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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

Секція «Українська література» 

 

Люлька Арсеній Юрійович  

Ліцей №35 імені Валентина Шеймана Краматорської 

міської ради Донецької області, гурток «Крок до 

науки» Краматорської української гімназії 

Краматорської міської ради Донецької області 

11 клас  

Науковий керівник – Мельник Ірина Романівна, 

учитель української мови та літератури 

 

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ У ТВОРЧОСТІ 

О. ТИХОГО ТА О. СЕНЦОВА 

Новаторство представленого дослідження полягає в тому, що в роботі 

вперше було розглянуто тематику й проблематику проаналізованих творів 

О. Сенцова, а також здійснено порівняльний аналіз творчості О. Тихого та 

О. Сенцова. 

Основні завдання дослідження: 

- дати жанрову характеристику проаналізованим творам О. Тихого та 

О. Сенцова, окресилити їхню тематику та проблематику;  

- проаналізувати світобачення авторів;  

- дати загальну характеристику їхньому національному світогляду; 

- установити, який вплив на творчість О. Тихого та О. Сенцова мали певні 

історичні події; 

- зіставити на текстових прикладах погляди письменників щодо питань 

національної гідності, патріотизму, вивчення рідної мови, боротьби проти 

порушення прав і свобод людини.  

Результати дослідження вказують на те, що: 

- система поглядів О. Тихого та О. Сенцова будується на їхньому 

самоусвідомленні та самооцінюванні себе як представників української нації, як 

активних виразників національних інтересів рідного народу, які мають почуття 

національної гордості, відчувають  причетність до долі своєї країни й готові 

боротися за її територіальну цілісність і незалежність; 

- проаналізовані нами твори авторів різні за жанрами, але дотичні щодо 

тематики й проблематики; 

- у своїх публіцистичних працях О. Тихий виступав на захист української 

мови та культури на Донеччині, порушував питання негативних наслідків 

русифікації рідного краю, засуджував політику й практику КПРС у національному 

питанні, висловлював побажання незалежності України в майбутньому;  
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- щоденникові записи О. Сенцова, його публікації й інтерв’ю в інтернеті є 

джерелом вивчення світоглядних позицій автора, бачення ним історичного процесу 

й свого місця в ньому;  
- вивчення життєвого й творчого шляху О. Тихого та О. Сенцова є важливим 

не тільки в науковому, а також у громадсько-політичному та моральному аспектах.  

 

Салієва Катерина Андріївна 
комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №66 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

11 клас 

Науковий керівник – Ведмеденко Надія Вікторівна, 

учитель української мови та літератури  

 

ОБРАЗ МІСТА ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЯ БУТТЯ ГЕРОЇВ РОМАНІВ ЮРІЯ 

ЯНОВСЬКОГО «МАЙСТЕР КОРАБЛЯ» ТА ВАЛЕР’ЯНА 

ПІДМОГИЛЬНОГО «МІСТО» 

Наукова робота присвячена дослідженню образу міста як екзистенції буття 

героїв романів Юрія Яновського «Майстер корабля» та Валер’яна Підмогильного 

«Місто». Актуальність дослідження зумовлена відсутністю ґрунтовного 

порівняльного аналізу образу міста в цих творах.  

Мета роботи – усебічно дослідити образ міста як екзистенцію буття героїв 

літературного твору за принципом порівняльного аналізу романів Юрія 

Яновського  «Майстер корабля» та Валер’яна Підмогильного «Місто». 

У роботі проаналізовано теоретичний аспект досліджуваної теми – еволюцію 

урбаністичного образу в українському письменстві. У практичній частині 

здійснено порівняльний аналіз романів Юрія Яновського «Майстер корабля» та 

Валер’яна Підмогильного «Місто», зокрема їхньої жанрової специфіки та її впливу 

на візію образу міста, самого урбаністичного образу як екзистенції буття головного 

героя та персонажів твору як відзеркалення образу. Доведено, що місто є не просто 

топосом для розвитку події твору, а його повноцінним героєм.  

Ключові слова: екзистенція, урбанізм, урбаністичний роман, мариністичний 

роман, образ міста, головний герой, персонаж, Київ, Одеса. 

 

Давиденко Дмитро Сергійович 

Великоновосілківська загальноосвітня школа             І-

ІІІ ступенів №2 Великоновосілківської районної ради 

Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Авілова Олена Василівна, 

учитель української мови та літератури 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ МИКИТИ ГРИГОРОВА 

Дослідницьку роботу присвячено окресленню основних рис індивідуального 

стилю Микити Григорова, які на сьогодні досі не були предметом дослідження, що 

й зумовило актуальність обраної теми.  

Увагу акцентовано, насамперед, на з’ясуванні теоретичних аспектів – 

визначенні поняття індивідуального стилю письменника та чинників, які 

впливають на його формування й розвиток, значною мірою визначають його. До 

таких передусім належать суспільно-історичні умови, у яких формуєтьсяся 

світогляд митця. 

В основній частині автор характеризує поняття індивідуального стилю 

Микити Григорова та чинники його формування. На підставі проаналізованих 

теоретичних та літературних розвідок, статей досліджено світогляд митця, 

співвідношення традиції та новаторства у його творчості, суспільно-історичні 

умови її виникнення. З’ясовано особливості композиції, ідейного змісту, мотивів, 

мови збірки «Чорно-білий контракт». 

На основі вивчення збірки Микити Григорова «Чорно-білий контракт» 

окреслено особливості індивідуального стилю Микити Григорова. Зроблено 

висновки, що індивідуальний стиль автора розкривається через обрання теми, 

композиції, образів, змісту твору, втіленого своєрідними художніми засобами. 

Ключові слова: індивідуальний стиль, Микита Григоров, «Чорно-білий 

контракт», світогляд, суспільно-історичні умови, співвідношення традиції та 

новаторства. 

 

Тараненко Данило Євгенович 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської 

міської ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Калмикова Марина 

Валентинівна, учитель української мови та 

літератури 

 

ЛІТЕРАТУРНА ЦЕНЗУРА «ЖДАНОВСЬКОЇ ДОБИ» (НА ПРИКЛАДІ 

ТВОРІВ Ю. ЯНОВСЬКОГО, О. ДОВЖЕНКА, М. РИЛЬСЬКОГО) 

Актуальність роботи зумовлена необхідністю ґрунтовного дослідження 

епохи ждановщини в історії української літератури, попередження будь-яких 

проявів посягання на свободу творчості. 

Мета: дослідити прояви цензури як переслідування свободи творчості митців 

у «ждановський період» радянської доби. 

Завдання дослідження: розкрити історичні й літературознавчі аспекти 

проблеми цензури в літературній творчості «ждановського періоду» радянської 

доби в Україні; визначити основні напрями літературної цензури «ждановської 

доби»; з’ясувати наслідки впливу літературної цензури на творчість митців на 
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прикладі аналізу літературного доробку М. Рильського, В. Сосюри, 

Ю. Яновського;зробити узагальнення й висновки з обраної проблеми. 

У процесі дослідження: 

1) розглянуто історичні й літературознавчі аспекти проблеми цензури в 

літературній творчості «ждановського періоду» радянської доби в Україні, що дало 

можливість сформулювати такі висновки: цензура літературної творчості в 

Радянській Україні впродовж усього періоду її становлення та розвитку є 

результатом діяльності політичної системи у вигляді партійно-державних органів 

контролю; означений вид цензури має чітко виражений політичний характер, 

оскільки реалізовувався політичною системою, визначальним фактором існування 

якої було втілення в усі сфери життя радянського суспільства комуністичної 

ідеології; 

2) визначено основні причини літературної цензури творів українських 

письменників; 

3) з’ясовано наслідки впливу літературної цензури на свободу творчості 

митців (на прикладі творчості М. Рильського, В. Сосюри, Ю. Яновського). 

На підставі вивчення окремих тенденцій розвитку літературної цензури 

обґрунтовано висновок, що її роль в Україні за радянської доби є цілком 

негативною, оскільки влада, використовуючи різні напрями цензури з політичною 

метою, нав’язала нації як норму ідеологічну одноманітність. 

Ключові слова: літературна цензура, українська ждановщина, свобода 

творчості, цензуровані твори, ідеологічний тиск режиму. 

 

Хараман Аліна Сергіївна 

Великоновосілківська загальноосвітня школа             І-

ІІІ ступенів №2 Великоновосілківської районної ради 

Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Авілова Олена Василівна, 

учитель української мови і літератури 

 

МОДУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЛІРИЦІ 

ГРИГОРІЯ ЛЮТОГО 

Дослідницьку роботу присвячено виявленню модусу національної 

ідентичності у творчості Григорія Лютого. 

Досліджено «модус національної ідентичності» та систему його вираження 

текстуально як на змістовому, так і на структуральному рівнях художнього твору. 

Розкрито поняття національної ідентичності як процес асиміляції людиною себе з 

окремою нацією, її специфіку і притаманні їй соціальні та  психологічні риси. 

Проаналізовано коментарі та літературно-критичні дослідження, у яких 

виявляється проблема національної ідентичності літератури, літературного твору 

та його автора. 

Досліджено місце Григорія Лютого в сучасній українській літературі, шлях 

його становлення як митця та письменника. Розкрито багатогранність його творів 
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через закладений у них фольклорний пласт, а також народні образи, символи, 

топоніми, мотиви й архетипи, які їм притаманні. 

Проаналізовано поетичний доробок Григорія Лютого, провідним мотивом 

якого є етнічна визначеність та самоідентифікація ліричного героя як українця, 

який сповнений боротьби, революції, відданості та прив’язаності до своєї 

Батьківщини. 

Ключові слова: модус, національна ідентичність, ліричний герой, 

література, фольклорний пласт, символи, мотив, топоніми, архетипи. 

 

Секція «Зарубіжна література» 

 

Новакова Ганна Костянтинівна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської 

міської ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Калмикова Марина 

Валентинівна, учитель зарубіжної літератури 

 

АВТОПОРТРЕТИ ПОЕТІВ-ШІСТДЕСЯТНИКІВ В АНІМАЛІСТИЧНИХ 

ОБРАЗАХ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ Й. БРОДСЬКОГО, 

В. ВИСОЦЬКОГО, Б. ОКУДЖАВИ) 

Актуальність роботи зумовлена інтересом суспільства до мистецького 

доробку поетів-шістдесятників, їх творчого самовираження в художньому творі. 

Метою дослідження є аналіз творів Й. Бродського, В. Висоцького, 

Б. Окуджави на предмет виявлення в них анімалістичних образів як способу 

самоусвідомлення й самопрезентації митців, що реалізовано через завдання: 

проаналізувати стан досліджуваної проблеми в літературознавстві; здійснити 

текстовий аналіз творів Й. Бродського, В. Висоцького, Б. Окуджави на предмет 

виявлення в них анімалістичних образів; описати й проаналізувати анімалістичні 

образи досліджуваних поезій як спосіб авторської самопрезентації; зробити 

узагальнення й висновки з обраної проблеми. 

У результаті проведеного дослідження було 1) проаналізовано стан обраної 

проблеми в літературознавстві; 2) окреслено світоглядні позиції російських поетів-

шістдесятників Й. Бродського, В. Висоцького, Б. Окуджави, визначено 

філософські засади їх творчості; 3) визначено роль і місце анімалістичного 

образотворення в художньому творі як засобу репрезентації авторського 

світогляду.  

У процесі аналізу текстів поезій Йосипа Бродського, Володимира 

Висоцького, Булата Окуджави такими, що мають автопортретні характеристики, 

було визначено 

 у творчості Й. Бродського – образ яструба; 

 у творчості В.Висоцького – образ вовка; 

 у творчості Б.Окуджави – образи мурахи й оленя. 
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Створені митцями автопортретні образи дали змогу авторам донести до 

читача власну світоглядну позицію, ідейно-естетичні настанови, отримати 

свободу творчого самовираження в умовах тогочасного культурного догматизму. 

Ключові слова: російські поети-шістдесятники, авторська пісня, 

анімалістичні символи, творче самовираження, авторський світогляд. 

 

Хайруліна Олена Євгенівна 

комунальний заклад «Маріупольській міський 

технологічний ліцей Маріупольскої міської ради 

Донецької області» 

10 клас 

Науковий керівник – Бондарєва Вікторія 

Вікторівна, учитель російської мови та літератури 

 

ТРАВЕЛОГ У РОМАНІ ІЛЛІ  ІЛЬФА ТА ЄВГЕНА ПЕТРОВА 

«ДВАНАДЦЯТЬ СТІЛЬЦІВ» 

Дослідницький проєкт присвячено аналізу жанрових особливостей травелогу 

в романі Іллі  Ільфа та Євгена Петрова «Дванадцять стільців». 

У роботі простежено історію розвитку травелогу як літературного жанру. 

Розглянуто розвиток жанру «травелог» на прикладі досліджуваного твору. 

Проаналізовано літературно-критичні дослідження, у яких розглядаються 

різні аспекти жанрового статусу травелогу, адже він є змішаним жанром, оскільки 

може приймати  форми  подорожніх  нотаток, журналу, щоденника, листа, 

мемуарів, нарису або художнього твору. Більшість науковців вважають травелог 

жанром документальної прози, однак риси травелогу також можна спостерігати в 

художній літературі. 

У висновках висвітлено основні риси, які характеризують травелог та 

виділяють його з-поміж інших жанрів: герої-подорожні, хронологічні межі сюжету, 

дискретність оповіді. 

Ключові слова: травелог, роман-подорож, подорожній, просторово-часові 

межі, дискретність оповіді, композиція, мандрівна проза, документальна проза, 

«роман великої дороги».  
 

Секція «Фольклористика» 

 

Хараман Діана Віталіївна 

Великоновосілківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №2 Великоновосілківського району 

Донецької області,  

11 клас 

Керівник – Олена Василівна Авілова, учитель 

української мови та літератури 
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КОЛИСКОВІ ПІСНІ ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВЩИНИ 

У контексті закономірного збігу двох глобальних проблем сучасності – 

якісно нового рівня пізнання власної національної традиції та визначення 

культурного досвіду й генетичної пам’яті – роль художньої специфіки 

традиційного народного мистецтва чимдалі зростає. Із огляду на це, надзвичайно 

актуальним є вивчення проблем розвитку народної творчості. У часи відродження 

української культури важливим є дослідження характеру збереження народної 

пам’яті про життя предків певних регіонів України, способів її трансляції та 

трансформації в різних жанрах пісенної творчості. У роботі здійснено спробу 

комплексного опису українських колискових пісень, які побутують на території 

Великоновосілківського району Донецької області. 

Визначена мета дослідження зумовила постановку й розв’язання таких 

завдань: 

 з’ясувати основні конотації терміна «колискова пісня» та характер його 

функціонування у фольклористичному дискурсі; 

 виявити, які жанрові особливості народної колискової пісні виділено в 

теорії літератури; 

 визначити функції народних колискових пісень; 

 провести огляд народних колискових пісень, що побутують на території 

Великоновосілківського району Донецької області, у їхній динаміці; 

 підготувати збірку народних колискових пісень, які нам вдалося записати. 

Отже, було з’ясовано основні конотації терміна «колискова пісня» та 

характер його функціонування у фольклористичному дискурсі; виявлено жанрові 

особливості народної колискової пісні, окреслені в теорії літератури; визначено 

функції народних колискових пісень. Колискова пісня не розрахована на 

стороннього слухача, що помножує її щирість і безпосереднісь, вона ввібрала в себе 

у високопоетичній формі далеко непростий світ матері. У творах цього жанру, що 

надає значні можливості для виявлення глибоко особистих почуттів, думок, 

переживань, вираження свого життєвого досвіду, є широкий простір для 

імпровізації. 

Ключові слова: жанр, Сон, Дрімота, колискова пісня, мотив. 
 

Діденко Аліна Ігорівна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської 

міської ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Бабенко Оксана Анатоліївна, 

кандидат педагогічних наук, учитель-методист  
 

 

ДОНЕЧЧИНА У ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ХІХ – 

ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

Актуальність роботи зумовлена посиленням інтересу сучасного 

українського суспільства до збереження й популяризації фольклору, необхідністю 
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в цьому контексті ретроспективного аналізу процесу фольклористичної діяльності 

на Донеччині. 

Мета дослідження: аналіз  фольклористичного процесу на Донеччині, 

основних його тенденцій та особливостей розвитку впродовж ХІХ-початку ХХІ ст. 

Завдання дослідження: ґрунтовно дослідити історичний, 

фольклористичний аспекти обраної проблеми; визначити періоди розвитку 

фольклористики на території регіону; місце окремих персоналій фольклористів, 

донеччинознавчих фольклористичних досліджень у загальному українському 

фольклористичному процесі; зробити узагальнення й висновки з обраної проблеми. 

На основі ґрунтовного аналізу історичного, фольклористичного аспектів 

зроблено висновки: 1) фольклорна культура Донеччини є неоднорідною, 

складеною; 2) збереження й відновлення українського фольклору регіону стало 

можливим завдяки фольклористичній діяльності на означеній території; 3) у 

розвитку фольклористики Донеччини можна виділити три періоди: період ХІХ ст. 

(період становлення фольклористичної думки); період ХХ ст. (стагнації 

фольклорних досліджень); період кінця ХХ-початку ХХІ ст. (відновлення й 

активізації фольклористичної діяльності в регіоні); 4) проведене дослідження 

уперше дало змогу висвітлити роль і значення окремих персоналій у розвитку 

фольклористичної думки на території Донеччини. 

Ключові слова: фольклорний процес, фольклорна культура, 

донеччинознавчі фольклористичні дослідження, періоди розвитку 

фольклористики. 

 

Даценко Єлизавета Євгенівна 

Великоновосілківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №2 Великоновосілківського району 

Донецької області 

10 клас 

Керівник – Олена Василівна Авілова, учитель 

української мови та літератури 

 

РОДИННА ПАРЕМІОГРАФІЯ СЕЛА НОВОПЕТРИКІВКА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
До коштовностей українського фольклору належать прислів’я та приказки – 

короткі влучні вислови, що в художній формі типізують різні явища життя. Вони є 

узагальненою пам’яттю народу, висновками з життєвого досвіду, який дає право 

формулювати погляди на етику, мораль, історію й політику. У своїй сумі прислів’я 

та приказки становлять начебто звід правил, якими людина має керуватися в 

повсякденному житті. Вони рідко тільки констатують якийсь факт, скоріше 

рекомендують чи застерігають, схвалюють або засуджують, – словом, повчають, бо 

за ними стоїть авторитет поколінь. Прислів’я і приказки села Новопетриківка 

Донецької області досі не були предметом спеціального вивчення, що й зумовлює 

актуальність обраної теми. 

Мета роботи – вивчення родинної пареміографії села Новопетриківка 
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Волноваського району Донецької області. 

Визначена мета дослідження зумовила постановку та розв’язання таких 

завдань: 

•  з’ясувати наукові погляди щодо визначення понять «прислів’я» та 

«приказка»; 

• виявити особливості прислів’їв та приказок про родинне життя; 

• дати загальну характеристику села Новопетриківка Волноваського 

району Донецької області; 

• класифікувати записані прислів’я та прикази про родину; 

• підготувати збірку родинних паремій, що побутують у селі 

Новопетриківка Волноваського району Донецької області.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що дослідження 

спрямоване на поглиблення знань про українську паремію. Матеріали роботи 

можуть бути використані в подальших фольклористичних дослідженнях, для 

розробки лекційних курсів, створення монографічних праць. 

 

Секція «Мистецтвознавство» 

 

Коваленко Владислава Олександрівна 

Краматорська українська гімназія Краматорської міської 

ради Донецької області, Донецький ОЦТК учнівської молоді 

11 клас 

Науковий керівник – Бородай Олег Васильович, учитель 

громадянської освіти 

 

ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УКРАЇНІЗАЦІЇ  20 – 30-Х 

РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ У ФІЛЬМАХ  ДЗИҐИ ВЕРТОВА 

Пропоноване дослідження є  спробою здійснити  аналіз фільмів «Людина з 

кіноапаратом», «Ентузіазм (Симфонія Донбасу)», «Одинадцятий» видатного 

українського кінорежисера Дзиґи Вертова на предмет візуалізації в них процесу 

українізації в Україні у  20-30-х роках ХХ ст. 

Дзиґа Вертов (при народженні – Давид Кауфман) є теоретиком і засновником 

авангардного документального кіно. 

Сьогодні документальний фільм «Людина з кіноапаратом» називають по-

різному, наприклад: «Посібник з кінодокументалістики», «Стовідсоткове кіно», 

«Маніфест світового авангарду» тощо. Ознаки політики українізації ми 

спостерігаємо протягом усього фільму, а саме: українськомовні  написи, назви, 

абревіатури, гасла тощо. Впадає в око значна кількість українськомовної реклами 

(ще тривав НЕП). 

У 1930 році на екрани вийшов фільм «Ентузіазм (Симфонія Донбасу)». Це 

була перша звукова  українська документальна стрічка. Попри те що у фільмі 

майже всі розмовляють російською мовою, на екрані ми бачимо неабияку кількість 

кадрів, у яких зафіксовані прояви українізації, а саме: українські назви, написи, 
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гасла та заклики на транспарантах, прапорах та плакатах, українські титри, які час 

від часу з’являються  на  екрані. 

Особливу увагу привертають фрагменти фільму, у яких відображено 

запровадження нового так званого Харківського правопису («скрипниківки»). 

Фільм «Одинадцятий» порівняно з документальними стрічками «Людина з 

кіноапаратом» та «Ентузіазм (Симфонія Донбасу)» містить набагато менше 

кінофрагментів, що відбивають процес українізації, але в ньому наявні важливі 

аспекти останнього. 

Епізоди, які пов’язані з процесом українізації, розсипані по фільмах.  І це не 

видається нам випадковим, бо Дзиґа Вертов навмисно акцентував на них увагу, 

демонстрував великим планом написи українською мовою, часто повторював такі 

кінокадри по два-три рази. Режисер явно свідомо вплітав їх у тканину своїх творів, 

бо його задача не просто показати окремі випадкові моменти чи то побуту 

мегаполісу, чи то процесу індустріалізації на Донбасі, чи то зміни в укладі життя 

селян (на нашу думку, це було б занадто дріб’язковим завданням для художника 

рівня Дзиґи Вертова), навпаки, для нього важливо прямою й чистою мовою 

документального кіно відверто й щиро розповісти про сучасну йому епоху у всіх її 

проявах.  

 

Стеценко Анастасія Вікторівна 

комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №66 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

10 клас 

Науковий керівник – Спесівцева Наталя Юріївна, 

учитель історії та правознавства 

 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ МАРІУПОЛЯ В ПЕРІОД 

КАРАНТИНУ 

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі системного аналізу  культурного 

життя міста Маріуполь у період карантину з березня по серпень 2020 року показати 

потенціал Маріуполя як культурної столиці України, виявити нові мистецькі форми 

та тенденції культурного розвитку, які з’явилися в результаті впливу пандемії, 

проаналізувати ефективність та результативність культурно-мистецьких заходів, 

що здійснювалися в онлайн-форматі.  

Для досягнення окресленої мети потрібно виконати такі завдання: дослідити 

ситуацію, що склалася у світі, в Україні, і взагалі в місті Маріуполь; проаналізувати 

більшість культурно-мистецьких заходів, які відбулися в місті Маріуполь від 1 

березня 2020 року до 31 серпня 2020 року; визначити їхню ефективність, 

різноманітність, способи реалізації, нові форми, які з’явилися, та як на це вплинула 

пандемія; здійснити аналіз деяких культурних заходів, які відбулися в містах Київ 

та Львів протягом карантину, визначити їхню ефективність, різноманітність, 

способи реалізації цих заходів; визначити, який корисний досвід може запозичити 

Маріуполь у визнаних культурних столиць України.  
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Зазначені міркування зумовили актуальність обраної для дослідження теми. 

В умовах пандемії необхідно з’ясувати, які культурно-мистецькі заходи можуть 

бути переведені в онлайн-форматі, а які потребують безпосереднього контакту. 

Кількісно-якісний аналіз культурно-мистецьких заходів дозволить виявити 

найбільш результативні та дієві форми їх проведення. 

 

Секція «Літературна творчість» 

 

Акритова Дар’я Анатоліївна 

комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована 

школа з поглибленим вивченням новогрецької мови І-

ІІІ ступенів №46 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

9 клас 

Науковий керівник – Дозорова Юлія Максимівна, 

учитель української мови та літератури 

 

МУЗИКА МОЄЇ ДУШІ 

Поетична збірка «Музика моєї душі» – результат творчих поривань, роздумів 

про життя, щирих почуттів, моментів радості та порятунку від буденності. Це 

відгук на те, що відбувається навколо нас, спосіб розібратися в собі, знайти 

відповіді на питання, які хвилюють. 

Мета роботи – відкрити потаємні куточки поетичної душі, сказати світу своє 

слово, розвивати творчі здібності. 

