МІСТА МИРНОГРАД 

ШЛЯХОМ ВИРОБНИЦТВА ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ З БІОМАСИ ВЕРБИ  

ДЛЯ ОПАЛЕННЯ ШКІЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ 

Для Мирнограда як промислового міста актуальними є питання 

енергозбереження та поліпшення екологічної ситуації, оптимізації природних 

ресурсів. Швидкі зміни глобального клімату, обмеження кількості 

опалювальної сировини, використання якої має свою межу, зростання цін на 

традиційне паливо, стимулюють в останні роки пошук нових джерел енергії, 
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так званих СО2-нейтральних джерел. Запровадження до вирощування нових 

рослин, які інтенсивно зв’язують вуглекислий газ і утворюють високий 

врожай біомаси, який можна використати на енергетичні цілі, дозволить 

значно зменшити емісію СО2.  

Один з перспективних видів енергетичної рослини – енергетична верба 

SalixViminalisSP. Цей вид дерева є найбільш швидкоростучим по довжині і 

вазі. 1 тонна сухої біомаси лози може замінити 750 кг вугілля або 500 м3 

природного газу, а значить 1 га лози може щорічно давати екологічн епаливо, 

що еквівалентне 22-30 тоннам вугілля або 15-20 тис.м3 природного газу. 

Вартість лози у порівнянні з іншими видами палива є значно меншою. 

В місті є можливості реалізувати ідею використання енергетичної верби. 

Багато запасу земель, малопридатних для вирощування зернових культур, 

брошених земель розташовано поблизу станції аерації. Наявність водоймищ 

та протікання притоки ріки Казенний Торець є ще одним аргументом на 

користь вирощування верби. Усі ці об’єкти розташовані біля району 

«Новатор». Рельєф навколо мікрорайону являє собою степову рівнину, 

ізрізану овражно-байрачною мережею системи балок Родинської та Сенної. В 

цій частині міста розвинена інфраструктура, а отже є потреба у тепловій 

енергії. 

Розглянувши природно – кліматичні умови міста Мирноград, зробивши 

порівняльний аналіз різних видів біопалива, дослідивши властивості верби під 

час вирощування на експериментальній ділянці, з’ясувавши можливість 

вирощування енергетичної верби у Мирнограді та переведення шкільної 

котельні на біопаливо, проведено розрахунок площіз емлі, яка потрібна  для 

насадження верби та потреби такої сировини для опалення шкільних 

приміщень, змодельовано замкнену екологічну систему, яка буде працювати в 

межах міста. До складу системи увійдуть плантації верби, шкільні модульні 

котельні, станція аерації, споживачі тепла. Всі об’єкти розташовані в радіусі 

до 10 км, що знижує витрати на логістику. 
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Проведені під час дослідження розрахунки доводять, що вирощування 

енергетичної верби дозволить вирішити енергетичні та соціальні проблеми 

містазавдяки довготривалості енергетичних плантацій, вирішити проблему 

утилізації та очищення шахтних вод. Виробництвот еплової енергії з біомаси 

верби для опалення шкільних приміщень у місті Мирноград буде сприяти 

уповільненню зміни клімату, екологічній безпеці регіону, поліпшенню якості 

води і повітря, розвитку біологічного різноманіття, збагаченню ґрунту 

вуглекислим газом та бактеріями, які підвищують родючість. 

 

Секція «Агрономія» 

 

Дубовик Тетяна Сергіївна, 

комунальний заклад "Маріупольський міський 

технологічний ліцей Маріупольської міської ради 

Донецької області", 

10 клас 

ВПЛИВ ДРІДЖОВОГО ПІДЖИЖИВЛЕННЯ У ПОЄДНАННІ З 

БУРШТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ ЯК ПРОТЕКТОРА НА ОВОЧЕВІ 

КУЛЬТУРИ, ЯКІ ВИРОЩУЮТЬСЯ НА ПРОМИСЛОВО 

ЗАБРУДНЕНИХ ГРУНТАХ 

Мета роботи:  Дослідити вплив дріжджів і бурштинової кислоти на 

фізіологію рослин, вирощуваних на місцевих, забруднених   промисловими 

відходами ґрунтах і отримати у мінімальні строки максимальний урожай   

чистої овочевої продукції на промислово забруднених ґрунтах. 

Предмет дослідження:  Овочеві культури, які вирощуються на 

промислово 

 забруднених ґрунтах.  

Об'єкт дослідження: Дріжджі як підкормка і бурштинова кислота в 

якості  

протектора  проти  забруднення ґрунту. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 
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1. Визначити ступінь забрудненості ґрунтів в передмісті міста 

Маріуполя. 