Усі твори об’єднані в три цикли за періодами творчості й ідейно-тематичним 

спрямуванням, починаючи від дитячих життєрадісних віршів про навколишній світ 

і повсякденне життя, закінчуючи серйозними проблемами війни і миру, 

громадянської позиції та роздумами над вічними філософськими питаннями про 

щастя, життєве призначення. Робота охоплює такі види лірики, як пейзажна, 

інтимна, медитативна, філософська, громадянська. 

Поетична творчість є актуальною, адже становить невід’ємну частину 

вивчення української поетики, зокрема й літератури рідного краю, а також 

відображає особливості юнацького світогляду. Деякі поезії збірки вже були 

використані на уроках позакласного читання під час порівняльного аналізу з 

творами поетів Приазов’я, перемагали в різноманітних літературних конкурсах. 

Вони є потужним поштовхом для популяризації літературної творчості серед 

молодих поетів-початківців. 

Ключові слова: творчість, жанр, тематика, ідея, душа, образ. 
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ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 

 

Секція «Українська мова» 

 

Віннік Софія Сергіївна 

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

Черкаської селищної ради Слов’янського району 

Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Сегін Любомир Васильович, 

доцент НУ «Києво-Могилянська академія», кандидат 

філологічних наук 

 

ПРІЗВИСЬКА ЖИТЕЛІВ СЕЛИЩА ЧЕРКАСЬКЕ КРАМАТОРСЬКОГО 

РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Актуальність дослідження полягає у відсутності наукових розвідок щодо 

системи прізвиськ села Черкаське Краматорського району Донецької області та 

необхідності заповнити цю прогалину в українському мовознавстві. Система 

неофіційних номінацій традиційно має специфічні ознаки, серед яких є інноваційні 

та архаїчні. Давні антропонімні форми поступово витісняються новими, безслідно 

зникають, тому дослідження їх є надзвичайно актуальним. Без належної фіксації та 

докладного вивчення народно-побутових антропонімних уподобань місцевих 

мешканців окремих регіонів і навіть населених пунктів неможливо дати вичерпну 

характеристику системі неофіційних українських антропонімів у цілому. 

Мета роботи – дослідити сучасні прізвиська селища Черкаське з погляду їх 

семантики, мотивів виникнення та структурно-словотвірних особливостей.  

Досягнення окресленої мети передбачає виконання таких завдань: 

1) методом безпосереднього опитування респондентів зібрати джерельну 

базу неофіційних найменувань мешканців села Черкаське; 

2) виявити лексичну базу прізвиськ названого селища; 

3) встановити основні мотиви номінації досліджуваних прізвиськ; 

4) визначити лексико-семантичні групи прізвиськ та їхнє кількісне 

співвідношення; 

5) описати способи творення прізвиськ села Черкаське. 

Матеріалом дослідження послугували сучасні прізвиська мешканців 

селища Черкаське, зібрані шляхом опитування протягом вересня-жовтня 2020 року 

в кількості 202 одиниці. 

Об’єктом дослідження є система прізвиськ, що функціонують у розмовному 

мовленні мешканців селища Черкаське Донецької області. 

Предмет дослідження – семантичні та структурно-словотвірні особливості 

прізвиськ селища Черкаське. 

Зібраний матеріал досліджено за допомогою лексико-семантичного аналізу. 

Визначено 10 семантичних груп, за якими кваліфіковано прізвиська. Розкрито 

специфіку функціонування та механізм номінації осіб.  
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Зафіксовані й уведені в науковий обіг прізвиська кваліфіковано за способами 

творення. Досліджено специфіку творення прізвиськ у с. Черкаському 

Краматорського району Донецької області. 

Ключові слова: неофіційна номінація, прізвисько, лексична база, 

словотвірна структура. 

 

Вязьміна Анастасія Віталіївна 

Великоновосілківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №2 Великоновосілківського району 

Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Загорулько Валентина Яківна, 

учитель української мови та літератури 

 

НЕОФІЦІЙНА АНТРОПОНІМІКА ЖИТЕЛІВ СМТ. ВЕЛИКА НОВОСІЛКА 

ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОГО РАЙОНУ  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Мета роботи – дослідити характер і особливості індивідуальних прізвиськ 

жителів смт. Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області 

за мотивами номінацій, визначити, які прізвиська за походженням найбільш 

частотні, з’ясувати специфіку виникнення прізвиськ досліджуваного регіону, їх 

побутування. 

Об’єктом дослідження є зафіксовані під час польових досліджень неофіційні 

антропоніми (прізвиська) жителів смт. Велика Новосілка Великоновосілківського 

району Донецької області, записані від місцевих жителів у місцях їх компактного 

проживання сучасними записувачами, у тому числі автором роботи. 

Предметом дослідження є мотиви неофіційної індивідуальної номінації 

жителів смт. Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької області; 

їх значення, продуктивність, характер функціонування. 

У роботі досліджено неофіційні антропоніми одного селища, записано й 

оброблено 355 лексем. Подаються розшифровані та адаптовані матеріали. Записану 

лексику аналізуємо за такими мотивами номінації: «Особові імена носіїв», 

«Прізвища носіїв», «Зовнішні ознаки носіїв», «Внутрішні ознаки та особливості 

поведінки носіїв», «Професія, рід занять носіїв», «Життєва ситуація, пов’язана з 

носієм». 

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

 проаналізувати стан вивчення антропомінікону в історії української мови; 

 з’ясувати антропонімний статус вуличного прізвиська як унікальної 

комунікативної одиниці; 

 розглянути наявні в сучасній ономастиці класифікаційні схеми 

неофіційних іменувань за різними критеріями; 

 шляхом безпосереднього опитування респондентів зібрати максимально 

повну джерельну базу неофіційних антропонімів смт. Велика Новосілка 

Великоновосілківського району Донецької області;  
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 проаналізувати індивідуальні прізвиська за мотивами номінації; 

 визначити найбільш продуктивні мотиви номінації індивідуальних 

прізвиськ смт. Велика Новосілка Великоновосілківського району Донецької 

області; 

 систематизувати групи досліджених неофіційних іменувань, уклавши 

словник індивідуальних антропонімів смт. Велика Новосілка 

Великоновосілківського району Донецької області. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснена спроба 

комплексного аналізу неофіційного антропонімікону жителів смт. Велика 

Новосілка Великоновосілківського району Донецької області. 

Теоретичне й практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

висновки та узагальнення виконаного дослідження сприятимуть розв’язанню 

теоретичних проблем, пов’язаних із визначенням методологічних засад 

комплексного аналізу системи неофіційних антропонімів та принципів їх 

класифікації; із дискусійними питаннями антропоніміки щодо дефініції та 

класифікації досліджених особових назв. Фактичний матеріал і результати 

дослідження можуть бути використані в працях із сучасної антропоніміки, 

діалектології, лексикології та лексикографії, словотвору, етно- та соціолінгвістики, 

а також у навчальній роботі (під час викладання курсу лексикології, діалектології, 

спецкурсів і спецсемінарів із ономастики). У науковий обіг вводиться новий 

фактичний матеріал, який може бути використаний для інших теоретичних 

досліджень. 

Ключові слова: неофіційні антропоніми, індивідуальні прізвиська, мотив 

номінації, Донецька область. 

 

Дерев’янченко Ярослав Олексійович 

Великоновосілківська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №2 Великоновосілківського району 

Донецької області 

9 клас 

Науковий керівник – Загорулько Валентина Яківна, 

учитель української мови та літератури 

 

СУБСТАНТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ 

(НА МАТЕРІАЛІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ГАЗЕТИ  

ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

«СІЛЬСЬКИЙ КРАЙ») 

Мета роботи полягає в багатоаспектному аналізі субстантивних 

словосполучень і виявленні особливостей їх функціонування в публіцистичному 

стилі (на матеріалі суспільно-політичної газети Великоновосілківського району 

Донецької області «Сільський край»). 

Об’єктом дослідження є субстантивні словосполучення, зафіксовані в мові 

суспільно-політичної газети Великоновосілківського району Донецької області 

«Сільський край». 
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Предметом дослідження є семантико-синтаксичні, структурно-граматичні 

особливості субстантивних словосполучень у мові суспільно-політичної газети 

Великоновосілківського району Донецької області «Сільський край». 

Джерельною базою дослідження стали мовні факти, дібрані з періодичного 

видання – суспільно-політичної газети Великоновосілківського району Донецької 

області «Сільський край» 2017-2019-го років ХХІ ст. Досліджено субстантивні 

синтаксичні конструкції однієї газети, записано й оброблено 346 субстантивних 

словосполучень, проаналізовано найбільш частотні моделі досліджуваних сполук. 

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

1) розкрили проблему виокремлення публіцистичного стилю, його підстилів 

у системі функціональних різновидів української літературної мови; 

2) визначили основні семантичні та структурно-граматичні типи 

субстантивних словосполучень у мові публіцистики; 

3) проаналізували семантико-синтаксичні відношення між компонентами 

субстантивних словосполучень на матеріалі суспільно-політичної газети 

Великоновосілківського району Донецької області «Сільський край»; 

4) виявили найбільш продуктивні та частотні моделі субстантивних 

словосполучень у мові суспільно-політичної газети Великоновосілківського 

району Донецької області «Сільський край». 

Наукова новизна дослідження в полягає в тому, що в роботі здійснено 

цілісний усебічний аналіз функціонування субстантивних словосполучень у мові 

суспільно-політичної газети Великоновосілківського району Донецької області 

«Сільський край». 

Теоретичне та практичне значення наукової роботи полягає в поглибленні 

лінгвістичної кваліфікації структурно-граматичних особливостей субстантивних 

словосполучень у сучасній публіцистиці, у виявленні інновацій у межах 

досліджених сполук, в інтерпретації їх функціонування в газетно-журнальній 

комунікації. Результати дослідження можуть бути використані при подальшому 

опрацюванні курсу синтаксису, стилістики української літературної мови. У 

науковий обіг вводиться новий фактичний матеріал, який може бути використаний 

для інших теоретичних досліджень. 

Ключові слова: субстантивне словосполучення, публіцистичний стиль 

 

Зеленський Марко Валерійович 

комунальний заклад «Маріупольський міський 

технологічний ліцей Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

11 клас 

Науковий керівник – Обіход Оксана Вікторівна, 

учитель української мови та літератури 
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СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ:  

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ 

Дослідницьку роботу присвячено лексико-семантичному аспекту сучасного 

українського молодіжного сленгу. 

Метою дослідження є лексико-семантичний аналіз сучасного українського 

молодіжного сленгу. 

У ході дослідження розглянуто шляхи проникнення нових мовних одиниць у 

мову молодого покоління; висвітлено специфіку розвитку спілкування засобами 

СМС, чатів та Інтернет-листування; з’ясовано причини та способи вживання 

молоддю специфічної лексики під час спілкування у чатах, засобами СМС та 

Інтернет-листування; здійснено лексико-семантичну характеристику сучасних 

українських сленгізмів, визначено особливості англомовних запозичень, укладено 

міні-словничок сучасного інтернет-співрозмовника. 

Таким чином, виявлено Інтернет-стиль, що поєднує окремі риси розмовного, 

художнього, публіцистичного, офіційно-ділового і наукового стилів. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її зміст може успішно 

доповнити те або інше лексикографічне видання. Дослідження цікаве і корисне не 

лише для тих, що вивчає іноземні мови, але і для представників старшого 

покоління. 

Ключові слова: сленг, молодіжний сленг, Інтернет-стиль, англомовні 

запозичення, український сленг 

 

Секція «Російська мова» 

 

Шумай Андрій Олександрович 

Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №5 з 

профільним навчанням Бахмутської міської ради 

Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Уманцева-Париш Вікторія 

Іванівна, учитель російської мови  

 

СТАТУСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ В МІЖМОВНОМУ 

ПОРІВНЯННІ 

У дослідженні надається власна класифікація різноманітних позначень 

соціальних статусів, соціальних та психологічних ролей людини, які часто 

реалізуються у формі фразеологізмів та крилатих висловів, у російській та в 

англійській мовах. 

Головною метою роботи було встановлення випадків смислових та 

лексичних збігів або розбіжностей найбільш поширених ідіом даної тематичної 

групи двох цих мов, аналіз і пояснення причин цих явищ. 

Актуальність роботи визначається тим, що мовний матеріал з цієї теми ще 

ніколи не аналізувався. 
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В результаті проведеного дослідження встановлено, що кількість 

фразеологізмів репрезентованої тематичної групи постійно збільшується, і 

вислови, що з’явилися нещодавно, як і фразеологізми книжного походження, 

частіше схожі. Лексичні та семантичні розбіжності здебільшого спостерігаються в 

ідіомах давнього походження, що пояснюється різницею в ментальності, у мовній 

картині світу двох народів. Порівняння та вивчення фразеологізмів, що вживаються 

для позначення статусно-рольових характеристик людини, має велике практичне 

значення, бо дозволяє краще орієнтуватися в особливостях перекладу текстів з 

англійської мови на російську, розширює можливості опанувати англійську мову, 

вдосконалити її знання. 

Ключові слова: статусно-рольова характеристика особистості, 

фразеологізми, порівняльно-лінгвістичний аналіз, професіоналізми, жаргонізми, 

сленг, семантичні збіги/розбіжності, лексичні засоби, мовні кальки, мовна картина 

світу. 

 

Секція «Англійська мова» 

 

Анасенко Катерина Володимирівна 

загальноосвітня школа I-III ступенів №9 Покровської 

міської ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Анасенко Наталія 

Олександрівна, учитель англійської мови 

 

МОВНА СИТУАЦІЯ В ШОТЛАНДІЇ. ЛЕКСИЧНІ, ФОНЕТИЧНІ ТА 

ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛЕКТУ ЦЕНТРАЛЬНИХ РЕГІОНІВ 

КРАЇНИ 

Studying English as a foreign language it is necessary to take its territorial features 

into account and pay attention to the detailed study of lexical, grammatical, and phonetic 

differences from the standard version. 

The relevance of the study is determined by the need to enrich the ctive vocabulary 

in the context of growing international cultural, economic and trade ties. Scotland is a 

very popular country for travelling and since English there is quite specific, more 

attention should be paid to studying its features. The author claims than the existing 

materials on this topic contain information on individual phenomena and lexical items, 

which does not allow them to be used while travelling around the country.  

The aim of the study is to explore the language situation in Scotland, the conditions 

and factors that influenced modern Scottish English formation, its lexical, grammatical 

and phonetic features; to identify the differences between Standard British English and 

Scottish English; to develop a guidebook for those who learn English and its territorial 

features, for teachers’ and students’ self-education or those who travel around Scotland. 

The purpose of the research work is realized through the solving of the following 

tasks: studying scientific works and publications about the language situation in the 

country, historical, political and geographical factors which contributed to the formation 
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of modern Scottish English; identifying the most densely populated region that speaks the 

most common modern version of Scottish English; studying the scientific works and the 

corpus of Scottish native speech samples; defining Scottish English specific lexical, 

grammatical and phonetic features; comparing them to the standard British English 

variant and identifying the differences. 

It was proved in the course of the native speech samples and scientific works of 

the linguists research that there are specific territorial features in the Scottish version of 

English. The comparative analysis of these features with the ones from the standard 

British variant has proved the existence of significant differences at lexical, grammatical 

and phonetic levels and the list of major differences was formulated. 

The result of the study is the development of an easy-to-use guidebook in the 

process of the English language learning, for those who travel around Scotland or plan to 

work as guides, as a material for students’ and teachers’ self-education. The guidebook 

contains a list of the most common lexical, grammatical and phonetic items, grammatical  

that can complicate the understanding of native speakers. 

The key words: accent, dialect, territorial differences, vocabulary, grammar, 

phonetics. 

 

Шевченко Наталія Тарасівна  

Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 

Добропільської міської ради Донецької області  

11 клас  

Науковий керівник – Кулішова Олена Миколаївна, 

учитель англійської мови  

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ COVID-

НЕОЛОГІЗМІВ 

To the research work «Lexical and semantic features of the use of COVID-

neologisms» Shevchenko Nataliіa Tarasivna, a student of 11-th grade Bilytska secondary 

school №10 of Dobropillya City Council of Donetsk region, municipal out-of-school 

educational institution «Donetsk Regional Youth Academy»; a supervisor - Kulishova 

Olena Mykolayivna, English teacher of Bilytska secondary school №10 of Dobropillia 

City Council of Donetsk region. 

The research work consists of an introduction, two chapters, conclusions, 

references and appendices. 

The paper studies «Lexical and semantic features in the use of COVID-

neologisms» and gives a detailed analysis of theoretical material on «COVID-

neologisms». 

The objectives of the research are to study the lexical and semantic features of 

neologisms because of COVID-19; study the necessary literature; analyze songs with 

lexical and semantic features of COVID-neologisms. 

The paper summarizes the theoretical material on this topic in Chapter 1, considers 

the factors that influenced the formation of neologisms from the lexical field of the 
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coronavirus on the materials of various dictionaries, Internet resources; studies Internet 

slang and memes on the subject. 

The second chapter analyzes the songs of 2020 with the theme COVID-19, their 

lexical and semantic components and summarizes the information in the form of a 

diagram. 

This work is an attempt to investigate the formation of neologisms because of 

COVID-19 and their interpretation in social networks and songs. Many of the above 

problems have been partially solved, others have only been broken. It should be noted 

that certain aspects of this problem may provide an impetus for further research in this 

area. 

Key words: COVID-neologism, lexical-semantic features, word formation, lexico-

semantic field, lexical composition, origin. 

 

Секція «Німецька мова» 

 

Карпенко Юлія Олексіївна 

комунальний заклад «Маріупольський міський ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

10 клас 

Науковий керівник – Бахур Вікторія Василівна,  

учитель німецької мови 

 

DIE ÜBERSETZUNGSVERFAHREN VON KÜNSTLERISCHEN REALIEN 

AUS DEM ENGLISCHEN INS DEUTSCHE UND RUSSISCHE 

Die wissenschaftliche Arbeit ist der Forschung über die Übersetzungsverfahren 

von künstlerischen Realien aus dem Englischen ins Deutsche und Russische gewidmet. 

Das Ziel der Arbeit ist die Feststellung der Besonderheiten und der 

Übersetzungsverfahren von künstlerischen Realien aus Englischen ins Deutsche und 

Russische in dem Roman von Joanne K. Rowling „Harry Potter und der Stein der 

Weisen“. Für die Untersuchung wurde der lexikalische Körper von 250 Einheiten aus 

dem englischsprachigen Roman und 250 Varianten ihrer Übersetzung in der deutschen 

und russischen Sprache ausgewählt und untersucht. 

Bei der Analyse der künstlerischen Realien wurden 3 thematische Kategorien 

festgestellt. Es sei betont, dass die Mehrheit der lexikalischen Einheiten zur 

onomastischen Kategorie gehört, wo die Personennamen an erster Stelle liegen. Die 

Fitonyme hingegen bilden das Schlusslicht. Bei ethnografischen Realien sind das Essen 

und Getränke Spitzenreiter. Wenig gebräuchlich sind Realien, die Kleidung und das Geld 

charakterisieren. Künstlerische Realien, die den Transport kennzeichnen, befinden sich 

in dieser Kategorie am unteren Ende. Bemerkenswert ist, dass die produktivste Gruppe 

von politischgesellschaftlichen Realien ist die, die Titel und Anrede charakterisiert. Bei 

der Analyse der Realien wurden folgende Übersetzungsverfahren am häufigsten benutzt: 

die Transliteration, Lehnübersetzung. Die Untersuchung hat ergeben, dass die 

Transliteration das effektivste und gebräuchlichste Übersetzungsverfahren ist.  
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Die Stichwörter: Künstlerische Realien, die Transliteration, die Lehnübersetzung, 

kontextbedingte Übersetzung.  

 

Литвиненко Анастасія Сергіївна 

комунальний заклад «Маріупольський міський ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

Науковий керівник – Шелгунова Наталя 

Володимирівна, учитель німецької мови 

 

SPRACHLANDESKUNDLICHER ASPEKT DER IMAGE-WERBESPOTS  

DER DEUTSCHEN BUNDESLÄNDER 

Die Aktualität des vorliegenden Themas ist durch äußerst große Bedeutung  eines 

gründlich durchdachten und sorgsam erarbeiteten Images zu erklären: Es kann sowohl 

die Wahrnehmung einer bestimmten Wirtschaftsbranche verbessern, als auch die 

Anerkennung des ganzen Landes auf der internationalen Ebene beeinflussen. Erforschung 

der spezifischen Merkmale der deutschen Werbespots kann positiv deren Effizienz und 

Funktionsfähigkeit in der Ukraine beeinflussen. 

Bei Themenerarbeitung wurde vor allem der Begriff  "Image-Werbespot" erklärt, 

seine Vor- und Nachteile, Merkmale, die jedem Werbespot eigтen, wurde festgestellt, aus 

welchen Komponenten jeder Werbespot besteht, wie verbale und nichtverbale 

Komponenten auf seine Popularität auswirken, wurden die Bereiche der Bundesländer 

analysiert, die in den Image-Werbespots vorkommen. Die Werbespots mit der höchsten 

und niedrigsten Aufrufzahlen wurden auf Anwesenheit und Qualität der verbalen  und 

nichtverbalen Komponenten analysiert und wurde festgestellt, dass textbezogene, audiale 

und visuelle Komponenten eine wichtige Rolle für die Popularität der Video-Werbespots 

spielen.  Die Werbespots mit der höchsten Aufrufzahl weisen dynamische, wechselhafte 

visuelle und nichtverbale Komponenten auf. Die verbale Komponente wird dabei durch 

einfache Konstruktionen, Wiederholungen, Einsatz der Untertitel geprägt. 

Schlüsselwörter: Werbespot, Image-Werbespot, verbale Komponente, 

nichtverbale Komponente, Bundesländer. 

 

Секція «Французька мова» 

 

Палка-Кузнецова Ксенія Володимирівна 

комунальний заклад «Маріупольський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа-ліцей 

інформаційних технологій І-ІІІ ступенів» №69 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

9 клас 

Науковий керівник – Каріда Олена Григорівна, 

учитель французької мови 
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MODES D'ORIGINE DES SURNOMS D'ANIMAUX DOMESTIQUES EN 

FRANCE, LEUR VARIABILITÉ 

Les travaux de recherche sont consacrés à l'analyse des voies d'origine et des 

surnoms des animaux domestiques en France, de leur diversité en termes de leur 

fonctionnement dans la formation des savoirs socioculturels, partie intégrante de la 

communication et de la vie quotidienne. 

On a étudié les principaux aspects et questions concernant l'histoire de l'origine, le 

développement et la classification des noms des animaux. On a révélé les spécificités de 

leur apparence, de leur origine et de leur signification par l'analyse de matériaux 

authentiques, de la littérature et des textes. L'attention est concentrée sur l'établissement 

des principes et des caractéristiques par lesquels la recherche et le choix des noms 

d'animaux de compagnie ont lieu. 

On a considéré les documents officiels du gouvernement, qui mentionnent des faits 

importants sur la formation de la zoonymie en tant que nouvelle branche de 

l'onomastique, qui est constamment influencée par d'autres composants. 

On a analysé le lien entre les noms de chiens et de chats avec des surnoms 

identiques aux noms humains, qui sont enregistrés dans les fichiers d'identification 

d'origine, les documents et les registres. 

Mots clés: surnoms, classification, zoonymie, registres d'identification, lien avec 

les noms humains. 

 

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 

Секція «Філософія» 

 

Василенко Олександр Віталійович  

Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Добропільської міської ради Донецької області, Центр 

туризму та краєзнавства учнівської молоді  м. 

Добропілля 

11 клас 

Науковий керівник – Денисова Лілія Олексіївна, 

учитель історії 

 

УКРАЇНСЬКА  НАЦІОНАЛЬНА  МЕНТАЛЬНІСТЬ  

ТА  ЇЇ  ВІДОБРАЖЕННЯ У ФІЛОСОФІЇ 

У роботі мова піде про поняття української ментальності. Загалом поняття 

«ментальність» набуло широкого розповсюдження в матеріалах ЗМІ, у художній та 

публіцистичній літературі, мистецтвознавчій критиці, політичній полеміці, у 

повсякденній мові. Дуже часто доводиться посилатись на ментальність навіть тоді, 

коли взагалі немає pаціонального пояснення того чи іншого явища суспільного 

життя.   

Метою роботи стало дослідження та визначення спрямованості української 

ментальності у філософії. 
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Під особливою увагою в роботі знаходяться категорії ментальності 

української нації в історії філософської думки. 

Дослідження складається з трьох розділів. 

У першому розділі розглядається генезис категорії «ментальність» в історії 

філософської думки. Доведено, що етноментальність є невід’ємним атрибутом 

етнічного феномена. Під «етнічним» у роботі розуміється соціально-філософська 

категорія, яка характеризує зв’язки і відносини між спільнотами людей як носіями 

специфічних менталітетів, що виникають і передаються з покоління в покоління у 

результаті тривалого існування в загальному середовищі.  

У другому розділі зроблено акцент на ментальності українців. Виявлено, що 

національний характер найповніше відображається саме в культурі, в інтелекті 

нації. Але не слід забувати, що будь-які узагальнюючі характеристики етносу 

завжди будуть відносними у порівнянні з іншим етносом. 

У третьому розділі мова йде про вплив етнічної ментальності на формування 

лідерських якостей. Під час формування системи лідерських якостей  юних  

громадян України необхідно враховувати загальні національні особливості 

українського характеру, що є важливим об’єктивним фактором формування його 

цінностей і якостей. 

Ключові слова: ментальність, етнічність, лідерство. 

 

Секція «Соціологія» 

 

Сєчко Валерія Валеріївна 

комунальний заклад «Маріупольський навчально-

виховний комплекс «Ліцей-школа №14» 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

Науковий керівник – Москвіна Наталя Олексіївна, 

практичний психолог 

 

СТАВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ ДО ЛГБТ-СПІЛЬНОТИ 

За статтею 28 Конституції України кожен громадянин України має право на 

повагу своєї гідності. Проте, на жаль, є категорії людей, гідність яких знаходиться 

в зоні ризику, зокрема – ЛГБТ-спільнота. На етапі сьогодення ми бачимо, що хтось 

сприймає ЛГБТ-людей адекватно, а хтось і досі не готовий навіть обговорювати цю 

проблему. Обрана тема відображає прагнення дослідити не лише ЛГБТ-спільноту 

України, а, насамперед, ставлення до неї сучасного покоління молодих людей – 

підлітків.  

У процесі роботи в жовтні-грудні 2020 р. через соціальні мережі (Instagram, 

групові чати у Viber і Telegram) було проведено соціологічне опитування серед 

підлітків 15-17 років із застосуванням створеного авторкою опитувальника 

«Ставлення сучасних підлітків до ЛГБТ-спільноти», розроблено рекомендації 

щодо толерантного ставлення до індивідуальності кожної особистості.  
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Результати дослідження показали, що більшість учасників опитування 

знають і розуміють, що в суспільстві є ЛГБТ-люди, ставляться до них здебільшого 

нейтрально або позитивно, підтримують ідею одностатевих шлюбів, не відчувають 

ненависті або агресії, а відносяться з розумінням і повагою до ЛГБТ+.  

Дослідження допоможе привернути більшу увагу громадськості до захисту 

прав людини, підвищити рівень обізнаності старшокласників з теми сексуального 

виховання, виховувати толерантне ставлення до прояву індивідуальності 

особистості в будь-якій формі. 

Ключові слова: ЛГБТ-спільнота, ЛГБТ+, гомосексуальність, 

бісексуальність, права людини, сексуальна орієнтація, легітимація. 

 

Бакланова Ірина Євгенівна 

комунальний заклад «Маріупольський міський 

технологічний ліцей Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

10 клас 

Науковий керівник – Кулешова Світлана Вікторівна, 

учитель історії та громадянської освіти 

 

СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ ЧИТАЦЬКОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ 

Дослідницький проект присвячено вивченню читацької культури учнів 

Маріупольського міського технологічного ліцею як інструменту підвищення 

читацької компетентності підлітків. Досліджено вплив читацької культури на 

формування читацької компетентності, визначено фактори, які впливають на 

рівень читацької компетентності. Проаналізовано погляди провідних соціологів на 

соціологію книги та читання, сучасні дослідження читача. Досліджено основні 

аспекти поняття читацька культура, визначено її компоненти. Зроблено аналіз 

структури і змісту читацької компетентності.  

Проведено соціологічне дослідження читацької компетентності учнів 

Маріупольського міського технологічного ліцею за двома напрямами: «портрет 

учня – читача» та рівень сформованості читацької компетентності учнів 10 класу. 

Ключові слова: читацька культура, читацька компетентність учнів, читацька 

грамотність, портрет читача.  

 

Нейло Дмитро Ігорович 

Дружківська гімназія «Інтелект» Дружківської міської 

ради Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Василенко Наталя Сергіївна, 

учитель історії та правознавства 
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ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА ДЕМОГРАФІЧНУ 

СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ 

Пропонована робота є характеристикою дослідженої демографічної ситуації 

в Україні та аналізом  впливу зовнішньої трудової міграції на неї. 

Метою роботи є дослідження впливу зовнішньої трудової міграції українців 

на демографію в Україні. 

Проблеми української демографії є такими, що потребують швидкого 

розв’язання, тому тема дослідження є актуальною. Для досягнення мети роботи 

було обрано такі завдання: 

охарактеризувати демографічну ситуацію в сучасній Україні; 

визначити вплив зовнішньої трудової міграції на демографічну ситуацію в 

країні; 

провести дослідження шляхом соціологічних опитувань серед заробітчан та 

учнів Дружківської гімназії «Інтелект». 

Отримані у результаті проведеної роботи результати узагальнені у висновки. 

Ключові слова: демографія, міграція, еміграція, країна – реципієнт, 

демографічна криза. 

 

Секція «Правознавство» 

 

Ткач Марія Олегівна 

Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 

Слов’янської міської ради Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Мицько Віктор Михайлович, 

учитель правознавства 

 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

СТВОРЕННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВОЄНІЗОВАНИХ, 

ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ 

АБО УЧАСТЬ У НИХ  У 2014-2019 РОКАХ 

У роботі розглянуто теоретичні та практичні аспекти сутності та 

розмежування понять «непередбачені законом збройні формування» та 

«непередбачені законом воєнізовані формування» як незаконних утворень 

військового типу.  

Наразі практична діяльність вимагає уточнення й розмежування цих понять 

для єдиного розуміння їх сутності при кваліфікації діянь.  

Метою роботи є дослідження особливостей кримінально-правової 

кваліфікації та правового регулювання притягнення до кримінальної 

відповідальності за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних 

формувань на прикладі територій Донецької та Луганської областей.  

Дослідження масиву судових рішень має наслідком висновок, що зазначені 

злочинні утворення характеризуються ознаками воєнізованих й іноді мають 
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озброєність. На підставі викладеного запропоновано окрему кваліфікацію цієї 

ознаки за ст. 263 КК України. 

Доводиться, що мотив та мета не є обов’язковими ознаками суб’єктивної 

сторони складу злочину, що досліджується, водночас визначення мети 

правопорушення дало б змогу правильно розмежовувати суміжні склади 

кримінальних правопорушень. 

Висловлюється гіпотеза про те, що покарання учасників злочинних 

об’єднань, засуджених в Україні, є занадто м’якими.  

Приділено увагу доцільності інституту звільнення особи від кримінальної 

відповідальності за вчинення вказаного злочину.  

Ключові слова: непередбачені законом збройні формування, непередбачені 

законом воєнізовані формування. 

 

Василенко Іван Андрійович 

Дружківська гімназія «Інтелект» Дружківської міської 

ради Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Василенко Наталя Сергіївна, 

учитель історії та правознавства 

 

ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ У ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТАХ 

Пропонована робота являє собою аналіз міжнародної та української 

нормативно-правової бази у сфері захисту прав дитини в збройних конфліктах та 

дослідження можливих напрямів її доопрацювання. 

Метою роботи є дослідження розвитку та формування нормативно-правової 

бази з захисту прав дитини в збройному конфлікті в системах міжнародного та 

українського права. На сьогодні Україна перебуває в стані збройного конфлікту, 

тому обрана тема є актуальною. 

Для досягнення мети роботи було виконано такі завдання: охарактеризовано 

світовий досвід захисту прав дітей у збройних конфліктах; визначено основні 

критерії розвитку українського законодавства у сфері захисту прав дітей у 

збройних конфліктах; проведено дослідження з метою визначити можливі напрями 

доопрацювання нормативно-правової бази із захисту прав дитини в збройних 

конфліктах у системах міжнародного та українського права. Отримані під час 

проведеної роботи результати узагальнені у висновки: встановлено, що захист прав 

дитини в збройних конфліктах регулюється механізмами, адекватними до ситуацій 

бойових дій; обґрунтовано потреби захисту прав ще ненародженої, але зачатої 

дитини в період тривання збройних конфліктів. 

Ключові слова: евакуація, інтернування, санітарні зони, насцитурус. 
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Мащенко Софія Владиславівна 

Добропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№19 Добропільської міської ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Ульєнко Наталя Михайлівна, 

учитель історії та правознавства 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І 

СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

Актуальність роботи полягає в тому, що забезпечення прав людини 

наприкінці XX – на початку ХХІ ст. стало однією з найгостріших проблем людства 

та має складні внутрішньодержавні й міжнародні аспекти прояву. Ця проблема 

тісно пов’язана з недостатнім рівнем дотримання закріплених у КУ прав і свобод 

особи з боку держави, що знаходить свій прояв як у певних труднощах реалізації 

деяких із них, так і в недостатньому рівні їх захищеності від правопорушень. 

Мета роботи – показати суспільству, що громадяни, які мешкають на сході 

України, не зважаючи на ситуацію, яка склалася, мають право на захист прав, які 

закріплені в Конституції України та інших нормативно-правових актах. 

Завдання дослідження: окреслити відмінності між надзвичайним та воєнним 

станом; проаналізувати механізми забезпечення прав людини та їх гарантії; 

визначити особливість забезпечення прав людини в умовах воєнного стану. 

Ключові слова: Конституція України, правова держава, конституційні права 

людини, конституційні свободи людини, воєнний стан, надзвичайний стан, 

обмеження прав людини, порушення прав, забезпечення прав, гарантії прав і 

свобод. 

 

Секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» 

 

Євсєєва Олеся Сергіївна 

Новогродівський опорний заклад загальної середньої 

освіти I-III ступенів №7 Новогродівської міської ради 

Донецької області  

11 клас  

Науковий керівник – Гаврилова Любов Георгіївна, 

учитель історії  

 

ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНИХ НЕДІЛЬНИХ ШКІЛ НА 

ПРИКЛАДІ ПОКРОВСЬКОГО БЛАГОЧИННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ 

(НАПРИКІНЦІ 90-Х – ПОЧАТКУ 2000РР.) 

Історія розвитку недільних шкіл в Україні протягом другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. позначена доробком кількох генерацій визначних вітчизняних 

педагогів, громадських та культурно-освітніх діячів. Об’єкт дослідження – 
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виховний процес у недільній школі, а предметом дослідження є  процес реалізації 

педагогічного потенціалу православної недільної школи. 

В ході дослідження з’ясовано, що на території Покровського району ще 

наприкінці ХІХ ст. з’явилися перші недільні церковно-приходські школи, які стали 

складовою частиною системи православної освіти. За роки незалежності зроблено 

помітні кроки в справі гуманізації освіти, у тому числі й релігійної. Нами розкрито 

мету, задачі, методи діяльності Дитячого Методичного Центру Християнської 

Православної Просвіти м. Покровська і Покровського району, з’ясовано аспекти 

співпраці цієї установи з Благодійною організацією «Центр допомоги дітям «Отчий 

дім» м. Покровська, а також Центром соціально-психологічної реабілітації дітей 

Добропільської міської ради. Дані дослідження доводять, що ДМЦХПП 

м. Покровська є одним з основних соціальних інститутів, який виховує людину, 

виконує роль об’єднувального центру в співпраці з недільними школами 

Покровського району. З’ясовано вплив православних недільних шкіл на виховання 

й розвиток особистості, проаналізовано думки батьків та  вихованців. Доведено, що 

недільна школа має у своєму розпорядженні великі виховні можливості, які 

забезпечують природне входження дітей у їхній морально-духовний простір, 

створюють умови для неформального спілкування, виправлення прорахунків у 

моральному розвитку.  

Ключові слова: православна недільна школа, соціальний інститут, 

морально-духовне виховання, благодійність, християнська традиція. 

 

Люлька Арсеній Юрійович  

Ліцей №35 імені Валентина Шеймана Краматорської 

міської ради Донецької області, гурток «Крок до науки» 

Краматорської української гімназії Краматорської 

міської ради Донецької області 

11 клас  

Науковий керівник – Мельник Ірина Романівна, учитель 

української мови та літератури 
 

ВАСИЛЬ ІВАНЮК: СВЯЩЕННИК, 

ВІЙСЬКОВИЙ КАПЕЛАН, ВОЛОНТЕР 
Мета дослідження – розповісти про діяльність Василя Іванюка як 

священника УГКЦ, військового капелана, волонтера, директора БО «БФ «Карітас 

Краматорськ»». Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань: 

– надати інформацію про становлення парафій В. Іванюка в Донецькій області; 

– описати багаторічну діяльність священника, спрямовану на духовний розвиток 

релігійних громад УГКЦ на Донеччині; 

–  розповісти про активну громадську та волонтерську діяльність отця Василя; 

–  надати інформацію про участь «БФ «Карітас Краматорськ»» у різноманітних 

проєктах, ініціативах, акціях, про оцінку її діяльності відомими особами України 

та Ватикану.  
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Суспільно-політична актуальність теми дослідження зумовлена важливістю 

вивчення ролі священника Василя Іванюка в історії розвитку греко-католицької 

громади на Донеччинні.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автором роботи 

відібрано й проаналізовано матеріали, які стосуються священницького життя 

В. Іванюка й відображають його духовний і державницький погляди, ідеї та 

національні переконання. У науковий обіг уперше були введені такі матеріали, як 

інтерв’ю автора роботи та його наукового керівника з мешканцями Краматорська, 

світлини з їхніх власних архівів, публікації з газет, статті, відео, фотодокументи, 

розміщені в мережах «Інтернет» та «Фейсбук»,  

Результати дослідження вказують на те, що: 

Василь Іванюк – священник УГКЦ, який уже 25 років іде шляхом служіння 

Богові й Батьківщині. Він очолює 6 парафій Донецького екзархату УГКЦ. 

Протягом 22 років збудував 37 церков. За сприянням священника засновано 

монастир при громаді, дві недільні школи, планується заснування в місті жіночого 

монастиря та дому милосердя.  

У 2014 році Василь Іванюк розпочав волонтерську діяльність і побував у 

багатьох гарячих точках Донбасу. Як військовий капелан 81-ї окремої 

аеромобільної бригади ВДВ ЗСУ він бере постійну й активну участь у заходах, які 

проводить бригада.  Високу оцінку діяльності Василя Іванюка й очолюваного ним 

благодійного фонду «Карітас Краматорськ» дав Президент України, очільники 

Донецької облдержадміністрації, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, кардинал 

Ватикану Леонардо Сандрі, Папа Римський.  

 

Секція «Педагогіка» 

 

Хмельова Діана Анатоліївна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської 

міської ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Бабенко Оксана Анатоліївна, 

директор Слов’янського педагогічного ліцею 

Слов’янської міської ради Донецької області 

 

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ЗАСАДАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Актуальність роботи зумовлена необхідністю розгляду проблеми 

формування громадянської компетентності методами неформальної освіти у межах 

теорії й практики діяльності закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО). 

Мета: дослідити ефективність методів неформальної освіти у процесі 

формування громадянської компетентності старшокласників. 

Завдання дослідження: проаналізувати стан проблеми в науковій літературі; 

визначити психолого-педагогічні засади формування в учнів громадянської 

компетентності методами неформальної освіти; проаналізувати стан проблеми в 
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практиці діяльності ЗЗСО; експериментально перевірити ефективність методів 

неформальної освіти на прикладі діяльності групи досвідного навчання. 

У процесі дослідження нами 1) зроблено висновок про недостатню 

розробленість проблеми формування громадянської компетентності 

старшокласників на засадах неформальної освіти; 2) конкретизовано визначення 

громадянської компетентності як головного чинника моральної зрілості й 

самореалізації особистості; сукупності громадянських цінностей, що знаходить 

свого вияву через моделі поведінки, активну громадянську взаємодію особистості 

в процесі її діяльності; 3) в основу процесу формування громадянської 

компетентності старшокласників на засадах неформальної освіти покладено 

принципи «учитися в дії», «учитися у взаємодії», «учитися вчитися»; методи й 

форми досвідного навчання, дослідження, рольових і ділових ігор, проектів, 

моделювання, роботи з експертами; креативні, дискусійні методи; 4) створено 

групу досвідного навчання «Діалог без кордонів» учнів 10-х класів; розроблено й 

реалізовано план досвідного навчання; 5) доведено ефективність пропонованих 

форм і методів навчання, що засвідчено зростанням рівня сформованості 

громадянської компетентності учнів-учасників групи досвідного навчання за 

соціально-комунікативним виявом громадянської компетентності – на 8%; виявом 

відповідального соціального вибору – на 12%; виявом громадянської участі – на 

10%; 6) визначено перспективу створення системи роботи  з формування 

громадянської компетентності старшокласників на засадах неформальної освіти в 

межах науково-методичного комплексу «Слов’янський педагогічний ліцей – ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет»». 

Ключові слова: громадянська компетентність, громадянська взаємодія, 

неформальна освіта, досвідне навчання, моделі поведінки. 

 

Пачаджи Діана Ігорівна 

комунальний заклад «Маріупольський міський 

технологічний ліцей Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

10  клас 

Науковий керівник – Коновалова Вікторія 

Олександрівна, практичний психолог 

 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ СІМЕЙНОГО СТИЛЮ ВИХОВАННЯ НА РІВЕНЬ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ 

Дослідницьку роботу присвячено проблемі соціалізації підростаючого 

покоління на основі вивчення впливу на цей процес особливостей батьківського 

виховання з акцентом на стилі внутрішньосімейної взаємодії.  

Проблему соціального становлення особистості розглянуто в ракурсі різних 

наукових напрямків, включаючи дослідження сучасних науковців. Узагальнені 

знання світового досвіду в межах психології і педагогіки. В основу дослідження 

покладені педагогічні аспекти проблеми, зокрема упор робиться на процес 

виховання. 
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Інститут сім’ї розглядається як базовий компонент соціалізації, що формує у 

свідомості дітей норми, правила і принципи взаємодії з людьми за межами родини. 

Акцентовано увагу на стилях сімейного виховання й особливостях їх впливу 

на старшокласників. Відмічено особливості ефективних і неефективних стилів 

виховання. 

Окреслено специфіку вікових, соціально-психологічних і фізіологічних змін 

старшокласників, що впливають на їх соціальне становлення. Відмічено вплив 

комплексу новоутворень на формування відповідного соціального статусу учня в 

групі. 

Теоретичні дані підтверджено на основі результатів діагностичних 

досліджень. Ефективність стилів батьківського виховання відображена на 

показниках соціального статусу учнів у класному колективі. 

Складено рекомендації для батьків з неефективними стилями виховання 

щодо покращення якості внутрішньосімейних відносин, з метою підвищення рівня 

соціалізації їх дітей. 

Окреслено план з подальшої роботи над цією проблемою. 

Ключові слова: старшокласники, соціалізація, стиль сімейного виховання, 

соціальний статус в учнівському колективі. 

 
Макобрей Єлизавета Андріївна  

Лиманський ліцей Лиманської міської ради Донецької 

області  

11 клас  

Науковий керівник – Мартиненко Зінаїда 

Миколаївна, практичний психолог 

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАВЛЕННЯ  

ДО ПРИРОДИ У ШКОЛЯРІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 
Вплив людської діяльності на довкілля дуже масштабний. Це може призвести 

до зникнення життя на планеті Земля. Вирішити цю проблему може тільки 

діяльність людей, яка заснована на розумінні законів природи. А це можливо тільки 

за умови, якщо в кожної людини буде розвинено достатній рівень екологічної 

свідомості, екологічного ставлення й екологічної поведінки, формування яких 

починається з дитинства і продовжується все життя. 

Екологічна свідомість – це сукупність екологічних уявлень, існуючого 

суб’єктивного ставлення до природи та взаємодії з нею.  

В нашій роботі представлено теоретичний аналіз сучасних досліджень в 

області формування екологічної свідомості учнів підліткового віку. На основі чого 

зроблено висновок, що недостатньо вивченими залишаються шляхи і засоби 

формування і розвитку дбайливого, бережного ставлення до природи.  

В якості гіпотези нашого дослідження ми припустили, що в результаті 

проведення еколого-психологічного тренінгу з учнями підліткового віку зміниться 

їх ставлення до природи та підвищиться рівень екологічної свідомості.  
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Учасниками дослідження стали учні 8 та 9 класу Лиманського ліцею 

Лиманської міської ради Донецької області у кількості 15 осіб.  

Для вирішення поставлених завдань ми використовували наступні методики: 

«Вербальна асоціативна методика діагностики екологічних установок особистості 

(С. Дерябо, В. Ясвін), «Особистісний тест для визначення суб’єктивного ставлення 

до природи», анкету «Відношення до природи». 

В ході дослідження було доведено, що еколого-психологічний тренінг є 

ефективним психологічним засобом формування бережливого ставлення до 

природи, розвитку екологічної свідомості школярів підліткового віку.  

Отже, наше припущення того, що в результаті проведення з учнями еколого-

психологічного тренінгу зміниться їх ставлення до природи та підвищиться рівень 

екологічної свідомості, підтвердилося. 

Наша робота є актуальною, оскільки дозволяє визначити шляхи активізації 

екологічної освіти школярів та розвитку в учнів усвідомленого дбайливого, 

бережного ставлення до природи. Матеріали дослідження можуть бути цікавими і 

корисними для учнів, педагогів, психологів та батьків.  

Ключові слова: екологічна свідомість, тренінг, підліток. 

 
Секція «Журналістика» 

 

Любарська Ірина Віталіївна 

комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня 

школа  І-ІІІ ступенів №47 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

11 клас 

Науковий керівник – Корнієць Інна Вікторівна, 

учитель української мови та літератури 

 

ЖУРНАЛІСТСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ: 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, МЕТОДИ, ТЕНДЕНЦІЇ 

Дослідницьку роботу присвячено виявленню тенденції розвитку сучасного 

журналістського телерозслідування із зазначенням використання методів 

перевірки інформації та збору даних.  

У роботі було зазначено актуальність вивчення питання журналістського 

розслідування на телебаченні, визначено мету, предмет, об’єкт, завдання, наукову 

новизну, перелічено використані методи, зазначено практичну цінність роботи. 

Подано характеристику та класифікації журналістського розслідування, методи 

збору інформації та перевірки даних, виражальні засоби та принципи безпеки 

проведення розслідування. Показано основні напрямки розслідувальної діяльності 

журналістів на прикладі телепередачі «Темна справа» та особливості і тенденції 

розвитку журналістського розслідування на прикладі передач «Гроші» та «Схеми». 

Актуальність дослідження полягає в описі сучасних журналістських 

розслідувань на українському телебаченні, зокрема розслідувань журналістів 

передачі «Темна справа» на маріупольському ТРК «ТВ-7». Було опрацьовано 
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специфіку журналістського розслідування на телебаченні, проаналізувано 

особливості й тенденції розвитку журналістського розслідування, порівняно 

програми «Гроші» та «Схеми», виявлено характерні риси журналістського 

розслідування на телебаченні на прикладі програми «Темна справа», 

проаналізовано випуски передачі «Темна справа», виявлено особливості й 

тенденції сучасного журналістського розслідування. 

Ключові слова: журналістське розслідування, тележурналістика, методи 

збору та обробки даних, структурні частини випуску. 

 

Губанова Софія Антонівна 

комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня 

школа  I-III ступенів №41 Маріупольської міської 

ради, Донецької області» 

10 клас 

Науковий керівник – Лукіна Наталя Дмитрівна, 

учитель російської мови, зарубіжної літератури 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ ПОДІЙ АВАРІЇ 1986 

РОКУ НА ЧОРНОБИЛЬСКІЙ АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ЗА 

ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ КОНСТРУКЦІЇ 

Одним із головних критеріїв успіху документального кіно або 

публіцистичного фільму є синтез способів зображення подій сьогодення і 

минулого. Для залучення глядацького інтересу журналісти використовують нові 

методи подачі інформації. Одним із таких методів є реконструкція подій. Цей 

жанровий прийом затребуваний у ситуаціях, коли автор звертається до відтворення 

подій минулого, опираючись на факти, архіви, спогади учасників та свідків подій, 

залучаючи при цьому гру акторів. Використання реконструкції є актуальним для 

публіцистичних фільмів, зокрема на історичні суспільно важливі теми. 

Мета дослідження: визначити роль реконструкції у створенні 

документального чи публіцистичного фільму, зокрема доцільність її використання. 

Завдання дослідження: 

- проаналізувати метод реконструкції в теледокументалістиці; 

- виявити передумови і фактори, що визначають використання реконструкції; 

- розглянути документальні фільми про аварію на ЧАЕС за допомогою 

методу реконструкції. 

Метод реконструкції дає можливість автору не просто розповісти глядачеві 

про історичну подію, а відтворити найбільш драматичні, важливі для розуміння 

події факти, наштовхнути на роздуми. 

Ключові слова: телевізійна документалістика, телевізійна публіцистика, 

документальний фільм, реконструкція, методи реконструкції, способи 

реконструкції. 
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        Подгурська Еліна Едуардівна 

комунальний заклад «Маріупольський міський 

технологічний ліцей Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

11 клас 

Науковий керівник – Дубініна Інна Олександрівна, 

учитель зарубіжної літератури 

 

ФАКТЧЕКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЯВЛЕННЯ ТА СПРОСТУВАННЯ 

МАНІПУЛЯТИВНОГО, ФЕЙКОВОГО ТА ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО 

КОНТЕНТУ 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу фактчекінгу як інструменту 

виявлення та спростування маніпулятивного, фейкового та пропагандистського 

контенту. 