2. Експериментально довести можливість отримання  чистої овочевої 

продукції при вирощуванні на забруднених ґрунтах передмістя Маріуполя за 

скорочений вегетаційний період. 

3. Порівняти врожайність рослин, які нічим не підживлювали і тих, які 

були підтримані дріжджовою підгодівлею в поєднанні з  бурштинової 

кислотою. 

Дана робота має відповіді на питання доцільності використання 

бурштинової кислоти як протектора для захисту рослин від шкідливого впливу 

деградованого ґрунту в поєднанні з органічним дріжджовим підживленням, 

яке прискорює вегетацію та підвищує імунітет рослин. 

По сучасній класифікації  територія навколо Маріуполя належить до 

третього класу – це територія, яка не придатна для одержання чистої і 

безпечної рослинницької продукції. Це було встановлено біологічним методом 

по виявленню ступеню токсичності промислово забруднених ґрунтів за 

допомогою рослин-біоіндикаторів, який є більш дешевим, екологічним і 

доступним.  

На забруднених промисловими викидами ґрунтах для вирощування  

чистої овочевої продукції краще за все використовувати в якості підживлення 

дріжджі в поєднанні з бурштиновою кислотою, тому що показники всіх фаз 

розвитку огірків в експериментальній групі Э3, де використовувалося таке 

підживлення, були найкращими. 

Для того щоб довести, що конкретний фактор підживлення огірків 

дійсно впливає на прискорення фаз розвитку, покрашення морфологічних 

ознак та якість овочевої продукції, була проведена перевірка морфологічних 

показників за допомогою середньостатистичного стандартного відхилення, 

найменшим він був в експериментальних групах рослин, які отримували 

підживлення, що доводить вплив фактору на ознаки рослин. 
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Результати дослідницького експерименту по використанню бурштинової 

кислоти як протектора для захисту рослин від шкідливого впливу 

деградованого ґрунту в поєднанні з органічним дріжджовим підживленням, 

яке прискорює вегетацію та підвищує імунітет рослин підтвердило нашу 

гіпотезу. 

Самойлов Павло Дмитрович, 

навчально-виховний комплекс № 1 Покровської міської ради, 

11клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ ЕКЗОТИЧНОЇ 

РОСЛИНИ – БАТАТУ (IPOMOÉA BATÁTAS) У ЗОНІ 

ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ОВОЧІВНИЦТВА ТА ПОРІВНЯННЯ ЙОГО 

ЯКОСТЕЙ ІЗ ТРАДИЦІЙНОЮ ОВОЧЕВОЮ КУЛЬТУРОЮ - 

КАРТОПЛЕЮ 

Мета: Доведення можливості вирощування екзотичної, теплолюбної 

рослини батату в зоні екстремального овочівництва та часткової заміни ним 

овоча родини Пасльонових – картоплі, як у приватному секторі, так і у 

промисловій заготівлі. 

Досягнення цієї мети передбачало розв’язання таких завдань: 

проведення фенологічного й біометричного спостережень, порівняння 

врожайності батату й картоплі, вирощування батату на локальному рівні.  

Батат масово вирощується в жаркому тепловому поясі, Південній та 

Східній Азії. Лідери з виробництва — Китай, Латинська Америка, Середня 

Азія, чорноморське узбережжя Кавказу.  

Ця рослина має мало спільних хвороб із картоплею, абсолютно не 

цікавить колорадських жуків. 

  Вона є чудовим джерелом Кальцію, Калію, бета-каротину і 

фолієвої кислоти. Батат відрізняється низьким вмістом калорій і високою 

концентраціє аскорбінової кислоти.  
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Батат поки що є доволі екзотичною рослиною для нашого регіону, але 

завдяки своїм корисним властивостям, він стає більш відомим у нашій 

місцевості.  

Практичне значення дослідження полягає в ознайомленні широкого 

кола людей з екзотичною корисною рослиною – бататом, який цілком 

можливо вирощувати в нашому регіоні. Досягти широкого використання 

батату та часткової заміні картоплі в сільськогосподарському виробництві та 

промисловості, особливо для людей з захворюваннями на цукровий діабет, 

виразку, гастрит. 

Висновки. Батат поки що є доволі екзотичною рослиною для нашого  

степового регіону. Завдяки своїм корисним властивостям, він стає все більш 

відомим  в нашій місцевості. Його потрібно вирощувати у великих масштабах, 

так як він за своїм хімічним складом набагато корисніший від картоплі. 