Досліджено основні аспекти та питання визначення понять, таких як явище 

фактчекінгу в сучасній журналістиці, особливості концепції формату «фактчек», 

об’єкти дослідження «фактчеку» та проведено викриття найбільш поширеної 

неправдивої інформації у ЗМІ. 

Розглянуто явище фактчекінгу в сучасній журналістиці. З’ясовано 

особливості концепції формату «фактчек». Проаналізовано відмінності між 

фактчек та класичним журналістським розслідуванням.  

Проаналізовано об’єкт дослідження «фактчеку».  

Проведено викриття найбільш поширеної неправдивої інформації у ЗМІ.  

Ключові слова: фактчек, фейк, фактоїд, маніпуляція, популізм, пропаганда, 

журналістське розслідування. 

 

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

 

Секція «Історія України» 

 

Бовша Софія Володимирівна 

комунальний заклад «Маріупольський навчально-

виховний комплекс «Ліцей-школа №48» 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

9 клас 

Наукові керівники – Папац Алiна Сергіївна, Копань 

Анастасiя В’ячеславівна, учителі історії 

 

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ МЕТАЛУРГІВ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ 

ГУБЕРНІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що вивчення повсякденних 

практик населення дозволяє всебічно осягнути всі аспекти суспільного життя в 

країні в зазначений історичний період. Початок ХХ ст. був важливим етапом у 

розвитку нашої країни. У цей час на території Катеринославської губернії активно 
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розвивається металургійна промисловість, яка стала відображенням 

модернізаційних процесів, які панують і в цей час у всьому світі. З розвитком 

потужного металургійного комплексу формується й нова професійна спільнота – 

металурги, яка в подальші роки вплинула на соціальне обличчя всього регіону. 

Дослідження повсякденних практик металургів дозволить краще осягнути їх 

життєві цінності та світоглядні орієнтири.  

Мета роботи – висвітлення повсякденного життя металургів 

Катеринославської губернії на початку ХХ ст. 

Завдання: розкрити історіографію, джерельну базу та методологію 

дослідження; висвітлити процес розвитку металургійної промисловості на землях 

Катеринославської губернії; дослідити вплив державної політики на повсякденні 

практики працівників металургійної галузі; з’ясувати умови праці на 

металургійних підприємствах; висвітлити житлові умови працівників 

металургійної галузі; дослідити культурний вимір повсякденного життя 

металургів; проаналізувати рівень доступності освітніх послуг; охарактеризувати 

дозвілля працівників. 

У роботі досліджено повсякденне життя металургів Катеринославської 

губернії на початку ХХ ст. Висвітлено вплив державної політики Російської імперії 

на буденне життя металургів. З’ясовано, що законодавчі акти регулювали важливі 

аспекти повсякдення працівників металургійної галузі у виробничій діяльності та 

соціальній сфері. Умови праці в металургійній промисловості були важкими для 

робітників, які працювали в запилених приміщеннях, при високих температурах, 

без достатнього водопостачання. Вільний час поза роботою працівники могли 

проводити, відпочиваючи вдома, прогулюючись у парках або в культурно-освітніх 

установах. Для металургів підприємці створювали умови для проведення дозвілля. 

За їх кошти будували парки, були відкриті бібліотеки, театральні сцени, народні 

аудиторії тощо. 

Ключові слова: повсякденне життя, повсякдення, металурги, 

Катеринославська губернія, державна політика, житлові умови, освіта, дозвілля. 

 

Рудик Валерія Денисівна 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Покровської 

міської ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Островська Світлана 

Демидівна, учитель історії 

 

ТЕРОРИЗМ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ 

Проблема тероризму є глобальною небезпекою. Для України важливим 

напрямком міжнародної політики є інтегрування у світовий антитерористичний 

рух для убезпечування власної території.  

Актуальність теми «Тероризм в Україні: історія та сучасні реалії» полягає в 

її недостатній розробленості, у тому, що існують проблеми, на які немає усталеного 

погляду дослідників, у зв’язку теми з сучасними реаліями. Перевагою даної роботи 
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є аналіз чинників, які сприяють поглибленню терористичної діяльності на території 

держави та створенню авторської блок-схеми оптимізації боротьби з тероризмом 

на основі аналізу міжнародного досвіду. Робота складається з трьох розділів.  

Мета дослідження: охарактеризувати чинники формування явища тероризму 

в різні періоди історії на українських землях та створити на основі міжнародного 

досвіду позитивну стратегію протидії тероризму з огляду на сучасні реалії розвитку 

України. 

Основними завданнями роботи є виокремлення національних особливостей 

і чинників формування тероризму на основі наймасштабніших терористичних актів 

минулого й сьогодення та визначення напрямів боротьби з тероризмом. 

Під час наукового дослідження було з’ясовано: тероризм на українських 

землях виникає як форма протесту деяких членів суспільства проти влади 

наприкінці ХІХ ст.; найбільша відмінність українського явища тероризму від 

світового полягає у його гібридності; Україна є активним учасником усіх 

міжнародних організацій та установ, які борються з поширенням тероризму; у 

вітчизняну систему протидії тероризму необхідно інтегрувати деякі міжнародні 

стандарти. 

Під час дослідження теми «Тероризм в Україні: історія та сучасні реалії» було 

висунуто гіпотезу, що сучасний рівень боротьби з тероризмом в Україні відповідає 

міжнародним стандартам. Висунута гіпотеза не підтвердилася, оскільки для 

відповідності міжнародним стандартам боротьби з тероризмом в Україні повинні 

відбутися якісні зміни. 

Результати наукового дослідження можуть використовуватися органами 

влади в Україні для інформування населення та запровадження елементів моделі 

покращення протидії тероризму на державному рівні. Також дані дослідження 

можуть бути застосовані на уроках історії та курсу з вивчення міжнародних 

відносин в середніх та вищих закладах освіти. 

 

Секція «Історичне краєзнавство» 

 

Верченко Вікторія Олександрівна  

Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№17 Бахмутської районої ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник роботи – Мокроусова Ольга 

Миколаївна, керівник гуртка 

 

ДОНБАСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ  

ПОЕТА ЮРІЯ РЯСТА 

Метою наукової роботи є дослідження впливу донбаського періоду життя на 

творче становлення українського поета та журналіста Ю. Ряста (Каверіна). 

Актуальність роботи пов’язана з повноцінним включенням Донбасу в 

культурно-ментальний простір України в контексті військово-політичних подій 
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останніх років. При цьому важливим є звернення до біографій знакових діячів 

української культури, пов’язаних із регіоном, до котрих належить Ю. Ряст. 

З огляду на це визначені наступні завдання: визначити родинно-генеалогічні 

зв’язки поета з Донбасом; виявити характер та умови трудової діяльності 

Ю. Каверіна донбаського періоду; з’ясувати вплив повсякдення робітничого 

Донбасу у становленні особистості поета; розглянути особливості початку 

творчого шляху Ю. Каверіна у мистецькому контексті доби, оцінити значення 

донбаського періоду у його творчості. 

У ході дослідження з’ясовано, що: родинно-генеалогічні зв’язки поета Юрія 

Ряста з Донбасом є тісними; життєвий шлях кількох представників цієї родини 

пов’язаний з Донбасом; де поет народився у с. Іванопілля на Донеччині в 1945 р. 

Після тривалої перерви (1948-1967 рр.) Юрій Ряст повернувся у регіон, де мешкав 

і працював у достатньо важких для нього фізичних та психологічних умовах до 

1979 рр. Цей період для Ю. Ряста характеризувався дефіцитом інтелектуального 

спілкування та культурного дозвілля. В той же час звернення до активної 

літературної праці пов’язано саме з цим періодом його життя, що стало предметом 

особистих глибоких рефлексій поета. 

Ключові слова: Юрій Ряст, Донбас, індустріально-урбаністичний феномен, 

літературна діяльність, автобіографічна рефлексія. 

 

Товарчи Дмитро Андрійович 

комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована 

школа з поглибленим вивченням новогрецької мови І-

ІІІ ступенів №46 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

10 клас 

Науковий керівник – Бундак Катерина Миколаївна, 

учитель історії 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗАЦІЇ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ СЕРЕД 

ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я( НА ПРИКЛАДІ СЕЛИЩА СТАРИЙ КРИМ) 

Для незалежної України характерними є процеси, які пов’язані з активізацією 

етнічної самосвідомості, зростанням суспільної активності різних етнічних груп. 

При цьому особливе значення має історичний досвід 20-30-х років ХХ століття, 

який не втратив актуальності й сьогодні. Партійне керівництво країни змушено 

було в той час проводити гнучку політику в національному питанні. Тому дане 

дослідження присвячене освітнім процесам доби коренізації.   

У дослідницькому проєкті «Реалізація політики коренізації в освітній сфері 

серед греків Приазов’я (на прикладі селища Старий Крим)» джерельна база 

представлена актовими документами, діловодною документацією, матеріалами 

преси, джерелами особового походження, фотодокументами. 

Висвітлено успіхи та недоліки в освітній сфері. Зазначено зростання мережі 

шкіл з національними мовами навчання в зазначений час. Реальністю стала 

загальна початкова освіта. Але мовна проблема лишалася найбільш проблемною 
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ланкою коренізації стосовно українських греків упродовж усього часу її 

запровадження. Всі намагання радянського уряду вирішити її в межах усього союзу 

не дали позитивних наслідків. Також важливе місце в планах розвитку освітньої 

мережі займала проблема підготовки педагогічних кадрів. Ці проблеми залишалися 

невирішеними і не дозволяли враховувати успіхи в цій галузі. 

Ключові слова: коренізація, освіта, нацменшина, грецька громада, Старий 

Крим, самосвідомость, національно-культурна політика, греко-татарська мова, 

ЦКНМ. 

 

Опутіна Анастасія Сергіївна  

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №10 

Мирноградської міської ради Донецької області 

9 клас 

Науковий керівник – Медведєв Костянтин 

Володимирович, учитель історії 
 

ХРАМ БОГОРОДИЦІ, ЯК ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА СЕЛИЩА  

НОВОЕКОНОМІЧНЕ, ВІД 1880 Р. ДО 2020 Р. 

Актуальність теми. У сьогоденні України одним із найважливіших завдань 

є визначення стратегії національно-культурного розвитку держави. Відповідно 

постає потреба переосмислити на нових методологічних засадах та виходячи із 

нових досягнень історичної науки роль церковних організацій у соціально-

культурному розвитку та місце культових споруд у розвитку мистецької культури. 

Особливо актуальним це завдання є для Донеччини, оскільки більшість культових 

споруд цього регіону було зруйновано в роки антирелігійної радянської політики. 

Відновлення діяльності церковних інституцій та відбудова храмів за роки 

незалежної України засвідчують нові тенденції розвитку національної духовності. 

Відповідно постає завдання створення комплексної та об’єктивної історичної 

картини розвитку церкви на Донеччині.  

Об’єктом дослідження є церковні інституції та культові споруди 

православної церкви на Донеччині наприкінці ХІХ – на початку ХХІ століття. 

Предметом дослідження виступає історична доля храму Різдва Пресвятої 

Богородиці селища Новоекономічного Покровського району Донецької області від 

часів його заснування до сучасності. 

Мета дослідження полягає у висвітленні історичної долі храму Різдва 

Пресвятої Богородиці селища Новоекономічного в контексті регіональної 

церковної історії. 

Відповідно до поставленої мети передбачається вирішення таких завдань: 

-виявити весь комплекс історичних джерел для вивчення історії храму, в тому 

числі усні, речові джерела, матеріали місцевої преси, фотодокументи; 

-з’ясувати стан розробленості проблеми, виявити та проаналізувати весь 

комплекс наукової літератури за темою; 

-опрацювати отриманий фактографічний матеріал, систематизувати 

відомості; 
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-узагальнити відомості, вписавши історію храму в контекст регіональної 

історії кінця ХІХ – початку ХХІ ст.; 

-дослідити роль християнської громади в розвитку культури та освіти селища 

протягом зазначеного періоду. 

Методи дослідження: в процесі дослідження було застосовано сукупність 

принципів історизму, об’єктивності та системності, застосовано загальнонаукові 

(історичний, логічний, комплексно-аналітичний) та конкретно-історичні 

(синхронний, діахронний, історико-порівняльний, історико-генетичний) методи. 

Особливістю роботи було застосування регіонального підходу, який допоміг 

сфокусувати увагу на особливостях історії конкретної культової споруди. 

Наукова новизна роботи визначається тим, що вперше здійснюється спроба 

створити цілісну історію храму та з’ясувати деякі невідомі та дискусійні аспекти. 

Написання даної роботи спиралося на принцип історичної об’єктивності. 

Останнім часом в історію проникають матеріали, в основі яких є уява або фантазії 

людей. Моя робота побудована на достовірних історичних матеріалах. При 

дослідженні даної теми опрацьована велика кількість матеріалів для всебічного 

висвітлення поставлених питань. Потрібної літератури було небагато, але 

траплялися окремі публікації в періодичних виданнях, книгах. 

Джерельною базою є фотографії, документи з архівів музею та церкви, 

свідчення очевидців та сучасників, спогади людей. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати можуть 

бути використані в подальших краєзнавчих дослідженнях, для створення музейних 

експозицій, в освітньому та виховному процесі, для потреб краєзнавчої 

туристичної роботи. 

Висновки. Дослідження свідчить про те, що храм у селищі Новоекономічне 

був збудований у 1911 році. Його двічі руйнували, але потім відновлювали. У 

теперішній час роботи по відновленню храму Різдва Пресвятої Богородиці 

закінчені. Дійсно мешканці селища раділи будівництву церкви на території селища, 

вони прагнули до культурного та духовного розвитку. У селищі практично не 

залишилось людини, яка б байдуже поставилась до змін у релігійному житті. Кожен 

намагався допомогти та зробити свій внесок у будівництво та розвиток храму. 

Незважаючи на великі невдачі та потрясіння, які храм Різдва Пресвятої Богородиці 

переніс під час гонінь на церкву, він мужньо вистояв. Переніс він і Велику 

Вітчизняну війну, яка забрала з собою не тільки людські душі, а й багато чого з 

храму. Після цього храм було вирішено відбудувати та надати йому нового 

вигляду. Також на території храму було збудовано новий зимовий храм, який 

назвали на честь Ікони Божої Матері «Несподівана радість». Все ж найголовніша 

задача приходу, як і будь-якого приходу будь-якої християнської громади, – це 

донести людині його вічну істину, яку дав йому Господь. 

Мій особистий внесок полягає в тому, що під час дослідницької роботи ми з 

нашим керівником знайшли унікальні фотографії початку XX ст., які зберігалися в 

родині мешканки селища, і з її згоди цими фотографіями була поповнена колекція 

шкільного музею селища. Було доведено, що в нашому селищі існувало три храми, 

а не два. Про це майже ніхто з місцевих жителів не знав. Тому ми створили 
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експозицію в шкільному музеї, де проводяться екскурсії для учнів школи і всіх 

бажаючих. 

 

Журба Ксенія Станіславівна 

Привільський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів Черкаської селищної ради Слов’янського 

району Донецької області 

8 клас 

Науковий керівник – Зоненко Галина Вікторівна, 

учитель історії 

 

ОЛЕКСАНДР ШЕВЧЕНКО – ХРАНИТЕЛЬ КРАЄЗНАВЧИХ 

СКАРБІВ ДОНЕЧЧИНИ 

Зі зміною парадигми історії – від матеріалістичної до цивілізаційної – в 

українській історичній науці зростає роль особистостей в історичних подіях і 

процесах. Тому в наш час залишається актуальним вивчення біографій знакових 

постатей у новітній історії, особливо діячів рідного краю. У роботі розглянуто 

краєзнавчу діяльність видатного культурного діяча Слов’янщини. Доля одного з 

наших земляків – видатного краєзнавця Донеччини, засновника музею народної 

архітектури, побуту та дитячої творчості у селі Прелесне Олександра Шевченка 

стала темою мого дослідження. Акцент зроблено на його краєзнавчій діяльності, 

що зумовлена використанням матеріалів музейного фонду як базових при 

написанні науково-дослідницької роботи. 

Науково-дослідницька робота є актуальною для краєзнавців, оскільки вони 

вивчають історію рідного краю не лише за підручниками, а й завдяки предметам 

старовини, археологічним пам’яткам, які безпосередньо знаходив і досліджував 

О. І. Шевченко. Робота сприяє вихованню творчої еліти, майбутнього нашої 

держави, відіграє значну роль у розвитку краєзнавчої діяльності, ознайомленні 

учнів зі сторінками минулого, оскільки без минулого не може бути майбутнього. 

Об’єктом дослідження є краєзнавча діяльність Олександра Івановича 

Шевченка. Предметом дослідження є внесок О. І. Шевченка в розвиток 

краєзнавства нашого регіону, а саме – заснування музею народної архітектури, 

побуту та дитячої творчості у селі Прелесне. 

Мета наукової роботи полягає у проведенні комплексного дослідження 

процесу становлення, розвитку та краєзнавчої діяльності О. І. Шевченка як 

видатного діяча Донеччини. Результат – комплексне дослідження краєзнавчої 

діяльності Олександра Івановича. Наукова новизна роботи полягає у вперше 

здійсненій спробі систематично висвітлити краєзнавчу діяльність Шевченка 

Олександра Івановича. 

Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- проаналізувати наявний комплекс фахової історичної літератури 

стосовно історії рідного краю з даної теми; 

- проаналізувати різноманітні історичні джерела, доступні на території 

села Прелесне; 
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- систематизувати й узагальнити наявні знання про життєвий та творчий 

шлях О. І. Шевченка; 

- охарактеризувати внесок О. І. Шевченка у становлення краєзнавства 

рідного краю. 

Головними науковими працями, на які я спиралась у своїй роботі, були статті 

Світлани Непочатової, Ірини Тишиної, Тетяни Лисак. 

Олександр Іванович Шевченко (1926-2010) – краєзнавець, художник, 

організатор дитячої художньої студії «Синій птах» (1973-1988) у селі Прелесному.  

Справа, якій Олександр Іванович Шевченко присвятив своє життя, 

продовжує жити. Його донька Ірина Тішина очолює музей, який сьогодні має 

статус обласного художнього музею.  

Самовіддана праця О. І. Шевченка відзначена орденом «Знак Пошани», йому 

присвоєно звання «Почесний громадянин Слов’янського району». Помер 

Олександр Іванович у грудні 2010 року на 84-му році життя. 

У 2011 році музею народної архітектури, побуту та дитячої творчості села 

Прелесне присвоєно ім’я Олександра Івановича Шевченка. 

Вважаю, що такий краєзнавчий матеріал виховує у молоді почуття 

патріотизму, повагу до старших, національну гідність.  

Безумовно, вибрана тема достатньо об’ємна та цікава, тому проведене 

дослідження – лише спроба її висвітлення. Я планую надалі вести розробку цієї 

теми, досліджуючи життя та діяльність видатних особистостей рідного краю, їхній 

вплив на розвиток регіону та всієї України. У подальшому – опрацювати матеріали 

архівних фондів, музейних експонатів, спеціальну літературу за обраною темою. 

 

Смирнова Софія Андріївна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської 

міської ради Донецької області 

9 клас 

Науковий керівник – Кравець Олена Олексіївна, 

учитель історії 

 

МИНУЛЕ ТА СУЧАСНЕ СЛОВ’ЯНСЬКОГО КУРОРТУ 
Проблема профілактики здоров’я, лікування існує стільки, скільки існує 

людство, і сьогодні, коли стан здоров’я населення нашої планети знаходиться  під 

загрозою, є дуже актуальною. На сьогодні тема відродження та подальшої долі 

розвитку та відбудови Слов’янського курорту дуже актуальна для Донецького 

регіону, бо сама природа просто зобов’язує нас розвивати та зберігати і надалі те, 

що існувало протягом століть. 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу основних етапів становлення та 

розвитку Слов’янського курорту, узагальненню й систематизації зібраних 

матеріалів з метою вироблення рекомендацій щодо подальшого розвитку 

оздоровниці. 

На основі проведених досліджень дійшли таких висновків: головним 

об’єктивним чинником, що дав початок створенню Слов’янського курорту, були 



46 
 

 
 

лікувальні якості солоної води Торських озер; історія здравниці ділиться на етапи: 

становлення мінеральних вод; радянський період; сучасний період розвитку 

курорту; на сучасному етапі створено всі передумови для подальшого 

цілеспрямованого розвитку багатопрофільного Слов’янського курорту як науково-

практичного, методичного центру сучасної курортології. 

Ключові слова: курортологія, чинники розвитку курорту, етапи становлення 

Слов’янського курорту, розвиток здравниці, сучасні тенденції курорту. 

 

Зуйченко Марія Олександрівна 

Великоновосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 Великоновосілківської районної ради 

Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Мегельбей Марина Миколаївна, 

учитель історії та правознавства 

 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕСЕЛЕННЯ ГРЕКІВ  З КРИМУ В 

ПРИАЗОВ’Я  

Актуальність даного дослідження зводиться до того, що становлення і 

добробут української багатонаціональної держави багато в чому залежить від 

продуманої національної політики, яка забезпечить рівноправне існування різних 

етнічних спільнот, сприятиме відродженню і розвитку їхньої культури. У зв’язку з 

цим великого значення набувають дослідження особливостей етнічної історії та 

традицій народів України. 

Мета роботи полягає у визначенні основних аспектів переселення греків у 

Приазов’я як складової геополітичних планів Російської імперії.  

Для досягнення цієї мети виконали такі завдання:  

 з’ясувати  основні причини та наслідки переселення греків з Криму; 

 встановити  хронологію переселенської операції;  

 визначити  роль Митрополита Ігнатія в політиці Російської імперії; 

 проаналізувати різні історичні джерела з історії переселення греків. 

Практичне значення дослідження полягає у поглибленні розуміння та причин 

та наслідків переселення греків у Приазов’я. 

 

Секція «Всесвітня історія» 

 

Фесенко Богдан Андрійович 

комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів №9 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

11 клас 

Науковий керівник – Попова Лілія Михайлівна, 

учитель історії  та географії   
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

ОКТАВІАНА АВГУСТА 

Перший римський імператор Октавіан Август увійшов в історію як 

миротворець, який зміг відновити Римську державу та міць її кордонів після 

серйозної політичної кризи. Тому дослідження його зовнішньої політики, з огляду 

на масштаб території і складність завдань, що стояли перед ним, залишається 

актуальним і донині. 

Метою дослідження є розгляд основних напрямків зовнішньої політики 

Октавіана Августа. Виконані наступні завдання: 

- досліджені історико-політичні умови здійснення зовнішньої політики 

Октавіана Августа; 

- розглянуті політика Риму в Іспанії, Галлії, подунайських територіях, 

східний напрямок його зовнішньої політики; 

- висвітлена суть політики Октавіана Августа щодо германців. 

Зовнішньополітична діяльність першого римського імператора була 

невід’ємною складовою його загальнополітичного курсу. Він прагнув не стільки 

завойовувати нові землі, скільки добитися порядку та повного підкорення римській 

владі у провінціях, повернути авторитет римського імені у прикордонних 

територіях. Август волів домагатися цього дипломатичними засобами, 

застосовуючи військову силу, коли це було необхідно. 

Зовнішньополітична діяльність імператора Октавіана Августа мала 

імперський характер, але агресивною її назвати не можна. Август прагнув 

підтримувати належний вплив Римської держави у всій системі міжнародних 

відносин того часу. 

Ключові слова: зовнішня політика, принципат, Октавіан Август, імператор, 

провінція, Рим, Схід, Германія, римська влада. 

 

Шихмамедова Мілана Улдузівна 

Краматорська українська гімназія Краматорської 

міської ради Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Бородай Олег Васильович, 

учитель громадянської освіти 

 

ТАГАНРОЗЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ  

(БЕРЕЗЕНЬ 1942 р.) 

Робота присвячена Таганрозькій наступальній операції, яка була складовою 

частиною загального наступу радянських військ на всіх радянсько-німецьких 

фронтах на початку 1942 року, в умовах, коли достатніх сил і ресурсів для такого 

наступу не було. Події, які відбувалися на південній ділянці радянсько-німецького 

фронту, зокрема спроби військ Південного фронту прорвати німецьку лінію 

оборони по річці Міус у березні 1942 року, є малодослідженою сторінкою в історії 

Другої світової війни. Тому робота має наукову актуальність, бо її тема потребує 

подальшого вивчення. 
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Головною джерельною базою роботи стали листи учасників та спогади 

свідків подій, пов’язаних з початком Таганрозької наступальної операції, а саме 

боєм, який відбувся 8 березня 1942 року біля селища Матвєєв Курган. 

Протягом березня війська 56-ї армії Південного фронту намагалися тричі 

прорвати Міус-фронт, але усі спроби виявилися безрезультатними. Втрати 

перевищили 20 тис. чоловік. «68-а, 76-я і 81-а морські стрілецькі бригади, які 

використовувались на напрямку головного удару, втратили до 60–70% особового 

складу». 

Відповідальність за провал Таганрозької наступальної операції і 

невиправдані втрати лежить на командуючому 56-ї армії генералі В.В.Циганові та 

його вищому військовому начальстві, а саме: генерал-лейтенанті 

Р.Я.Малиновському (командуючий Південним фронтом), маршалі С.К.Тимошенко 

(головком Південно-Західного напрямку), які кидали бійців у непідготовлені атаки 

на добре укріплені оборонні рубежі противника, без належної підтримки з боку 

артилерії й авіації. 

 

Поливко Злата Миколаївна 

Красноармійський міський ліцей «Надія» міста 

Красноармійська Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Михайлюк Валентина 

Євгенівна, учитель історії 

 

КАНАДСЬКА ПІДТРИМКА УКРАЇНИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТУ 

НА СХОДІ В ПЕРІОД З 2014 ПО 2020 РОКИ 

Актуальність даної роботи зумовлена об’єктивною необхідністю 

дослідження канадсько-українських взаємовідносин в умовах складної ситуації на 

Україні, яка потребує зовнішньополітичної підтримки. 

Мета дослідницької роботи полягає в аналізі зовнішньополітичних 

взаємовідносин у період з 2014 –2020 рр.  

У ході дослідження були досягнуті наступні результати: 

 розглянуто загострення російсько-українських відносин; 

 з’ясовано способи підтримки України Канадою під час російської агресії; 

 досліджено активну діяльність Канади в міжнародних організаціях для 

подолання  конфлікту на Сході України; 

 узагальнено статистичні данні з офіційного сайту уряду Канади. 

Ключові слова: Канада, допомога Україні, війна на Сході, армія, АТО, CAD, 

СММ, ЗСУ, ЗСК. 
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ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 
 

Секція «Географія та ландшафтознавство» 
 

Чарченко Єлизавета Вікторівна 

Красноармійський міський ліцей «Надія» міста 

Красноармійська Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Пермінов Олександр 

Васильович, учитель історії та географії 
 

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ КОМБІНОВАНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ З 

СИСТЕМАМИ НАКОПИЧЕННЯ В УКРАЇНІ. ПЕРСПЕКТИВИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ 

Актуальність роботи полягає у тому, що відповідно до програми 

декарбонізації пошук систем накопичення, акумулювання та зберігання виробленої 

енергії для України є пріоритетним. 

Метою роботи є аналіз впливу світової пандемії COVID-19 на розвиток 

«зеленої» енергетики в Україні та проведення економічних розрахунків 

перспективності встановлення сонячної електростанції з системою накопичення на 

локальному рівні. 

У ході дослідження були досягнуті наступні результати: 

– проаналізовано розвиток «зеленої» енергетики в умовах світової 

пандемії COVID-19 у світі та в Україні; 

– вивчено доцільність використання комбінованих електростанцій 

(геліотермальних, сонячних, вітрових) в Україні; 

– здійснено економічні розрахунки доцільності встановлення сонячної 

електростанції з системою накопичення на прикладі приватного домогосподарства 

та навчального закладу; 

– проведено опитування методом інтерв’ювання та з’ясовано, що 

значний відсоток учнів ліцею «Надія» підтримують ідею встановлення сонячних 

панелей на даху власного будинку. 

Ключові слова: комбіновані електростанції, пандемія COVID-19, «зелена» 

енергетика, декарбонізація, системи накопичення, акумуляторні батареї. 
 

Андріянов Олексій Валерійович 

комунальний заклад Очеретинський навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 

та курсів – дошкільний навчальний заклад (опорний 

навчальний заклад) Ясинуватського району Донецької 

області 

11 клас 

Науковий керівник – Горбунов Михайло 

Миколайович, учитель географі 
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РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ: ШЛЯХ ДО УСПІХУ 

Республіка Корея за останні пів століття пройшла шлях від відсталої аграрної 

країни до держави з дуже високим рівнем розвитку, яка володіє однією з самих 

стійких економік у світі. Окремі аспекти досвіду становлення та реалізації 

південнокорейської моделі економічного розвитку можуть бути корисними при 

складанні стратегічних планів розвитку інших держав, зокрема й України. 

Метою дослідження було визначення передумов та відстеження 

поступального розвитку Республіки Корея від відсталої аграрної країни до однієї з 

провідних держав світу. 

У роботі розглянуті тенденції соціально-економічного розвитку Республіки 

Корея. Визначені передумови економічного зростання країни. Проаналізований 

досвід становлення та реалізації південнокорейської моделі індустріалізації. 

Розглянуто сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку Південної Кореї. 
 

Лазаренко Данило Віталійович 

опорний заклад «Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №6» військово-цивільної адміністрації міста 

Торецьк Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Костюков Віктор 

Володимирович, учитель географії, біології 

 

БАЛКА СКЕЛЕВАТА: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ 

Мета роботи: всебічне вивчення певної території свого краю за різними 

джерелами й на основі безпосередніх спостережень. 

Актуальність роботи: під час підготовки до написання роботи було 

виявлено, що балка Скелевата є унікальним об’єктом природи Донбасу і місцем 

відкриття Донецького кам’яновугільного басейна. 

Етапи розвитку Донецького кряжа добре можна простежити на геологічних 

відслоненнях верхньої частини балки Скелевата. На відслоненнях можна 

простежити шари різних видів піщаників, а також скам’янілі залишки дерев 

кам’яновугільної флори, коралів, а також відбитки листків та молюсків 

невстановлених видів. У верхній частині балки були встановлені місця перших, 

документально зафіксованих місць відкриття Донецького кам’яновугільного 

басейна. 

На правому березі струмка єдиного відгалуження верхньої частини балки 

Скелевата, був знайдений схил, на якому росли 2 види роду Ковила (Stipa) – рослин 

занесених до Червоної Книги України. Ще 1 вид того ж роду Ковила вузьколиста 

(Stipa tirsa Steven) було знайдено у трьох місцях, але якщо в верхній і середній 

частині балки це були поодинокі знахідки, то в пониззі балки рослини росли на 

площі близько одного гектара, причому впритул до населеної  частини селища 

Щербинівка. 

Висновки 
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1. В своїй геологічній історії балка Скелевата пройшла цікавий і довгий 

період. У верхній частині балки є геологічні відслонення, які можна 

використовувати для навчальних цілей. В процесі вивчення балки було з’ясовано, 

що людина негативно впливає на природу в місті Торецьку. Завдяки своїй роботі я 

вступаю з пропозицією про організацію 3-х природоохоронних ділянок.  

2. В 2018 році дослідниками М. М. Ломако і М. В. Кулішовим було доведено, 

що балка Скелевата є місцем відкриття Донецького кам’яновугільного басейна, але 

вони не змогли встановити ці місця на місцевості. 

Ключові слова: Балка Скелевата, відкриття Донбасу, рослини Червоної 

книги України. 

 

ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 

 

Секція «Електроніка та приладобудування» 

 

Іванов Євген Вячеславович 

Курахівський ліцей «Престиж» І-ІІІ ступенів 

(академічного спрямування) Мар’їнської 

райдержадміністрації Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Антикуз Олена Володимирівна, 

учитель фізики 

 

МІСТО МОЄЇ МРІЇ – МІСТО ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Робота «Місто моєї мрії – місто цифрових трансформацій», яка пропонується 

для участі в Конкурсі – частина інноваційного проекту, який був виконаний у 

співавторстві та успішно представлений на заключному етапі науково-технічної 

виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» у 

2020-2021 навчальному році, та посів І місце в номінації «Електроніка та 

приладобудування». В даній роботі відображені тільки індивідуальний вклад та 

власні розробки автора. 

Ідея проекту – створення на базі плати Ардуіно інтерактивної моделі міста, 

яка реагує за допомогою датчиків на різноманітні зовнішні фактори:  

- вмикає полив клумби при зменшенні вологості ґрунту;  

- захищає пішохідний перехід від транспорту що рухається, про що 

заздалегідь повідомить водія; моделює роботу світлофорів на перехресті; 

передбачений як автоматичний режим, так і віддалене включення 

світлофорів за допомогою мобільного телефону; 

- захищає від дощу (або Сонця) відвідувачів літньої площадки 

(автоматичний зонт, який реагує на дощ або яскраве сонце); 

- автоматизує процес отримання максимальної кількості сонячної 

електроенергії шляхом повороту панелі, на якій може кріпитися сонячна 

батарея в залежності від кута падіння сонячних променів (модель 

сонячного трекера); 
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- інформує жителів міста про стан довкілля (температури, вологості, 

загазованості) на інформаційному екрані, встановленому в центрі моделі 

міста, пульті керування та ноутбуці, який підключений до макету міста. 

Передбачено переключення датчиків з автоматичного режиму на ручне 

управління 

При виконанні роботи: 

-  розглянуті теоретичні аспекти «Smart City»;  

- проаналізовані ключові ознаки «розумного міста»; 

- вивчені теоретичні основи конструювання на базі плати Arduino; 

-  спроектована модель «розумного міста» у відповідності з ключовими 

ознаками;  

- сконструйовані всі елементи «розумного міста», наведені в ідеї проекту, 

перевірена їх роботоспроможність;  

- виготовлений діючий макет «розумного міста»; 

- детально описано виготовлення та програмування кожного елементу моделі 

«розумного міста»; 

- підготований відеоролик, у якому демонструється робота кожного 

елементу макету  (https://youtu.be/oq6eZqb7658). 

В ході роботи над проектом виникли нові ідеї по удосконаленню моделі 

«розумного міста». Заплановано:  

- виготовлення моделі «розумного освітлення»; 

- виготовлення моделі «цифрового планетарію»; 

- забезпечення захисту даних при керуванні «розумним містом». 

Ознайомитися з роботою діючого макета «розумного міста» можна за 

посиланням: https://youtu.be/oq6eZqb7658 

Ключові слова: розумне місто (Smart сity), апаратно-обчислювальна 

платформа «Arduino», автоматичний полив, система «Розумний світлофор» та 

розсувний перехід, сонячний трекер, розсувна парасолька, інформаційний 

світлодіодний екран, музично-світлове шоу. 
 

Секція «Матеріалознавство» 
 

Залуцька Поліна Олексіївна 

комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

11 клас 

Наукові керівники – Шиманська Людмила 

Анатоліївна, учитель фізики; Іващенко Вікторія 

Юріївна, доцент кафедри матеріалознавства та 

перспективних технологій  
 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОРСЬКОЇ ТРАВИ ЗОСТЕРИ 

Дослідницька робота присвячена актуальним на сьогоднішній день 

проблемам пошуку економічно вигідних та екологічно-безпечних матеріалів, 

https://youtu.be/oq6eZqb7658
https://youtu.be/oq6eZqb7658
https://youtu.be/oq6eZqb7658
https://youtu.be/oq6eZqb7658
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використанню відновлювальних ресурсів. На узбережжі багатьох морів у серпні-

вересні можна спостерігати процес інтенсивного викидання морської трави чи 

водоростей. Велика кількість таких екологічних викидів забруднює територію. 

Саме через те що запаси зостери на планеті невичерпні, людству слід звернути на 

неї увагу для вивчення її властивостей для подальшого використання. 

У роботі досліджено основні властивості морської трави зостери. З’ясовано, 

що зостера міцна, гнучка трава, має погану теплопровідність та вологопроникність. 

Завдяки цим властивостям її використовують у медицині, косметології, 

виробництві меблів та будівництві, але в технічних областях вона майже не 

зустрічається. Саме тому дослідження можливостей її використання в 

переробленому стані є перспективними. 

Особливу увагу приділено аналізу існуючих методів обробки біологічної 

речовини, залежності властивостей зостери від методів її обробки та властивостям 

суміші обробленої зостери з різними в’яжучими компонентами. 

У результаті виявлено, що зостеру (камку) можливо переробити для 

подальших перетворень та використовувати як екологічно безпечний матеріал.  

Ключові слова: зостера, камка, хіміко-термічний метод, термічний метод, 

обробка, сировина, яєчний білок, в’яжучий компонент, желатин, мікроскоп. 

 

Секція «Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології» 

 

Кізілов Дмитро Олексійович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

9 клас 

Науковий керівник – Петровська Наталя 

Вікторівна, учитель історії і суспільствознавства 

 

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ МАЙСТРА-ПЕРУКАРЯ ДЛЯ 

КОЛОРУВАННЯ ВОЛОССЯ 

У дослідницькій роботі розглянуто проблему, яка повязана з активним 

розвитком мобільних пристроїв на ринку програмного забезпечення. Кількість 

мобільних програм значно перевищила кількість програм для персонального 

комп’ютера. Сучасна індустрія краси не є винятком. Звести до мінімуму відсоток 

похибки при створенні формули майбутнього кольору волосся допоможе 

використання інформаційних технологій в роботі майстра-перукаря. 

Розроблено мобільний додаток майстра-перукаря для колорування волосся 

продукцією торгової марки Farmagan (Італія) з можливістю точної діагностики 

перед колоруванням, визначення бажаного результату фарбування, функцією 

моделювання на фото нового кольору волосся, застосування електронної черги, 

використання додаткового трихологічного помічника. Вперше реалізовано 

алгоритм створення унікального електронного помічника в розробці формули 

фарбування. Ефективність роботи мобільного додатку перевірено в умовах салону 
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краси «Нова цирюльня». Мобільний додаток адаптовано і впроваджено в 

транснаціональній компанії Farmagan (Сан-Марино, Італія) – сертифікат про 

впровадження виданий 01.08.2019 р. Технологічні та програмні засоби, за 

допомогою яких було створено Android додаток – мова програмування Java, 

інтегроване середовище розробки Android Studio, система контролю версій Git, 

емулятор Genymotion, зберігання даних (СКБД) SQLite. 

Ключові слова: мобільний додаток, формула фарбування, ОС Android, бази 

даних, інтерфейс, Genymotion, Farmagan. 

 

Секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження» 

 

Кузнецова Світлана Сергіївна 

комунальний заклад «Маріупольський міський 

технологічний ліцей Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

10 клас 

Наукові керівники – Петрова Олександра Петрівна, 

учитель фізики, Федун Віктор Іванович, кандидат 

фізико-математичних наук 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІКРОСКОПІЧНИХ  

ДОМІШОК У ВОДІ 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню концентрації мікроскопічних 

домішок у воді. 

Під час проведення дослідження було проаналізовано багато теоретичного 

матеріалу щодо проблем питної води, типів забруднювачів водних ресурсів, явища 

розсіювання світла при проходженні через рідину. 

За результатами роботи визначено концентрацію вмісту домішок у питній, 

річковій та водопровідній воді.  

Під час дослідження використовували два методи, які базуються на теорії 

розсіювання світла. Рідина, яка має домішки, розсіює світловий промінь. При 

цьому змінюється розмір світлової плями, яка утворюється після проходження 

світла через рідину та зменшується інтенсивність світлового потоку, що можна 

зафіксувати за допомогою мікроамперметра.  

На підставі отриманих даних побудовані графіки залежності сили 

фотоструму від концентрації фарби у рідині та відношення діаметрів лазерного 

променя від концентрації розчину. 

Якщо отримані під час дослідження графіки оприлюднити, ними може 

скористатися будь-яка людина, яка вивчає якість води. 

Ключові слова: екологія, концентрація домішок, теорія розсіювання світла, 

інтенсивність світлового потоку, закон Бугера-Ламберта-Бера. 
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Мєзєнцева Ольга Андріївна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської 

міської ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Самохвалова Людмила 

Віталіївна, учитель фізики 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПОВІТРЯ ЗА ПОКАЗНИКАМИ 

ІНТЕНСИВНОСТІ РУХУ  

АВТОТРАНСПОРТУ В МЕЖАХ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬКА 

Численні дослідження стану атмосферного повітря великих та малих міст 

країн світу, зокрема й України, свідчать про суттєве погіршення показників якості 

повітряного середовища. Суттєвий внесок у рівень забруднення атмосферного 

повітря здійснює автомобільний транспорт. З огляду на невпинне зростання 

чисельності автомобілів, проблема зменшення негативного впливу викидів 

автотранспорту на довкілля на сьогодні залишається актуальною.  

Метою дослідження є проведення оцінки впливу інтенсивності руху 

автотранспорту в м. Слов’янську на стан атмосферного повітря. 

Завдання дослідження: проаналізувати досліджувану проблему в науковій 

літературі; здійснити експериментальні дослідження стану забруднення 

атмосферного повітря в межах м. Слов’янська; здійснити аналіз отриманих 

результатів; узагальнити результати та дійти висновків з обраної проблеми. 

На основі проведених досліджень дійшли таких висновків: показники 

викидів СО в атмосферне повітря в межах міста Слов’янська перевищують норму 

в 4 рази, при середньому показнику 20 мг/м3; більш забрудненим є повітря поза 

межами міста. Результати досліджень можуть бути використанні при підготовці 

проєктів з впровадження автоматизованої системи моніторингу якості повітря. 

Ключові слова: фонове забруднення атмосферного повітря, коефіцієнт 

токсичності, парникові гази, інтенсивність руху автотранспорту.  

 

Мєшков Андрій Ігорович  

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№16 Краматорської міської ради Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Аксенкова Елла Володимирівна, 

учитель хімії 

 

ВУГЛЕКИСЛИЙ ГАЗ ЯК ДЖЕРЕЛО ОРГАНІЧНОГО ПАЛИВА 

Дослідницька робота присвячена вирішенню проблеми утилізації 

вуглекислого газу в регіонах із високим рівнем забруднення атмосферного повітря. 

Уловлювання діоксиду вуглецю при прямому захопленні повітря відбувається на 

поверхні плівки розчину їдкого калію. Отриманий розчин калій карбонату 

осаджується катіонами Кальцію та прожарюється до утворення вуглекислого газу. 

Під час розкладу діоксиду карбону ми пропонуємо як каталізатор використовувати 



56 
 

 
 

дисульфід молібдену, а потім продукти реакції продувати через сучасні мембранні 

матеріали вибіркового пропускання. У результаті отримуємо газову суміш із 

високою концентрацією чадного газу, яку можна використовувати як паливо саму 

по собі, так і як сировину для промислового синтезу метану або метанолу. 

Нами розроблена імітаційна установка на промисловому контролері фірми 

«Schneider», що моделює процес автоматичної зміни режимів роботи виробничого 

обладнання, послідовність і частота зміни режимів роботи якої визначається 

алгоритмом. Функцію технологічного обладнання виконує світлофор, а режими 

його роботи визначаються кольором. Наш проєкт дає можливість не тільки 

очистити повітря від парникового газу, але й отримати з нього вуглеводневе 

паливо. Під час моделювання нами враховано наукові принципи сучасного 

виробництва: вибір сировини, теплообмін, безперервність, поперечний потік 

газообміну, комп’ютеризація виробничих процесів. 

Ключові слова: пряме захоплення повітря, дисульфід молібдену, мембранні 

матеріали вибіркового пропускання, наукові принципи сучасного виробництва. 

 

Секція «Науково-технічна творчість та винахідництво» 

 

Давиденко Дмитро Сергійович 

Великоновосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 Великоновосілківської районної ради 

Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Павловський Віктор 

Миколайович, учитель фізики та інформатики 

 

РОЗУМНА ТЕПЛИЦЯ НА АВТОНОМНОМУ ЖИВЛЕННІ НА БАЗІ 

МІКРОКОНТРОЛЕРА ARDUINO 

Мета роботи полягає у тому, щоб створити розумну теплицю на сонячній 

енергії. Дослідницька робота присвячена актуальним на сьогоднішній день 

проблемам автоматизації процесів у повсякденному житті та забезпеченні себе 

вітамінами весь рік. Особливу увагу приділено вивченню наукової літератури щодо 

теми дослідження, аналізу можливостей плати Arduino та конструюванню на її 

основі теплиці, проведенню тестування системи та отриманню відповідних 

висновків. 

В основній частині з’ясовано особливості плати Arduino. Узагальнено 

практичний досвід використання теплиць у житті. Значну увагу приділено 

конструюванню теплиці та написанню кодів. 

Створено і детально описано функціонування розумної теплиці. Зроблено 

висновок, що автоматизована теплиця на автономному живленні – це спосіб 

зменшення присутності людини у процесах вирощування овочів. Через просте та 

зрозуміле програмування плати Arduino втручання людини необхідне лише в разі 

зміни налаштувань параметрів вирощування рослин. 
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Ключові слова: розумна теплиця, сонячна енергія, мікроконтролер, Arduino, 

автоматизація процесів, код. 

 

Шишкін Андрій Антонович 

комунальний заклад «Маріупольський міський ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

8 клас 

Науковий керівник – Кейда Світлана Іванівна, 

учитель інформатики 

 

АВТОПОЛИВ ЗА ПОГОДНИМИ УМОВАМИ 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу автополиву за погодними умовами. 

Своїм проектом я хочу, щоб люди раціонально використовували водні ресурси, 

яких з кожним роком стає все менше на землі. Також мій проект допоможе людям 

не тільки економити воду, а ще і час, який вони раніше витрачали на полив. І не 

менш важливе, що завдяки економії води, ми економимо кошти, які раніше 

витрачали на оплату води. 

Досліджено було, як точно працює сайт OpenWeather. В ході дослідження 

було візначенно, що сайт процює доволі точно. Його функціонал мене цілком 

влаштовує. Цей сайт мені подобоється, тому я вирішив його використати.  

Я вирішив не використовувати стаціонарний комп’ютер, насамперед, тому 

що він великий, а по-друге, він не зможе робити ті вправи, які я йому буду 

відправляти. Та я став думати, з чим мені краще працювати, було багато варіантів, 

та я зупинився тільки на двох: arduino та rasberry pi. Так я сформував для себе 

критерій вибору і побачив, що на важливих для мене пунктах виграє rasberry pi. 

Далі мені треба було вибрати мову праграмування. По зручності роботи мені 

сподобалась мова Python. Там великий вибір бібліотек, та він може працювати з 

сайтом OpenWeather. 

Написавши програму, треба було правильно підключити ключ та мотор. 

Добре, що в інтернеті були схеми виводів rasberry pi. У нього є виводи 5V. 

Саме стільки, скільки витрачає мотор. 

Все, проект готовий, потім я провів декілька тестів. Я змінював місце, час та 

багато іншого та отримував правильну поведінку системи. 

Ключові слова: Python, OpenWeather, arduino, rasberry pi, автополив, 

силовий ключ. 

 

Маклаков Данило Анатолійович 

Красноармійський міський ліцей «Надія» міста 

Красноармійська Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Гром Наталія Сергіївна, 

учитель математики 
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АВТОМАТИЗОВАНА ТЕПЛИЦЯ 

Актуальність роботи описується тим, що для сучасної технології 

вирощування рослин в теплицях потрібна автоматизація, що полегшує роботу 

господареві та добре впливає на якість врожаю. 

Метою було вивчити автоматизовані пристрої для теплиць, 

продемонструвати деякі з них та сконструювати альтернативні варіанти пристроїв 

з доступних матеріалів. 

У процесі виконання роботи були поставлені наступні завдання: ознайомити 

з призначенням теплиць та їх застосування; детально опрацювати інформацію 

щодо автоматизованої теплиці та її складових; розробити макет, що буде містити 

пристрої, необхідні для полегшеної роботи вирощування рослин; протестувати дані 

пристрої та аналізувати їх роботу. 

Новизна роботи полягає в тому, що розроблений автором макет теплиці буде 

мати такі пристрої як: автовідкривач кватирки при високій температурі всередині, 

шумовий вмикач світла та очищувач повітря. 

Завершаючим етапом досліду було створення власного макету 

автоматизованої теплиці. Для більш наочного виду було зроблено дерев’яний макет 

трикутної форми, де можна розмістити наступні складові: кватирку та 

терморегулятор для її відкривання; лампу та акустичний світловий сенсор для її 

вмикання; розроблений автором очищувач повітря.  

Таким чином, автор проаналізував деякі методи автоматизації теплиць і зміг 

сконструювати макет теплиці з автоматичними пристроями. 

 

ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

Секція «Комп’ютерні системи та мережі» 

 

Овчинніков Антон Сергійович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької області»  

10 клас 

Науковий керівник – Биков Андрій Олександрович, 

учитель інформатики  

 

РОЗРОБКА СИСТЕМИ «SMART IRRIGATION» ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА 

РОСЛИНАМИ НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА ARDUINO 
Дослідницьку роботу присвячено розробці розумних пристроїв домашньої 

автоматизації для догляду за рослинами. В умовах сучасного світу багато людей 

стикаються з потребою у власноруч створених пристроях, які з розвитком 

технологій домашньої автоматизації все більш допомагають зробити своє житло 

більш комфортним та економічним. 

Досліджено основні аспекти використання мікроконтролерів Arduino Uno, 

Teensy 3.5, Raspberry Pi Zero, STM32F Discovery, ESP8266 які, можна застосувати 
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для створення власних пристроїв. Проаналізовано системи поливу «RainBird», 

«HomeKit Sonoff», «Gardena». Вивчено мову програмування мікроконтролерів, на 

якій працює середовище розробки Arduino IDE. 

Докладно описано принципи cтворення DIY пристроїв. Значну увагу 

приділено розробці алгоритму розумної системи поливу. 