 

Секція «Ветеринарія та зоотехнія» 

 

Макєєва Анастасія Олександрівна, 

Красноармійський міський ліцей «Надія», 

11 клас 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ БАКТЕРІЙ-ЗБУДНИКІВ  

ХВОРОБИ ГНИТТЯ СТРІЛКИ КОПИТА У КОНЕЙ ДО 

АНТИБІОТИКІВ 

Проблема гниття стрілки копита є надзвичайно поширеною в коней 

через великий спектр причин її виникнення (механічні удари, неповноцінне 

харчування, неправильний моціон (робота вершника), дефіцит руху), а 

лікування є довготривалим (більше місяця) і дорогим. Саме тому результати 

дослідження є актуальними, а метою стало визначення основних 

бактеріальних збудників хвороби та вивчення їхньої чутливості до основних 

антибіотиків.  



122 
 

Після вивчення більше 30-тьох літературних джерел, автором були 

відібрані проби у хворих коней різного віку на різних стадіях хвороби для 

найбільш об'єктивної ідентифікації основних збудників. 

Наступний етап досліджень був проведений на базі Покровської 

міжрайонної СЕС. Взяті зразки були посіяні на чашки Петрі з харчовою 

середою Ендо. Кожний зразок був посіяний на 5 чашок Петрі. Відразу після 

посіву чашки Петрі розміщуємо в термостаті вверх дном і інкубуємо при 

температурі 38 градусів протягом доби. Після інкубації вивчаємо отримані 

колонії, відмічаємо наявність гемолізу, обираємо переважаючі, робимо 

мікропрепарати і забарвлюємо їх по Граму. Далі була проведена термічна 

фіксація препарату та мікроскопічна ідентифікація основних бактерій-

збудників, які переважали на усіх п'ятьох чашках Петрі, на основі 

спостережених форм, розмірів, рекції на забарвлення по Граму та зважаючи на 

індивідуальну реакцію імунної системи кожного коня та вірулентність 

бактерій. Bacillus subtilis, Ps. fluorescens та Cl. putrificus найчастіше 

спричиняють процеси гниття у різних за віком, імунною системою та іншими 

особливостіми організмів, коней, а тому є найкращими об`єктами 

дослідження. 

Наступним етапом дослідів було порівняльне дослідження чутливості до 

антибіотиків, яке здійснювалось згідно наказу міністерства охорони здоров'я 

України від 5 квітня 2007 року номер 167 про утвердження методичних 

вказань "Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних 

препаратів". Після автором була виготовлена мікробна суспензія, 

концентрація якої повинна складати 1,5*108 колоніутворюючих 

одиниць/куб.см, що при візуальному контакті відповідає стандарту мутності 

0,5 по МакФарланду. На харчове середовище сольовий агар здійснили посів 

виділених культур сінної палички, флуоресценса та путрифікуса, одразу після 

чого чашки Петрі розміщуємо в термостаті вверх дном та інкубуємо за 

температури 38 град. на протязі 24 годин. так, щоб світло падало на них під 
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кутом 45 град. Діаметр зон затримки росту вимірюємо з точністю до 1 мм за 

домогою лінійки, орієнтуючись на зону повного пригнічення видимого росту. 

За результатами дослідів було встановлено, що антибіотики 

азитроміцин, лінезолід та цефотоксим найдоречніше використовувати у 

боротьбі з хворобою, оскільки чутливість збудників до них найвища.  

Результати досліджень можуть бути використані для подальшого 

застосування в лікуванні хвороби гниття стрілки копит як нового, дешевшого, 

практичнішого, швидшого методу вирішення проблеми, а також у винайденні 

безпечніших, швидших та результативніших методів лікування інших 

запальних хвороб тварин і, зокрема, людини. 

 

Секція «Лісознавство» 

 

Бутиліна Катерина Олексіївна, 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради, 

11 клас 

 

ВПЛИВ ЛЕЦИТИНУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРЕКИСНОГО 

ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ 

Актуальність роботи зумовлена: збільшенням кількості  добавок  для 

виробництва харчових продуктів; потребою розробки нових способів 

випробування таких добавок із залученням біологічних об'єктів. 

Метою дослідження стало вивчення впливу фосфатиду лецитину на ріст 

та інтенсивність перекисного окиснення ліпідів Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) 

Kumm. 

Завдання дослідження: проаналізувати наукову літературу з цієї 

проблеми; встановити динаміку росту та вмісту малонового діальдегіду штаму 

Р-17 Pleurotus ostreatus; дослідити вплив різних концентрацій фосфатиду 

лецитину на ріст та інтенсивність процесів перекисного окислення ліпідів 

(ПОЛ) гливи звичайної; аналіз результатів та розробка рекомендацій. 

Практичне значення проекту полягає у можливості використання 
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отриманих даних для розробки методів біоіндикації з використанням 

мікологічних об'єктів; рекомендацій до впровадження таких методів у різні 

галузі промисловості, екології та медицини; удосконалення способу 

випробування певних речовин на мікологічних тест-організмах. 
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