Розроблено систему захисту від протікання та систему розумного поливу, 

алгоритм роботи пристрою та створено принципову схему.  

Створено та протестовано власний розумний пристрій «Smart Irrigation» для 

поливу рослин.  

Ключові слова: DIY пристрій, Arduino, бібліотека, мікрокомп’ютер, 

мікроконтролер, автоматизація процесів, середовище розробки.  

 

Голущак Наталя Романівна 

комунальний заклад «Маріупольський навчально-

виховний комплекс «Гімназія-школа» №27 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

9 клас 

Науковий керівник – Горбачова Наталя Вікторівна, 

учитель інформатики   

 

СТВОРЕННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО 

ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ РУХОМОГО ОБ’ЄКТУ 

Метою дослідження є створення пристрою для вимірювання швидкості 

рухомого об’єкту дистанційно. Об’єктом дослідження є моделювання основних 

складових пристрою, аналіз вимірювання швидкості рухомого об’єкту. В основі 

роботи пристрою лежить фізичне явище, яке називають ефектом Доплера – явище 

зміни частоти хвилі, яку реєструє приймач, викликане переміщенням джерела або 

приймача. 

Пристрій включає в себе окремі плати, зокрема плату датчика руху HB100, 

плату підсилювача і смугового фільтру, плату обробки, яка має в собі 

однокристальний програмований 8-й бітний мікроконтролер ATmega48 фірми 

Atmel, плату індикації, на яку виводиться значення швидкості. Даний пристрій 

здатний працювати як датчик вимірювання швидкості рухомого об’єкту малого 

радіусу дії (до 25м). 

Принцип роботи даного датчика заснований на випромінюванні 

високочастотного мікрохвильового (скануючого) сигналу і прийомі відбитого 

сигналу від рухомого об’єкту. Далі з приймального сигналу здійснюється 

виділення корисної інформації про швидкість об’єкту у вигляді девіації частоти 

(відхилу параметрів від первинних показників). 

Використовування подібних датчиків вже існує. Нове практичне застування 

даного пристрою ми бачимо у використанні його в якості технічного засобу, що 

допоможе більшій соціалізації людей з вадами зору. За умови відсутності 

світлофора на дорозі пристрій може подавати сигнал, що свідчить про наявність 

руху будь-якого виду транспорту.  
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Пристрій створено з використанням якомога меншої кількості придбаних 

деталей і сторонніх програмних бібліотек, бюджет проєкту приблизно 300 грн. 

Даний пристрій може бути використано на уроках фізики для демонстрації 

дії електромагнітних хвиль мікрохвильового діапазону та ефекту Доплера. Даний 

пристрій може бути використано на уроках інформатики в якості елементів STEM-

освіти. 

Ключові слова: швидкість рухомого об’єкту, ефект Доплера, 

мікроконтролер ATmega48, електромагнітні хвилі, плата датчика руху, показники 

похибки, нестійкий прийом сигналу, просте ковзне середнє.  

 

Секція «Кібербезпека» 

 

Мудрий Микита Сергійович 

комунальний заклад «Маріупольський навчально-

виховний комплекс «Ліцей-школа №14» 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

10 клас 

Науковий керівник – Головань Володимир 

Володимирович, учитель інформатики 

 

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ «ОБФУСКАТОР БІНАРНИХ ФАЙЛІВ 

«INTERSTAR» 

Дослідницьку роботу присвячено дуже актуальній на сьогоднішній час 

проблемі – декомпіляції та пошкодженню застосунків розроблених на .NET 

платформі. Існує багато способів для захисту застосунків від аналізу та 

декомпіляції. Найефективнішим з них є обфускація, але даній методиці притаманно 

багато недоліків, одним з яких є наявність спеціалізованих знань в галузі reverse 

engineering, а також знань будови Portable Executable файлів. Тому нами було 

прийняте рішення – написання платформи, на базі якої будь-який розробник може 

створити свій власний обфускатор. 

Об’єкт дослідження – захист програмного забезпечення від аналізу та 

декомпіляції. 

Предмет дослідження – обфускація програмного забезпечення написаного на 

.NET. 

Мета дослідження – проаналізувати сучасні методи обфускації файлів та 

написати свій власний обфускатор. 

Досліджено структуру .NET застосунків; розкрито методи захисту програм; 

знайдено рішення визначення оптимального набору модулів та їх налаштування у 

розробленій програмі. Досліджено будову .NET файлів, а також проаналізовано 

відомі методики для укладення декомпіляції. 

Ключові слова: кібербезпека, обфускація, PE файли, .NET, декомпіляція, 

reverse engineering. 
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Секція «Технології програмування» 

 

Ярьоменко Микита Дмитрович  

комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

11 клас 

Науковий керівник – Биков Андрій Олександрович, 

учитель інформатики 

 

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА «SAILOR SENDER» ДЛЯ ПОШУКУ 

РОБОТИ НА МОРСЬКИХ СУДАХ 

Дослідницьку роботу присвячено створенню системи «Sailor Sender», яка 

передбачає автоматизацію процесу пошуку судноплавних компаній, формування 

та створення власного резюме, розсилку електронних листів.  

Досліджено основні проблеми, з якими стикаються моряки в процесі 

працевлаштування. Через несучасний підхід до пошуку вакансій, багато з них 

залишаються без роботи або працюють не за спеціальністю. У дослідженні 

зазначені нові підходи щодо пошуку вакансій. 

Для реалізації дослідницької мети проаналізовано наукову та методичну 

літературу, вивчено мову програмування Python, правила роботи мережевого 

протоколу SMTP та принцип збереження даних у JSON формат. Основна увага 

акцентується на процесі розроблення алгоритму програми та створенні бази даних 

із електронними скриньками судноплавних компаній.  

Виокремлено характерні особливості процесу створення додатку: користувач 

вводить дані особистої електронної пошти в систему; після обробки даних 

обирається регіон, за яким буде створена розсилка; далі система пропонує створити 

резюме, після чого здійснюється надсилання електронних листів за електронною 

поштою судноплавних компаній. 

Створено автоматизовану систему «Sailor Sender» для пошуку роботи на 

морських судах. Обґрунтовано думку, що така система прискорить процес пошуку 

роботи та може бути корисною кожному моряку. 

Ключові слова: база даних, мережевий протокол SMTP, мова програмування 

Python, текстовий формат JSON, бібліотека PyQt5. 

 

Сердюков Євген Юрійович 

Красноармійський міський ліцей «Надія» міста 

Красноармійська Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Гром Наталія Сергіївна, 

учитель математики 
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ПРОЦЕС РОЗРОБКИ 2D ГРИ НА ІГРОВОМУ РУШІЮ UNITY 

Актуальність даної роботи полягає в тому, на сучасному етапі розвитку 

ігрової індустрії, може скластися думка, що 2D розробки відійшли на другий план. 

Але це не так, бо вони легші для сприйняття початківцю, який робить перші кроки 

в освоєнні комп’ютера тощо. Натомість досвідченій людині дає змогу спробувати 

свої сили в безпосередній розробці власного 2D контенту.   

За мету роботи автор поставив створення гри та проведення детального 

розробру кожного з процесів гри. 

Для досягнення мети роботи автором були поставлені такі завдання: 

визначити жанр, механіку, сетинг, сюжет гри; розробити візуальний контент, 

текстури і спрайти; опрацювати анімації та ввести фізику персонажа; включити 

систему діалогу в грі; запровадити систему здоров’я; ввести ворога для головного 

героя, опрацювати його фізику; побудувати локації й вложити задуманий геймплей 

гри. 

Новизна полягає в тому, що це одна з найперших робіт, в якій розповідається 

весь процес створення гри у 2D просторі. 

Завершаючим етапом досліду було створення власної технічної демо-версії 

гри. За допомогою програми «Photoshop» автор створив зображення текстур 

головного героя та об’єктів гри.  

Таким чином, автор розробив гру та проаналізував кожен з процесів розробки 

гри. Ігри, програмування, ІТ, gamedevelopment, розробка, Unity, Photoshop. 

 

Секція «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту» 

 

Кулєшова Наталія Олексіївна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської 

міської ради Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Іваненко Юрій Іванович, 

учитель інформатики 

 

РОЗПІЗНАВАННЯ ЖЕСТІВ НА ОСНОВІ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 
Мета роботи полягає у дослідженні штучних нейронних мереж; створенні 

на основі нейронної мережі програми розпізнавання жестів; упровадженні 

розробленої програми у повсякденне використання, дослідженні її недоліків та 

переваг. Відповідно до поставленої мети визначено завдання дослідження: 

вивчити сучасні теоретичні джерела з теми дослідження; проаналізувати існуючі 

комп’ютерні аналоги-програми; визначити алгоритм створення програми 

розпізнавання жестів на основі нейронної мережі; здійснити навчання нейронної 

мережі; розробити елементи інтерфейсу програми. 

Актуальність роботи визначається можливістю використання програми 

для розпізнавання жестів та відображенням їх у вигляді слів. 

Практична значущість полягає в можливості використання програми для 

здійснення спілкування людиною з вадами слуху в громадських місцях. 
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На основі проведених досліджень ми дійшли висновків: інтерфейс програми 

реалізований мовою Python, функціонал реалізовано за допомогою штучної 

нейронної мережі. Для нормального функціонування програми потрібно 

встановити додаткове програмне забезпечення, таке як Tensorflow, OpenCV, Keras, 

NumPy, Scikit-learn.  

Ключові слова: штучна нейронна мережа, комп’ютерна програма, 

інтерфейс, технологія програмування, програмна бібліотека Tensorflow, мова 

програмування Python. 

 

Волік Дмитро Олексійович 

комунальний заклад «Маріупольській міський ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

Науковий керівник – Литвин Лілія Олександрівна, 

учитель інформатики 

 

СТВОРЕННЯ ФІНАНСОВОГО ДОДАТКУ НА ПЛАТФОРМІ «TELEGRAM» 

Основною метою моєї роботи є створення Digital-помічника, база якого є 

месенджер «Telegram», який допомагає у фінансових питаннях, таких як: 

розрахування депозиту, конвертація валют, перегляд актуальних курсів валют, 

відстежування курсів за допомогою повідомлень. 

Я обрав саме створення фінансового помічника, тому що фінанси це дуже 

важлива галузь нашого життя, яка буде завжди актуальною. Я проводив 

опитування та дізнавався, які функції могли бути корисними для них. Також я хотів 

попрактикуватися у технології парсінгу, баз даних та мові програм. 

Що стосується завдання мого наукового дослідження, то воно полягало в 

тому, щоб створити повноцінний фінансовий додаток. 

Ключові слова: «Telegram», помічник, мессенджер, фінансовий, додаток. 

 

Литвиненко Артем Сергійович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

10 клас 

Науковий керівник – Биков Андрій Олександрович, 

учитель інформатики 

 

ВИКОРИСТАННЯ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНИХ БІЗНЕС-ЗАДАЧ НА ПРИКЛАДІ 

ВЕБДОДАТКУ «CUSTOMER ANALYSIS» 

Дослідницьку роботу присвячено комплексному дослідженню щодо 

використання бізнес-аналізу як ефективного інструменту для роботи з клієнтом, 

його автоматизування для інтеграції у малий бізнес. 
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Використання бізнес-аналізу у сегменті малого бізнесу є ефективним, але не 

популярним рішенням для покращення роботи компанії. Основна проблема – 

великі затрати та відсутність спеціалістів достатньої кваліфікації. Рішенням стає 

автоматизація бізнес-аналізу. Дана проблема є недостатньо дослідженою. 

Для досягнення мети проаналізовано принципи архітектури та роботи 

нейронних мереж та методів кластеризації. Вивчено мову програмування Python, 

бібліотеки для створення нейронних мереж, інструменти для розробки вебдодатку 

та аналізу даних. 

Описано використання методів машинного навчання та аналізу даних для 

вирішення бізнес-задач. Встановлено, що обрані технології доцільно 

використовувати для бізнес-аналізу. 

Створено нейронну мережу, алгоритм аналізу даних та моделі машинного 

навчання. Розроблено вебдодаток «Customer Analysis» та викладено для загального 

доступу. 

Ключові слова: бізнес-аналіз, машинне навчання, нейронна мережа, аналіз 

даних, мова програмування Python, вебдодаток. 

 

Секція «Internet-технології та WEB дизайн» 

 

Тертишник Артем Олегович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

10 клас 

Науковий керівник – Биков Андрій Олександрович, 

учитель інформатики 

 

ВЕБДОДАТОК «AUTO NOTES» ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО  

СТВОРЕННЯ КОНСПЕКТІВ 

Дослідницьку роботу присвячено створенню вебдодатку для автоматичного 

створення конспектів з використанням технологій вебскрапінгу та обробки 

натуральних мов. 

Розглянуто актуальну на сьогоднішній день проблему нестачі часу у 

школярів та студентів для якісної підготовки до занять. Час, який витрачається на 

навчальний процес, можна зменшити, позбавившись такої механічної роботи, як 

написання конспектів. 

Для досягнення мети проаналізовано існуючі алгоритми узагальнення тексту, 

вивчено мову програмування Python, бібліотеки для вебскрапінгу та обробки 

натуральних мов, інструменти для back-end та front-end частин вебсайту. Особливу 

увагу автор акцентує на створенні алгоритму збору даних, використанні алгоритму 

узагальнення – латентно-семантичного аналізу. 

Докладно розглянуто алгоритм збору інформації, принцип роботи латентно-

семантичного аналізу. Встановлено, що їх можна використовувати для створення 

конспектів. 
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Автор приходить до висновку, що розроблений власний вебдодаток дає змогу 

отримувати інформацію, обробляти її та збирати конспект за заданою темою. 

Збудовані конспекти надаються користувачу, можуть бути відредаговані та 

збережені у профілі, а також використані у навчальних цілях. 

Ключові слова: вебскрапінг, обробка натуральних мов, конспект, 

вебдодаток, мова програмування Python, узагальнення тексту, латентно-

семантичний аналіз.  

 

Федін Богдан Максимович 

комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №30 Маріупольскої міської ради 

Донецької області» 

10 клас 

Науковий керівник – Сачеєва Софія Ігорівна, учитель 

інформатики та математики 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ГРУПОВИХ ПРОЄКТІВ В ХМАРНОМУ ОСВІТНЬОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ GOOGLE WORKSPACE 

Дослідницьку роботу присвячено огляду переваг та недоліків Google 

Workspace під час організації проєктів групового навчання та поетапному розбору 

процесу виконання колективних завдань в цьому освітньому середовищі.  

Для реалізації мети ми поставили перед собою такі завдання, як аналіз 

додатків середовища Google Workspace; опис особливостей їх використання в 

освітній діяльності; розгляд практичних аспектів виконання групових проєктів в 

освітньому хмарному середовищі. 

В освітньому процесі дуже важливо вибрати допоміжне середовище для 

навчання та реалізації групових проєктів, що забезпечить комплексний метод 

досягнення освітніх цілей та володітиме великою кількістю технічних засобів. 

Зокрема, важливим інструментом є хмарне середовище, за допомогою якого ви 

можете отримати доступ до необхідної інформації та керувати груповою роботою 

в будь-який час. 

Встановлено: теоретична розробка теми впровадження хмарних технологій в 

освіті є дуже великою, але недостатньо уваги приділяється використанню Google 

Workspace.  

Розроблено проєкт «Аналіз ринку праці» за допомогою хмарного освітнього 

середовища. 

Ключові слова: Google Workspace, груповий проєкт, освітній процес, хмарне 

середовище, Classroom. 
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Секція «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми» 

 

Абдулазізов Ібрахім Октамович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

9 клас 

Науковий керівник – Биков Андрій Олександрович, 

учитель інформатики 

 

МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ 

ОБ’ЄКТІВ НА ВІДЕО З КАМЕР 

У дослідницькій роботі обґрунтовано ідею створення мультимедійної 

системи для визначення та класифікації облич з маскою і без неї з використанням 

власної згорткової нейронної мережі. 

В умовах пандемії коронавірусу в місцях великого скупчення людей, офісах, 

навчальних закладах необхідний швидкий, оперативний моніторинг дотримання 

маскового режиму. Дана проблема є недостатньо дослідженою. 

Для досягнення мети проаналізовано принципи архітектури та роботи 

згорткових нейронних мереж, вивчено мову програмування Python та бібліотеки 

для створення нейронних мереж. Основна увага акцентується на створенні власної 

згорткової нейронної мережі для класифікації об’єктів.  

У роботі докладно описано принципи роботи згорткової нейронної мережі. 

На підставі аналізу встановлено, що їх можна використовувати для класифікації 

об’єктів. 

У результаті створено власну згорткову нейронну мережу. Розроблено 

мультимедійну систему для визначення та класифікації облич з маскою і без маски 

на відео. 

Ключові слова: мультимедійна система, машинне навчання, штучні 

нейронні мережі, згорткові нейронні мережі, класифікація об’єктів, мова 

програмування Python. 

 

Ушаков Микита Денисович 

Красноармійський міський ліцей «Надія» м. 

Красноармійська Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Гром Наталія Сергіївна, 

учитель математики 

 

ТРЕНАЖЕР З БІОЛОГІЇ НА ТЕМУ «ПОЛІМОРФНЕ СХРЕЩУВАННЯ» 

Актуальність моєї роботи полягає у тому, що даний тренажер допомагає 

вирішити проблему засвоєння учнями матеріалу з теми «Генетика». 
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Метою даної роботи є розробка тренажеру для вивчення теми з 

біології  «Поліморфне схрещування» і створення штучного розмноження за 

наявністю мутацій. 

Для досягнення даної мети автором були поставлені такі завдання: вивчити 

мову програмування C#; вивчити середовище розробки Unity2D; розглянути тему 

з біології «Поліморфне схрещування»; створити комп’ютерний алгоритм 

біологічного схрещування; написати програму, яка відображає візуальне 

схрещування динозаврів. 

Практичне значення даної роботи полягає у тому, що її можна 

використовувати на уроках біології, заняттях гуртків, як наглядний посібник в 

медичних ВУЗах, а також для самоосвіти. Програма дозволяє більш докладно 

вивчати мутації. 

Програма була створена на мові програмування C#. Біологічна модель 

адаптована для комп’ютерів. Графічна частина створена у програмі Adobe 

Illustrator 2018. У програмі використані власні алгоритми автора. 

Розроблений проєкт дозволяє зрозуміти тему «Поліморфне схрещування», 

візуально демонструє можливий шанс мутації будь-яких організмів при 

схрещуванні. Також ця програма допомагає проводити експерименти з різними 

наборами генів і може бути корисною при проведені уроків біології. 

 

Криницький Владислав Олександрович 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Покровської 

міської ради Донецької області 

9 клас 

Науковий керівник – Кормишева Наталія 

Геннадіївна, учитель інформатики 

 

РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДЕОГРИ «WALD» 

Дослідницьку роботу присвячено розробці екологічної відеогри “Wald”. 

Проаналізовано інтереси потенційних гравців та програми для створення 

відеоігор, розглянуто принцип створення інді-ігор. 

Досліджено розвиток цифрової індустрії та відеоігор, особливості 

формування графічного стилю та геймдизайну для створення відеогри. 

Розроблено власний проєкт екологічного спрямування. 

Актуальність теми полягає у формуванні в молоді основ екологічного 

виховання й екологічної культури, її готовності до природоохоронної діяльності за 

допомогою відеогри. 

Висновки та результати виконаної роботи: за проведеними дослідженнями 

було створено проєкт відеогри екологічного спрямування з використанням 

власного графічного стилю, саундтреку та геймдизайну гри. 

Ключові слова: відеогра, інді-ігри, геймдизайн, ігровий рушій, растровий 

редактор, графіка, анімація, ігрова механіка, ігровий інтерфейс. 
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ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

 

Секція «Математика» 

 

Береснєва Анастасія Тимофіївна 

комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

11 клас 

Науковий керівник – Склярова Тереза Германівна, 

учитель математики 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ОБЛАСТЕЙ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ 

НЕРІВНОСТЕЙ  З ПАРАМЕТРАМИ 

Володіння прийомами розв’язання задач із параметрами можна вважати 

критерієм знань основних розділів шкільної математики, рівня розвитку 

математичного й логічного мислення. Завдання з параметрами вимагають глибоких 

знань програмного матеріалу та їх систематизації, тому, на наш погляд, у 

математичних класах роботі над цією темою необхідно приділяти більше уваги. 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню особливостей методу областей, 

його теоретичному обґрунтуванню, розробленню універсального алгоритму 

застосування. 

Розглянуто теоретичне обґрунтування та методика застосування методу 

областей у нерівностях із параметрами, розроблено алгоритм застосування та 

запропоновано при розв’язанні проводити аналогію з методом інтервалів, 

замінюючи параметр на число, для кращого розуміння. Простежено раціональність 

та зручність застосування цього методу для різних видів завдань із параметрами. 

Систематизовано алгоритм у порівняльній таблиці та застосовано 

запропонований метод для розв’язання нерівностей із ЗНО. Наочно показано 

перевагу методу областей як найбільш універсального та практичного. 

Запропонований метод допоможе розвитку логічного та математичного 

мислення, систематизації програмного матеріалу, може бути корисним не лише в 

опрацюванні шкільного матеріалу, а й під час підготовки до ЗНО, що стало ще 

більш актуальним зараз, коли незалежне тестування з математики стало 

обов’язковим для всіх випускників. 

Ключові слова: рівняння з параметром, нерівність із параметром, метод 

областей, завдання ЗНО з параметром, аналогія з методом інтервалів, лінії-нулі. 
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Бібікова Анастасія Олександрівна  

заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №9 

військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області 

8 клас 

Науковий керівник – Бібікова Інна Володимирівна, 

учитель математики 

 

МАТЕМАТИКА Й ШАХИ 

Математика, як і шахи, мають досить давню і багату історію. Однією із 

найпопулярніших ігор у світі є шахи,  які  мають багато спільного з математикою. 

Видатний математик Г. Харді, проводячи паралель між математикою та шахами, 

зауважив, що рішення проблем шахової гри є не що інше, як математична вправа, 

а гра в шахи – це як би наспівування математичних мелодій. Шахи, дошка і фігури 

постійно використовуються для ілюстрації різних математичних понять та ідей. 

Багато шахових термінів  використовують математичні назви: правило квадрата, 

правило трикутника, центр, симетрія. 

Мета роботи: дослідити зв’язок математики й шахів. 

Об’єкт дослідження: шахова дошка. Предмет дослідження: задачі, які 

пов’язані із шаховою дошкою й шаховими фігурами. У роботі подана історична 

довідка, що стосується розвитку гри в шахи; розглянуто основні ходи фігур на 

шаховій дошці; проілюстровано на конкретних задачах зв’язок між математикою 

та грою в шахи; розв’язано ряд шахово-математичних задач, зокрема задачі на 

розташування фігур на шаховій дошці, прості пішакові закінчення, а також і задачі 

на розрізання та розфарбування шахової дошки. 

Тема зв’язку математики та шахів недостатньо розкрита в сучасній 

літературі, хоча застосування шахової теорії часто зустрічається на олімпіадах з 

математики різного рівня. Шахи – зручна модель багатьох важливих і складних 

завдань, що виникають на практиці. Таким чином, тема роботи є актуальною. Шахи 

– це не тільки захоплююча гра, але і оригінальний спосіб розуміння рішення 

математичних задач, пізнання себе і навколишнього світу. 

 

Яковлєв Ярослав Олександрович 

Дружківська гімназія «Інтелект» Дружківської міської 

ради Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Яковлєв Олександр 

Олександрович, учитель математики 

 

ВИКОРИСТАННЯ ГРАФІКА ТРИГОНОМЕТРИЧНОЇ ФУНКЦІЇ У=SIN(X) 

Об’єкт дослідження: тригонометрична функція у=sin(x) та її графік. 

Предмет дослідження: моделювання деяких процесів за допомогою 

синусоїди. 
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Звичайно, не всі процеси в графічному зображенні нагадують синусоїду, що 

є графіком тригонометричної функції у=sin(x), але їх достатньо, щоб не провести 

дослідження на виявлення тригонометричної залежності y=sin(x). 

Мета дослідження: встановити і вивести деякі залежності, які описує 

тригонометрична функція у=sin(x). 

Основні завдання дослідження: 

- систематизувати знання про використання синусоїди в повсякденні; 

- набути знання про опис синусоїдами звуку, музики та мови; 

- застосувати набуті знання для прогнозу самопочуття людини через 

біоритми. 

Результатом дослідження є узагальнення та систематизація знань про 

тригонометричну функцію y=sin(x) та її графік; використання синусоїди під час 

прогнозування своєї діяльності на певний період та аналізу поведінки в минулому. 

Практичне значення. Дана робота може використовуватися для проведення 

занять гуртка з математики, для самостійної роботи учнів з питань математичного 

моделювання, аналізу та прогнозу. 

 

Секція «Прикладна математика» 

 

Гай Богдан Тарасович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

10 клас 

Науковий керівник – Кульбачко Олена Миколаївна, 

учитель математики 

 

МАГІЧНИЙ КВАДРАТ ТА МЕТОДИ ЙОГО ПОБУДОВИ 

Робота присвячена актуальній на сьогоднішній день проблемі щодо магічних 

квадратів як інструменту для розв’язання задач з криптографії, розв’язання 

олімпіадних задач та головоломок, підвищення інтересу учнів до вивчення 

математики. 

Мета дослідницької роботи полягає у тому, щоб ознайомитися з магічним 

квадратом та довести, що магічний квадрат – це не тільки головоломка, а – 

математичний об’єкт. 

Узагальнено матеріал із досліджуваної теми, введено в науковий обіг методи 

заповнення магічних квадратів, використання  їх на практиці та їх зв’язок з 

арифметичною прогресією.  

Для реалізації дослідницької мети визначені такі завдання: ознайомитися з 

видами магічних квадратів та їх властивостями, проаналізувати відомі методи 

заповнення магічних квадратів, вивести власний метод заповнення з можливими 

корисними наслідками. 
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Основну увагу в дослідженні приділено методам заповнення магічних 

квадратів різного порядку, вивченню властивостей магічного квадрату та зв’язку 

магічних квадратів з арифметичною прогресією. 

Розроблено авторські алгоритми та виведено наслідок з одного із алгоритмів 

для підрахунку бажаного сегмента арифметичної прогресії  від a до b, який дає 

змогу прорахувати суму членів арифметичної прогресії на бажаній ділянці. 

Подальші дослідження потребують вивчення зв’язку між специфічними видами 

магічних квадратів та арифметичною прогресією. 

Ключові слова: магічний квадрат, порядок квадрату, магічна константа, 

головна діагональ, ламана діагональ. 

 

Сорокіна Катерина Федорівна 

Вугледарський навчально-виховний комплекс 

«Політехнічний ліцей-загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» Вугледарської міської ради Донецької 

області 

9 клас 

Науковий керівник – Калініна Олена Миколаївна, 

учитель математики 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАМІНИ ТРАДИЦІЙНИХ 

ПІДРУЧНИКІВ НА ЕЛЕКТРОННІ 

У дослідницькій роботі розглянуто проблеми, пов’язані з використанням 

традиційних паперових підручників. Зроблено акцент на дослідженні відповідності 

ваги шкільних сумок державним санітарним нормам. За допомогою інструментів 

математичної статистики підтверджено систематичність вагового перевантаження 

портфелів учнів. 

Проведено анкетування учасників навчального процесу щодо готовності 

використання у своїй діяльності електронних книг, як елементу цифрової 

трансформації освіти. 

Вивчено забезпеченість шкільних бібліотек підручниками за параметрами: 

кількість, своєчасність, термін використання, різноманітність. Економічно 

прораховано можливість придбання електронних планшетів для навчання. 

У якості засобу вирішення виявлених проблем запропоновано заміну 

паперових підручників на електронні. 

Ключові слова: планшет, електронна книга, традиційні підручники, цифрова 

трансформація освіти, математична статистика, критерій згоди. 
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Куликова Дар’я Сергіївна 

опорний заклад «Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №6» військово-цивільної адміністрації міста 

Торецьк Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Зоріна Наталія Борисівна, 

учитель математики  

 

ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСЕЛ ФІБОНАЧЧІ ПРИ РОЗВ’ЯЗАННІ ЗАДАЧ 

Ряд Фібоначчі має важливе значення в будь-якій сфері, тому обрана мною 

тема завжди була, є, і буде актуальна.  

Коротка характеристика змісту роботи: були подані теоретичні дані та власно 

розроблений практичний матеріал за цією темою. 

Мета роботи – показати наскільки числа Фібоначчі глобальні і широко 

застосовані в багатьох математичних питаннях, зокрема в геометрії, фізиці, 

комбінаториці. 

Актуальність. Робота є актуальною з огляду на проблеми поєднання 

математики з фізикою, біологією та іншими науками, інтегрування математики в 

практичну сферу діяльності та розвиток життєвих компетентностей. 

Завдання дослідження: 

- вивчити поняття «Числа Фібоначчі», історію його появи; 

- розглянути вирішення завдань за допомогою послідовністі Фібоначчі;  

- переконатися в універсальності цього числового ряду, його застосування у 

різних галузях науки. 

Висновок. В моїй роботі продемонстровано, як приклади використання 

інструментарію чисел Фібоначчі застосовуються для розв’язання власноруч 

складених задач з комбінаторики, фізики, геометрії. 

Ключові слова: ряд чисел Фібоначчі, практичне застосування, фізика, 

геометрія, задачі. 

 

Бичкова Анастасія Максимівна 

комунальний заклад «Маріупольський міський ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

9 клас 

Науковий керівник – Санікідзе Тарієл Автанділович, 

учитель математики 

 

ПРО ОДИН ГЕРОНІВ ТЕТРАЕДР 

Мета роботи полягає в бажанні отримати загальні формули героніва 

тетраедра. 

Практичність її полягає в тому, що матеріали цієї роботи показують 

поглиблений взаємозв’язок між важливими розділами математики – алгебри і 

геометрії, про важливість яких говорив ще Декарт. 
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Основною метою моєї роботи є вивчення теорії чисел, що застосовується у 

криптографії, адже зараз приділяється велика увага застосовуванню саме 

математичних методів у шифруванні інформації. Це допоможе мені більш детально 

зрозуміти і вивчити цю тему та визначитися у своїй подальшій роботі. 

Ця робота є внеском у розробку теоретичного дослідження з теми алгебри та 

арифметики. Це буде корисно не тільки тим, хто цікавиться алгеброю та теорією 

чисел, але ще й тим, хто вивчає основи математики. 

Ключові слова: геронів трикутник, піфагорові трійки, площа, об’єм, 

тетраедр, геронів тетраедр, діофантові рівняння. 

 

Кравець Богдан Сергійович 

комунальний заклад «Маріупольський міський ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

8 клас 

Науковий керівник – Поліщук Світлана Вікторівна, 

учитель математики 

 

МАТЕМАТИКА В ПЕДІАТРІЇ 

Під час дослідницької роботи з’ясувати, яку роль має математика в педіатрії. 

Виявити значущість математики в медицині. 

Математика в медицині найчастіше використовується як метод наукового 

аналізу. Але широко використовується в таких вузьких спеціальностях як педіатрія, 

акушерство. Особливого значення має високий професіоналізм медика в работі з 

дітьми. Знання математики допомогають педіатрам, медичним сестрам правильно 

оцінити фізичний розвиток дітей, вчасно виявляти відхилення в здоров’ї. 

Намагатимуся довести взаємодію математики з анатомією і фізіологією 

дитячого організму для найбільш ефективного лікування і профілактики 

захворювань. 

Майже всі учні відповіли , що математика не потрібна, а от майбутні лікарі, 

майже одностайно відповіли, що потрібна. 

За допомогою метематичних методів розрахунку вирішуються задачі, які 

необхідні не тільки педіатрам, а й батькам: вимірювання зросту, ваги дитини; 

дозування ліків у домашніх умовах вимірювання температури води при купанні 

дитини. Розраховується добове і разове харчування. 

У результаті моєї дослідницької роботи припущення, що математичні 

розрахунки дозволяють педіатрам оцінити рівень і особливості фізичного розвитку 

людини, було доведено.  

Я з’ясував, яку роль мають математичні розрахунки в педіатрії. Під час 

лікування і встановлення діагнозу лікарі постійно мають справу з математичними 

методами. Математика і медицина користуються прийомами: спостереження, 

аналізу, діагностики, перевірки отриманих результатів. Увага, терпіння і 

наполегливість, – це якості, необхідні лікарю і математику. 
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Оцінка ваги і зросту дітей за допоиогою математичних розрахунків дозволяє 

оцінити ступінь відповідності маси  і зросту,  і це дає можливість оцінити, чи є маса 

недостатньою, нормальною чи збільшеною. Це є дуже важливо при визначенні 

показників для профілактики і лікування. 

Також у цій роботі я склав задачі і підтвердив гіпотезу, що сукупність зросту 

і ваги дівчат підпорядковується закону нормального розподілу Гауса. Поставленні 

цілі були досягнуті, ця робота дуже важлива, бо допомагає діагностувати проблеми 

зі здоров’ям. А здоров’я дітей – це здоров’я майбутньої нації. 

Ключові слова: антропометричні показники, індекс Кетле, генеральна 

сукупність, дисперсія, нормальний розподіл, критерій Пірсона. 

 

Секція «Математичне моделювання» 

 

Грушко Сергій Сергійович 

опорний заклад «Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №6» військово-цивільної адміністрації міста 

Торецьк Донецької області 

9 клас 

Науковий керівник – Маєвська Лілія Іванівна, учитель 

математики 

 

ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ПЛОЩИНІ 

В сучасній математиці однією з провідних ідей є ідея перетворень, за 

допомогою якої доводять твердження з різних розділів математики, які виходять за 

межі шкільного курсу. 

Актуальність вибраної теми дослідження обумовлена численними 

застосуваннями перетворень геометричних фігур для виконання різного роду 

практичних задач в таких галузях як будівництво і архітектура, кіномотографія, 

мистецтво тощо. Саме таке застосування дає можливість усвідомити практичну 

направленість курсу математики, так як показує де можна використати набуті 

знання. 

В роботі приділена увага таким перетворенням, як рух, проілюстровано 

застосування його властивостей для розв’язання деяких цікавих задач. Розв’язання 

таких задач сприяє формуванню наукового світогляду, нестандартного мислення, 

пізнавального інтересу. 

Мета роботи: 

- розглянути основні геометричні перетворення (рухи), вивчити їх 

сутність і властивості; 

- розібрати методи геометричних перетворень та за допомогою їх 

навчитись розв’язувати задачі на рухи; 

- поглибити та розширити знання з теми «Геометричні перетворення на 

площині»; 

- визначити можливості реалізації прикладної спрямованості цієї теми 

через розв’язання задач на побудову; 
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- провести дослідження та аналіз різних способів розв’язання задач 

практичного змісту; 

- вибрати серед цих способів найбільш оптимальні і цікаві; 

- узагальнити та систематизувати отриманий матеріал. 

Головні результати роботи: 

- продемонстровано застосування рухів для розв’язування задач на 

побудову практичного змісту; 

- здійснено детальний опис алгоритму застосування усіх видів руху на 

задачах з різних сфер діяльності людини, зокрема розробки орнаменту вишиванки. 

Методи перетворення є одними з провідних у сучасній математичній науці і 

в різних галузях її застосувань. Вони тісно пов’язані з ідеями функції, відображень, 

які широко використовуються на практиці. 

Результати досліджень були представлені на учнівській конференції в рамках 

курсу за вибором «Математичне моделювання». Робота дала поштовх для 

створення проекту «Вишиванка в твоєму імені». 

 

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ Й АСТРОНОМІЇ 

 

Секція «Теоретична фізика» 

 

Клюц Геннідій В’ячеславович 

комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня 

школа I-III ступенів №41 Маріупольської міської ради, 

Донецької області» 

10 клас 

Науковий керівник – Дядік Юлія Василівна, учитель 

фізики 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КУМУЛЯТИВНОГО ЕФЕКТУ В РІДИНІ 

МЕТОДОМ ПАДІННЯ КРАПЕЛЬ 
Пріоритетним напрямом досліджень науковців сьогодні є створення 

технологій, що забезпечують максимальну продуктивність при низьких 

енерговитратах. Серед нових технологій важливе місце посідає гідроструменева 

обробка матеріалів, де як інструмент використовується струмінь рідини високого 

тиску. Одним із механізмів створення гідроструменя є кумулятивний ефект. 

Мета дослідження: спостереження кумулятивного ефекту та дослідження 

впливу різних факторів на його перебіг. 

Завдання дослідження: виготовити установку для спостереження 

кумулятивного ефекту та розробити методику проведення дослідів. 

Проаналізувати можливі фактори, які можуть впливати на перебіг кумулятивного 

ефекту. Сформулювати та здійснити експериментальну перевірку висунутих 

гіпотез.  
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Під час експерименту було встановлено, що на величину кумулятивного 

струменя впливають площа вільної поверхні, частота падіння крапель та глибина 

води в посудині. 

Ключові слова: гідрострумінь, кумулятивний ефект, кумулятивний 

струмінь, коефіцієнт кумуляції, густина енергії, поверхневий шар, коефіцієнт 

поверхневого натягу. 

 

Зима Римма Олександрівна 

багатопрофільна гімназія Покровської міської ради 

Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Терещенко Віта 

Володимирівна, учитель фізики 

 

СОНЯЧНІ БАТАРЕЇ – ПОМІЧНИК ДЛЯ ГІМНАЗІЇ 

Мета роботи: дослідити екологічну альтернативу заміни електроенергетики. 

Вибір та розрахунок основних параметрів та чинників, які на них впливають у 

процесі роботи сонячних батарей. 

Актуальність: дана тема є актуальною, бо висвітлює екологічні проблеми та 

пропонує шляхи їх вирішення в межах навчального закладу. 

Висновок: ми можемо встановити сонячні панелі на шкільному даху, але для 

нашого навчального закладу це буде коштувати дорого, тому я пропоную залучати 

спонсорів. 

Ключові слова: сонячні панелі, енергія, екологія, дах, освітлення, 

електростанції, електроенергія, глобальне потепління. 

 

Секція «Експериментальна фізика» 

 

Сікірин Даніель Рафікович 

заклад загальної середньої освіти І−ІІІ ступенів №10 

Мирноградської міської ради Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Любименко Олена Миколаївна, 

кандидат фізико-математичних наук 

 

ТЕПЛО ЯК ДЖЕРЕЛО АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГІЇ 

Як відомо, що з кожним роком людству необхідно все більше кількості 

електроенергії, а це призводить до забруднення екосистеми. Більша частина 

світової електроенергії припадає на ТЕС. Негативний вплив ТЕС на навколишнє 

природне середовище – складний процес, який включає в себе як забруднення 

атмосферного повітря газовими й аерозольними викидами, так і викиди теплової 

енергії в навколишнє середовище, забруднення ґрунтових вод, так як вони служать 

для них охолоджувачами, а також створюють токсичне і радіаційне забруднення. 

Відповідно підвищується захворюваність (легенів, грудей, кишківника та простати 
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– складають 42% усіх випадків захворювань на рак у всьому світі) та з’являються 

нові, нікому невідомі, інфекції. Кожен восьмий випадок смерті в Європі пов’язаний 

із забрудненням повітря, шумом, а також низькою якістю води і впливом хімікатів, 

вимирають рідкісні види тварин, вирують стихійні лиха. 

Саме тому зараз набувають популярності поновлювані енергетичні та теплові 

джерела. Станом на 2020 рік в Україні 7,3% електроенергії виробляється за 

допомогою альтернативних джерел. 

Якщо вітер, сонце, вода, хвилі, течії та геотермальні резерви вже давно 

сприймаються як джерела енергії, то про те, що давати енергію може тепло, 

замислюється поки мало хто. Невичерпний енергетичний ресурс − це не тільки 

сонце або вода, це ще і тепло. 

Актуальність роботи. Термоелектрика − сукупність явищ, в яких різниця 

температур між двома речовинами створює електричний потенціал чи різницю 

температур. 

Отже, це поняття відноситься до прямого перетворення теплоти в електрику 

в твердих або рідких провідниках, а також до прямого нагрівання або охолодження 

контактів двох провідників, які пропускають струм. 

Термін «термоелектрика» у сучасному світі має на увазі термоелектричні 

явища Зеєбека, Пельтьє і Томсона. Всі ці ефекти характеризуються відповідними 

коефіцієнтами, які визначаються параметрами контактів між різнорідними 

речовинами, а також властивостями самих матеріалів. 

Метою роботи було зробити термогенератор на основі елемента Пельтьє, за 

допомогою якого можна заряджати техніку, таку як: гаджет, ліхтарик, фітнес-

браслет та ін. 

Наукова новизна роботи: 

1. Отримано характеристики елемента Пельтьє. 

2. Розроблено пристрій, який дозволяє в побутових умовах при використанні 

батареї з опаленням отримувати електроенергію, яку можна використовувати для 

підключення ліхтарика, пристрою зволожувача повітря, заряджати фітнес-браслет. 

3. Апробовано застосування пристрою. 

Ключові слова: ефект Зеєбека, елемент Пельтьє, температура, охолодження, 

тепло, струм, термоелектрорушійна сила. 

 

Бурлака Андрій Олександрович 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської 

міської ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Самохвалова Людмила 

Віталіївна, учитель фізики 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КРИТИЧНОЇ ВИСОТИ ШАРУ РІДИНИ НА ПЛАСКІЙ 

ПОВЕРХНІ 

Характерною особливістю сучасного етапу розвитку різних галузей науки є 

зростання сил, напруг, швидкостей та концентрації енергії, якими керує людина. 
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Тому виникає необхідність доповнення до механізму із твердого матеріалу дієвого 

інструменту – потоку рідини, що переходить від бурхливого до спокійного стану. 

Метою дослідження є встановлення механізму виникнення стрибка потоку 

рідини навколо центрального струменя, що падає на пласку горизонтальну 

поверхню; визначення параметрів критичної висоти шару рідини. В основу 

дослідження покладено теорію досконалого гідравлічного стрибка, як процесу 

утворення круглої стоячої хвилі. 

Виконуючи завдання дослідження, проаналізовано наукову літературу, у 

якій розглядаються гідравлічні структурні ефекти; проведено теоретичні 

розрахунки з визначення критичної висоти рідини в залежності від фізичних 

параметрів потоку; під час експериментального дослідження стрибка потоку 

рідини описано закономірності такого фізичного явища. 

У результаті дослідження встановлено, що висота стрибка потоку рідини на 

горизонтальній поверхні залежить від глибини до й після стрибка, розподілу 

швидкостей через втрати кінетичної енергії потоку рідини. Оцінкою критичної 

висоти є вираз 
gb

Q
hk 2

2

 . Середнє значення стрибка води становить близько 

2,38 мм. 

Ключові слова: потік рідини, гідравлічний стрибок на горизонтальній 

поверхні, критична висота, кругла стояча хвиля. 

 

Ганжела Даніель Володимирович 

Вільненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Пєшко Юрій Володимирович, 

учитель фізики 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ НА МІСЦЕВОСТІ 

Актуальність дослідження. У зв’язку зі зростаючими масштабами 

радіоактивного забруднення планети особливу увагу слід звернути на рівень 

радіоактивних випромінювань. Одним із результатів дії іонізуючого 

випромінювання на клітину є поява генетичних мутацій, які в свою чергу можуть 

призводити до розвитку злоякісних захворювань. Актуальним завданням 

дозиметрії та радіобіології є визначення та оцінка рівнів опромінення людини від 

природних та техногенних радіоактивних джерел природного походження. 

Використання сучасних засобів та методів вимірювань дає можливість глибше 

вивчити, дослідити та оцінити рівень радіаційних випромінювань на місцевості. 

Об’єкт дослідження – радіаційний фон у селі Вільному Волноваського 

району та навколо села. 

Предмет дослідження – розподіл рівня радіаційного фону у селі Вільному 

Волноваського району та навколо села. 
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Мета дослідження – дослідити радіаційний фон на території села Вільного та 

прилеглій місцевості у кількох точках, зробити аналіз радіаційної ситуації на даній 

території. 

Завдання дослідження: 1) аналіз літератури з теми дослідження, визначення 

радіоактивності та видів радіаційного фону; 2)вивчення методів вимірювання 

радіаційного фону на місцевості; 3) експериментальне вимірювання радіаційного 

фону у кількох точках навколо села Вільного; 4)аналіз одержаних результатів. 

Ключові слова: радіаційний фон, іонізуюче випромінювання, радіонуклід, 

дозиметр, потужність експозиційної дози. 

 

Секція «Аерофізика та космічні дослідження» 

 

Корнієнко Микита Сергійович 

Красноармійський міський ліцей «Надія» міста 

Красноармійська Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Галушко Ірина Миколаївна, 

учитель фізики 

 

РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ КОЛОНІЗАЦІЇ МІСЯЦЯ  

НА ОСНОВІ ІСНУЮЧИХ ПЛАНІВ ТА ПРОЄКТІВ 

Коротка характеристика. У роботі досліджені існуючі плани колонізації 

Місяця та інших космічних тіл Сонячної системи, проведено глибокий аналіз 

потенційних об’єктів колонізації та зроблено висновок щодо найбільш придатного 

місця для початку колонізації космосу. 

Мета: розробка плану колонізації Місяця на основі вже існуючих планів та 

проєктів. 

Актуальність: створення найбільш ефективного плану колонізації Місяця 

серед великої кількості різноманітних планів та проєктів. 

Завдання наукової роботи: вивчити наукову літературу, що пов’язана з 

колонізацією та вивченням Місяця; вивчити дослідження та висадки на Місяць; 

проаналізувати умови існування колонії людей на Місяці; проаналізувати критерії 

для створення колонії на Місяці; скласти комплекс завдань, які мають бути 

виконані при створенні колонії на Місяці; проаналізувати різноманітні плани та їх 

особливості для створення колонії на Місяці; на основі існуючих планів та власних 

розробок створити власний план колонізації Місяця. 

У результаті поставлені завдання було виконано, було розроблено власний 

план колонізації Місяця, що складається з чотирьох етапів. 
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 

 

Секція «Економічна теорія та історія економічної думки» 

 

Давиденко Дмитро Сергійович 

Великоновосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 Великоновосілківської районної ради 

Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Голуб Олена Вікторівна, 

учитель економіки 

 

ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 

Метою дослідження є аналіз досконалої конкуренції з точки зору сільського 

господарства. Роботу присвячено актуальній на сьогоднішній день темі 

конкуренції, оскільки ринок є тим ефективнішим, чим більше він задовольняє 

умовам досконалої конкуренції. Основну увагу автор акцентує на історичних 

аспектах розвитку, умовах виникнення та механізмі функціонування, перевагах та 

недоліках, втіленні у сільському господарстві досконалої конкуренції. 

В основній частині автор характеризує поняття досконалої конкуренції, 

аналізує дослідження науковців щодо поняття конкуренції. Досліджено 

особливості досконалої конкуренції у сільському господарстві України. Порівняно 

сільське господарство України та Німеччини з точки зору досконалої конкуренції. 

На підставі аналізу ринку сільськогосподарської продукції було встановлено 

особливості прояву досконалої конкуренції на ньому. Виходячи з вищезазначеного, 

автор робить висновок, що конкуренція є процесом управління суб’єктом ринкових 

відносин своїми ресурсами для задоволення своїх потреб чи потреб покупця. 

Ключові слова: досконала конкуренція, сільське господарство, Україна, 

Німеччина, ринок сільськогосподарської продукції, управління ресурсами. 

 

Секція «Мікроекономіка та макроекономіка» 

 

Грінченко Максим Олександрович 

Красноармійський міський ліцей «Надія» міста 

Красноармійська Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Михайлюк Валентина 

Євгенівна, учитель історії 

 

ПОШУК ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ КАРАНТИННОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

Актуальність даної роботи зумовлена тим, що сьогодні в усьому світі на тлі 

боротьби з пандемією COVID-19 відбувається глобальна економічна рецесія, 

економічне положення та епідеміологічна ситуація погіршуються з кожним днем. 
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Перед людством виникла проблема, коли через карантинні обмеження населення 

збідніло і постало питання фактичного виживання та адаптації до реалій нового 

життя. 

Метою даної роботи є здійснення аналізу поточної економічної ситуації в 

Україні та світі; розгляд методів та розробка шляхів подолання кризи. 

У ході дослідження були досягнуті наступні результати: 

 проаналізовано процеси виникнення економічних криз; 

 досліджено кризові явища початку 2020 року; 

 розглянуто існуючі методи для забезпечення економічної стабільності; 

 визначено шляхи подолання економічної кризи в Україні; 

 розроблено заходи для подолання важкого становища малого бізнесу в 

місті Покровську. 

Ключові слова: COVID-19, пандемія, рецесія, економічна криза, малий та 

середній бізнес, підприємці, соціальне дистанціювання, гранти, державна 

підтримка. 

 

Федорова Дар’я Юріївна 

Красноармійський міський ліцей «Надія» 

м. Красноармійська Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Пермінов Олександр 

Васильович, учитель історії та географії 

 

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У СФЕРІ 

ТУРИЗМУ В США ТА ІСПАНІЇ. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЦИХ ПОКАЗНИКІВ 

Актуальність роботи полягає в тому, що під впливом обмежувально-

карантинних заходів страждають усі сфери економіки та життєдіяльності.  

Метою роботи є дослідження змін в національних економіках, які 

постраждали від коронавірусу та зазнали вагомих втрат. 

Під час вивчення цієї теми були здійснені такі завдання: 

- огляд досліджень стосовно обраної теми з використанням Інтернет-

ресурсів; 

- аналіз внесків туристичного бізнесу в економіки США та Іспанії; 

- порівняння наслідків кризи у сфері подорожей та туризму та зміни в 

показниках прибутку в обраних країнах; 

- опрацювання та синтез інформації з англомовних першоджерел.  

У ході дослідження були досягнуті наступні результати: 

- проведено аналіз внеску туристичної індустрії в економіки США та 

Іспанії; 

- підрахунок збитків в період локдаунів найпоширеніших секторів 

туристичної індустрії; 

- досліджено рівні рецесій в певних сферах туристичної індустрії, які 

були викликані пандемією COVID-19; 
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Ключові слова: сфера подорожей та туризму, COVID-19, криза, збитки, 

національна економіка, туристи, обмежувально-карантинні заходи. 
 

Секція «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 

 

Берестовенко Ярослав Юрійович 

комунальний заклад «Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №5 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

8 клас 

Науковий керівник – Добровольська Світлана 

Вікторівна, учитель економіки 

 

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Актуальність теми. Неефективний механізм залучення коштів та їх 

непродуктивне використання привели до досить швидкого накопичення 

державного боргу України, що негативно впливає на фінансову безпеку і 

кредитоспроможність держави. Нові умови розвитку вимагають пошук 

оптимальних методів управління державним боргом. 

Метою роботи є оцінка сучасного стану державного боргу України, 

визначення перспективних напрямків врегулювання проблем, пов’язаних з 

обслуговуванням державного боргу. 

У роботі узагальнено теоретичні проблеми, методи і способи вирішення 

державного боргу України, їх класифікаціі та різновидності. Побудовано способи 

вирішення проблем державного боргу України та його обслуговування. Також була 

наведена статистика щодо зовнішнього державного боргу, внутрішнього 

державного боргу, ВВП України. 

Висновок. Дослідження показало, що в Україні є тенденція до збільшення 

державного боргу, саме тому було запропоновано основні методи її вирішення, 

моделі управління державним боргом та уникнення подальших фінансових 

проблем, зв’язаних з державним боргом. 

Структура роботи. Дослідження складається з 3 розділів, 9 підрозділів, 

вступу, висновків, додатків. Загальний обсяг становить 31 сторінку та перелік 

використаних джерел (16 найменувань). 

Ключові слова: державний борг, валовий внутрішній продукт (ВВП), 

способи управління державним боргом, внутрішній державний борг, зовнішній 

державний борг, облігації, акції. 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ 

 

Секція «Загальна біологія» 

 

Безсмертна Анастасія Василівна 

Вільненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник: Карасьова Олена Анатоліївна, 

учитель біології 

 

ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ У ШКОЛЯРІВ 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу даних медогляду школярів  

стосовно порушення постави, з’ясуванню факторів, що сприяють порушенню 

постави в школярів і ступеня обізнаності батьків із зазначеною паталогією. 

Досліджено причини високого рівня захворюваності на сколіоз. Проведено 

анкетування учнів школи та їх батьків. Проаналізовано приблизний розпорядок дня 

учнів. 

Проаналізовано достатню кількість літератури, де розглядаються причини та 

наслідки даної хвороби у школярів. Опрацьовано різні методи кінезітерапії, що 

підходять для ефективної профілактики порушень постави. Підібрано комплекс 

вправ для розминки на уроці фізкультури.  

З’ясовано, що правильний спосіб життя, профілактичні дії (зарядка, 

правильне сидіння за партою) необхідно поширювати серед школярів.  

Висновки проведеної роботи – на початкових стадіях хворобу можна 

вилікувати, виконуючи гімнастичні вправи; школярі повинні вести активніший 

спосіб життя. 

Ключові слова: учень, постава, діагностика, профілактика, корекція, фізичні 

вправи. 

 

Маршалко Катерина Владиславівна 

Костянтинівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 

№9 Костянтинівської міської ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Данильченко Анна Василівна, 

учитель біології і хімії 

 

АНАЛІЗ ЛІСОУТВОРЮЮЧОЇ ФЛОРИ 

БАЙРАКОВОГО ЛІСУ РЕГІОНАЛЬНО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ 

«КЛЕБАН-БИК» 

При спробі пояснити таксономічну структуру байракового лісу Клебан-

Бикського РЛП інтерес багатьох ботаніків, науковців привертає своєрідність 

рослинності Клебан-Бикського оголення, геоботанічний район, кліматичні умови, 

недостатнє зволоження території. Байрачні ліси, переважно широколистяні ліси, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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ростуть по верхів’ях і схилах балок. Поширені на горбистих територіях Клебан-

Бикського РЛП. При цьому ставиться запитання: які види лісоутворюючої 

байракової рослинності складають деревостани байракового лісу. Хоча більшість з 

них мають порослеве походження, тобто тою чи іншою мірою зазнавали в 

минулому масових рубок, простежується виразна специфіка основних порід, що 

утворюють Клебан-Бикський байраковий ліс, це –  дуб, клен, в’яз, берест, ясен, 

липа, груша, яблуня. До деревних лісоутворюючих порід РЛП «Клебан-Бик» 

належать 15 видів. 

Особини всіх видів деревних порід мали високу або середню життєвість. 

Лісові кущі були представлені 10 видами. Всі лісові кущі мали високу або середню 

життєвість особин в ценопопуляціях. Більшість популяцій мала достатній рівень 

поновлення. Лише у популяціях свиди кров’яної та гльоду сумнівного поновлення 

особин було незначною мірою знижене.  

Основні лісоутворюючі породи характеризуються 1-4 класом бонітету. 

Наявність лісонасаджень 3-4-го бонітетів пояснюється невідповідністю 

зростаючих порід лісорослинним умовам (недостатня вологість місцезростання). 
 

Скряга Валерія Олександрівна 

Краматорський навчально-виховний комплекс 

(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 – 

дошкільний навчальний заклад) Краматорської міської 

ради Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Ксенжук Олена Іванівна, 

керівник гуртка зоологів ЦПР 

 

ГЕРПЕТОФАУНА ЗАПОВІДНИХ ЗОН ПІВНОЧІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ І 

ТЕНДЕНЦІЇ ДО ЇЇ ЗМІН 

Дана робота присвячена вивченню видового складу і чисельності плазунів, а 

також тенденцій до їх змін на території об’єктів природно-заповідного фонду 

півночі Донецької області. Встановлено фактори, що лімітують поширення 

окремих видів. Дослідження фауни плазунів проводилися протягом польових 

сезонів з 2018 по 2020 рік. Для визначення чисельності видів використовувався 

метод маршрутних обліків. Для проведення статистичного аналізу 

використовувалися результати обліку герпетофауни в РЛП «Краматорський». 

Всього на території РЛП «Краматорський» і НПП «Святі гори» визначено 10 видів 

плазунів з 12 видів, що мешкають в Донецькій області (крім жовточеревого полоза 

і гадюки звичайної). Слід відзначити наступні тенденції до змін герпетофауни. 

Гадюка степова і ящірка різнокольорова, що утворюють стійкі популяції в інших 

областях України, з району проведення досліджень практично зникли. 

Візерунковий полоз, який з 2009 року на території України вважається зникаючим 

видом, в Краматорську утворює стійку і численну популяцію. Гадюка 

Нікольського, внесена до Червоної книги України як рідкісний вид, має високу 

чисельність в долині річки Донець на території НПП «Святі гори». Знахідки 
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веретільниці в РЛП «Краматорський» можна вважати відкриттям, так як раніше 

2009 року цей вид тут не перебував.  

Незважаючи на невелику площу РЛП «Краматорський» і близькість його до 

населених пунктів, тут мешкають майже всі види, характерні для півночі Донецької 

області (крім гадюки Нікольського і водяного вужа, які прив’язані до долини річки 

Сіверський Донець). Тут знайдені 2 види рептилій, що не зустрічаються в НПП 

«Святі гори» – візерунковий полоз і ящірка різнокольорова. 

 

Секція «Біологія людини» 

 

Міщенкова Ельміра Арзу-гиз 

Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів №18 

ім. Дмитра Чернявського Бахмутської міської ради 

Донецької області 

9 клас 

Науковий керівник – Галюченко Ірина Миколаївна, 

учитель біології 

 

ВПЛИВ КОЛЬОРІВ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА НЕРВОВУ 

СИСТЕМУ ШКОЛЯРІВ 

Вже давно відомо, що колір в житті людини відіграє велике значення. Усе, 

що нас оточує, забарвлене у який-небудь колір, його відтінок і кожен з цих кольорів 

певним чином впливає на стани людини. Іноді ми навіть не помічаємо цього. Отже, 

питання впливу кольору на людину є надзвичайно важливим. Але не дивлячись на 

те що у сприйнятті кольору простежується закономірність, відчуття забарвлення 

навколишнього середовища може відрізнятись. Це залежить від багатьох факторів, 

таких як психологічний, емоційний та фізичний стан людини. Тому задачею 

дослідження є виявлення впливу кольору оточуючого середовища на нервову 

систему школярів. 

При проведені дослідницької роботи було проаналізовано характеристику 

основних кольорів та їх різноманітний вплив на організм людини, зокрема на 

вегетативну та центральну нервові системи людини. Досліджено різницю у наданні 

кольорових  переваг школярами різного віку. 

На основі проведених досліджень можна стверджувати, що у приміщенні для 

учнів молодших класів доречно використовувати  яскраві кольори: зелений, 

жовтий, фіолетовий, синій, але у поєднанні з іншими – більш спокійними 

кольорами. А у приміщенні для учнів середніх та старших класів можна 

використовувати спокійні кольори: білий, блакитний, а також приглушені відтінки 

кольорів. 

Кожен колір по-своєму багатозначний. Він впливає на думки, поведінку, 

здоров’я та взаємовідносини школярів. Колір є універсальною мовою, яка 

перетинає культурні кордони і може допомогти вирішити певні проблеми, підняти 

настрій, зміцнити здоров’я.  

Ключові слова: вплив кольору, школяр, нервова система, емоційний стан. 
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Секція «Ботаніка» 

Мітєв Микита Олександрович 

багатопрофільна гімназія Покровської міської ради 

Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Зеркаль Дар’я Олександрівна, 

учитель біології 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ФІТОНЦИДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РОСЛИН ТА ЇХ 

ВПЛИВУ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ 

Доведено, що рослини поглинають пил та хімічні сполуки, що виділяються 

меблями, будівельними матеріалами; очищають повітря приміщень від 

вуглекислоти, де її майже в 20 разів більше, ніж під відкритим небом; сприяють 

зволоженню та іонізації повітря, знижуючи його температуру; пригнічують і 

знищують безліч шкідливих мікроорганізмів завдяки виділенню особливих летких 

речовин – фітонцидів. Так як сучасні люди більшу частину свого часу проводять у 

приміщенні: офісах, кабінетах, школах, дитячих садочках, то якість повітря має 

дуже велике значення для самопочуття та здоров’я. Сучасні очищувачі повітря, 

звичайно, очищують і знезаражують повітря в приміщеннях, але вони поки не 

здатні зробити його корисним для здоров’я. Зелені ж рослини виділяють в повітря 

летючі речовини, які навіть в незначних концентраціях здатні не тільки очищати 

повітря від шкідливих мікроорганізмів, але і покращувати самопочуття людей. 

Тому тему вважаємо актуальною. 

Актуальність роботи також обумовлена необхідністю пошуку екологічно 

безпечних і, з урахуванням зростаючої стійкості мікроорганізмів до хімічних 

антибактеріальних препаратів, ефективних засобів захисту навколишнього 

середовища сучасної людини від патогенних мікроорганізмів.  

Мета роботи: дослідити фітонцидні властивості кімнатних рослин за їх 

впливом  на мікроорганізми на прикладі культури інфузорій. 

Практична частина дослідження спланована в три етапи: 

1. Складання асортименту кімнатних рослин з фітонцидною активністю, які 

ростуть у навчальному закладі, вивчення їх морфологічних та біологічних 

властивостей. 

2. Вирощування  культури найпростіших (інфузорій). 

3. Визначення фітонцидної активності тканинного соку деяких видів 

кімнатних рослин на культуру інфузорій за методикою Б.П. Токіна. 

У результаті дослідження встановили:  

- різні види кімнатних рослин проявляють різну фітонцидну активність 

клітинного соку; 

- найбільшу активність фітонцидів тканинного соку можна відзначити у  

Пеларгонії  зональної, Хлорофітума чубатого, Каланхое, Красули,  Сансів’єрії 

тріфасціата; 
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- найбільшу активність летючих фітонцидів можна відзначити у 

Пеларгонії Зональної і Хлорофітума чубатого, найменшу (з досліджуваних видів) – 

Сансів’єрії тріфасціата; 

- найменшу фітонцидну активність з досліджуваних видів кімнатних 

рослин виявили  у Колеус Вершафельта і Гібіскус Китайський; 

- наявність летких речовин, які виділяють експериментальні зразки 

сприятлива для багатоклітинних організмів і не має пригнічувальної дії щодо них. 

Ключові слова: фітонциди, фітонцидна активність, леткі фітонциди, 

тканинний сок, кімнатні рослини, культура інфузорій. 

 

Даниленко Софія Євгенівна 

Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№15 Бахмутської районної ради Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Трубеко Тетяна Василівна, 

учитель хімії та біології 

 

РАРИТЕТНА ФЛОРА КРЕЙДОВИХ ВІДСЛОНЕНЬ ТА БАЛКИ ДОВГА-2 

ЧАСОВОЯРСЬКОГО ЛІСНИЦТВА 

Досліджувана територія знаходиться в околицях м. Часів Яр і належить  до 

земель Часовоярського лісництва.  В результаті байдужого ставлення до природи 

багато рослин  зникає.  Тому збереження й відновлення видового різноманіття є 

актуальним. 

Метою було визначення сучасного стану популяцій раритетних видів флори 

на досліджуваних ділянках. Для досягнення мети ми поставили завдання: вивчити 

флору крейдових відслонень та балки Довга-2; визначити занесені до Червоної 

книги; дати характеристику району досліджень; провести флористичні описи 

рослин; дати оцінку екологічного стану досліджуваного рослинного 

співтовариства; скласти карту розміщення рослин; організувати просвітницьку 

роботу з метою запобігання знищення рослин. 

В якості методів дослідження були спостереження; опитування; маршрутний 

метод; картографування; геоботанічні дослідження; складання пробних 

майданчиків; складання флористичного списку видів; окомірно кількісна оцінка 

чисельності; фотографування. З допомогою GPS-навігації нами було складено 

карту розміщення рідкісних рослин (для природоохоронної діяльності), створено 

«Червону книгу (рослини) м. Часів Яр Донецької області», у 2019 році ми 

долучилися до видання книги  «Знахідки рослин і грибів Червоної книги та 

Бернської конвенції (резолюція 6)» ( УДК 58+582.28:502.172:502.211 3-75), де була 

представлена раритетна флора байрачних лісів саме м. Часів Яр. 

Ключові слова: флора, раритетна флора, крейдові відслонення, байрачні 

ліси, Червона книга, рідкісні та зникаючі види флори. 
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Гонтаренко Дар’я Олександрівна 

Костянтинівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів 

№9 Костянтинівської міської ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Данильченко Анна Василівна, 

учитель біології та хімії 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕГЕТАЛЬНО-РУДЕРАЛЬНИХ БУР’ЯНІВ 

КУКУРУДЗЯНОГО ПОЛЯ СЕЛИЩА НОВОСЕЛІВКА 

Науково-дослідницька робота присвячена вивченню видового складу 

сегетально-рудеральної рослинності кукурудзяного поля і прилеглих до неї 

природних територій, що знаходяться за селищем Новоселівка. Всі рослини 

належать до одного відділу Покритонасінних і двох класів: Дводольні і 

Однодольні. 

Найбільш поширені представники родин: Астрові – 22 види, Злаки – 16, 

Капустяні – 13. В меншій кількості представлені: Бобові – 5, Гречкові і Гвоздичні 

– по 4 види, Амарантові – 3 види, Лободові, Шортстколисті, Пасльонові – по 2 види. 

По 1 виду зустрічаються представники родин: Портулакові, Жовтецеві, Молочайні, 

Березкові і Селерові, Макові. 

Складено Конспект флори сегетально-рудеральної рослинності, як 

характерної для східної частини Донецької області і південно-східного регіону 

України, який налічує 77 видів рослин. Для всіх визначених видів були встановлені 

екологічні групи. Досліджувані види відносяться до 2 екологічних груп за 

вимогами до умов вологості, більша частина ксерофіти і менше мезофітів. На 

кукурудзяному полі визначено – 32 види сегетальних бур’янів з різним ступенем 

поширення і навкруги поля, 45 видів рудеральних бур’янів, які ростуть на узбіччях 

дороги і на занедбаних ділянках. 

Визначені адвентивні бур’яни, серед яких є й карантинні: амброзія 

полинолиста, чорнощир звичайний, галінсога дрібноквіткова, щириці. 

Надмірне поширення на досліджуваній ділянці сегетально-рудеральних 

бур’янів є результатом високої морфо-біологічної пристосованості їх до ґрунтово-

кліматичних умов нашої місцевості.  

 

Секція «Зоологія» 

 

Морозова Варвара Вадимівна 

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 

Краматорської міської ради Донецької області 

9 клас 

Науковий керівник – Ксенжук Олена Іванівна, 

керівник гуртка зоологів ЦПР 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96
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ВИДОВИЙ СКЛАД І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ СОВОПОДІБНИХ НА 

ПІВНОЧІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Ряд Совоподібних в цілому є маловивченим через свої специфічні риси: нічну 

активність, скритний спосіб життя і низьку щільність популяцій. Це визначило 

актуальність обраної теми. 

Мета роботи – фауністичний аналіз совоподібних на Півночі Донецької 

області; вивчення факторів, що обмежують поширення сов. Основний матеріал до 

даної роботи був зібраний протягом 2017–2020 років. Місця спостережень сов – 

м. Краматорськ і його передмістя, Святогірськ, Олександрівський і Слов’янський 

райони Донецької області. Основні методи дослідження – реєстрація птахів на 

піших маршрутах і обстеження придатних для гнізд біотопів, облік виводків сов по 

вокалізації. 

Протягом 2017–2020 року на досліджуваній території спостерігалися 

наступні види сов: пугач Bubo bubo (Linnaeus, 1758); сова вухата Asio otus (Linnaeus, 

1758); болотяна сова Asio flammeus (Pontoppidan, 1763); сплюшка Otus scops 

(Linnaeus, 1758); сич хатній Athene noctua (Scopoli, 1769); сіра сова Strix aluco 

(Linnaeus, 1758). До найбільш рідкісних видів сов відноситься пугач, внесений до 

Міжнародного та Європейського Червоного списку. До Червоної книги України 

внесено 5 видів сов нашого регіону: пугач, болотяна сова, сплюшка, мохноногий 

сич, сичик-горобець. У другий додаток до Бернської конвенції, що обмежує 

торгівлю нечисленними видами тварин, внесені всі 8 видів. В районі проведення 

досліджень встановлено гніздування 5 видів сов: пугач, вухата сова, сплюшка, сич 

хатній, сіра сова.  

В цілому, аналіз фауни совоподібних на території Півночі Донецької області 

показав велику екологічну цінність видового складу, що вимагає охорони і 

подальшого вивчення. 

 

Секція «Медицина» 

 

Москалець Софія Владиславівна 

комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

10 клас 

Науковий керівник – Пономарчук В’ячеслав 

Вадимович, учитель біології 

 

ДРІБНОДИСПЕРСНИЙ ПИЛ ЯК ФАКТОР ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ЕКЗЕМИ В ІНДУСТРІАЛЬНИХ МІСТАХ З МЕТАЛУРГІЙНИМ 

ВИРОБНИЦТВОМ 

Дослідницька робота присвячена актуальній на сьогоднішній день проблемі 

– алергічним захворюванням як непередбачуваним реакціям організму, які є 

складними як у діагностиці, так і в лікуванні. Факторами розвитку алергій є будь-

які компоненти навколишнього середовища, взаємодія яких з імунною системою 
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людини призводить до сенсибілізації з подальшими негативними наслідками. 

Забруднення повітря дрібнодисперсним пилом від металургійного виробництва є 

одним з ключових факторів виникнення та розвитку алергічних реакцій. 

У дослідницькій роботі розглянуто та проаналізовано взаємозв’язок між 

захворюваннями на екзему та викидами дрібнодисперсного пилу у повітря, 

показано дійсний вплив аерополютантів фракцій PM10-PM2.5 на виникнення та 

розвиток алергійних хвороб шкіри. Зібрано дані про захворювання атопічним 

дерматитом та локальними концентраціями дрібнодисперсного пилу у місті 

Маріуполь за 2019 та 2020 роки. Виявлено кореляційну взаємозалежність 

виникнення та розвитку атопічного дерматиту від концентрації дрібнодисперсного 

пилу фракцій PM10 та PM2.5. 

Досліджено фактори впливу на появу екземи у мешканців міста Маріуполь у 

період з 2019 по 2020 роки, визначено, що наявність дрібнодисперсного пилу у 

повітрі населених пунктів є впливовим фактором виникнення та подальшого 

розвитку екземи у пацієнтів. 

Ключові слова: дрібнодисперсний пил, PM10, PM2.5, екзема, атопічний 

дерматит, алергічні реакції, шкідливі викиди. 

 

Чуйко Поліна Андріївна 

Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 

Бахмутської міської ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Шепель Ольга Анатоліївна, 

учитель фізики 

 

ВПЛИВ ШУМУ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ ТА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Актуальність дослідження. Шкідливий та небезпечний вплив шуму на 

організм людини встановлено тепер з повною достовірністю. Ступінь такого 

впливу, переважно, залежить від рівня та характеру шуму, форми та тривалості 

впливу, а також індивідуальних особливостей людини. Шум належить до 

загальнофізіологічних подразників, які за певних обставин можуть впливати на 

більшість органів та систем організму людини. Так, за даними медиків, дія шуму 

може спричинити нервові, серцево-судинні захворювання, виразкову хворобу, 

порушення обмінних процесів та функціонування органів слуху тощо. 

Метою дослідження є: визначити особливості впливу шуму на нервову 

систему та працездатність старшокласників. 

Для виконання сформульованої мети дослідження нами були поставлені 

наступні завдання: охарактеризувати фізичні та фізіологічні характеристики 

шуму; проаналізувати дію шуму на організм людини; визначити взаємозв’язок 

шуму та стану здоров’я; проаналізувати результати дослідження як впливу шуму 

на працездатність та самопочуття старшокласників. 

Шум має дуже шкідливу дію на людський організм. Він небезпечний не 

тільки тим, що викликає різні захворювання, а й тим, що його вплив на організм 
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непомітний і людина практично не захищена від нього. Зазвичай шум порушує 

логіку мислення, призводить до невпевненості і появи дратівливості. Для того щоб 

відгородитися від таких шкідливих шумів, необхідне правильне розуміння впливу 

музики та звуків в цілому на живий організм. Для розвантаження нервової системи 

корисно час від часу відпочити від усіх шумів. 

 

Секція «Психологія» 

 

Вербицька Катерина Хазреталіївна 

комунальний заклад «Маріупольський навчально-

виховний комплекс «Ліцей-школа №14» 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

Науковий керівник – Москвіна Наталя Олексіївна, 

практичний психолог 

 

ВПЛИВ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ НА ПОВЕДІНКУ ЛЮДИНИ 

Процеси, що відбуваються в сучасному світі, негативно впливають на 

психоемоційний стан більшості людей. Тому, на жаль, стреси стають невід’ємною 

складовою нашого життя. Через це проблема копінг-поведінки та життєстійкості, 

як головного особистісного ресурсу подолання стресу, набуває ще більшої 

актуальності. 

Дана науково-дослідна робота присвячена вивченню особливостей 

взаємозв’язку життєстійкості та копінг-поведінки старших підлітків у напружених 

стресових ситуаціях. В ході роботи були проаналізовані теоретичні наукові підходи 

щодо проблеми дослідження. Емпірично вивчені  життєстійкість та копінг-стратегії 

старшокласників Маріупольського НВК «Ліцей-школа №14» за допомогою 

методик «Тест життєстійкості» (С. Мадді), «Індикатор копінг-стратегій» 

(Д. Амірхан) та проективної методики «Врятуй людину». Із застосуванням 

кореляційного аналізу встановлено взаємозв’язок між життєстійкістю та 

поведінковими стратегіями підлітків.  

Результати проведеного дослідження довели, що життєстійкість впливає на 

поведінку підлітків: при низькому рівні життєстійкості у них переважає стратегія 

«уникнення проблеми», при високому – стратегія «вирішення проблеми». Також 

було доведено, що вибір підлітками стратегії «пошук соціальної підтримки» не 

залежить від їх рівня життєстійкості.  

Найважливішим результатом роботи є встановлення взаємозв’язку між 

життєстійкістю та поведінковими копінг-стратегіями підлітків. Це означає, що 

якщо людина навчиться конструктивно вирішувати складні життєві ситуації, 

правильно реагувати на події свого життя, то вона зможе сприймати труднощі як 

досвід, укріплюючи власні особистісні ресурси, зможе змінити свою поведінку. 

Ключові слова: життєстійкість, стрес, стратегії поведінки, копінг, копінг-

поведінка. 
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Капацина Юлія Юріївна 

Лиманський ліцей Лиманської міської ради Донецької 

області 

11 клас 

Науковий керівник – Мартиненко Зінаїда 

Миколаївна, керівник гуртка 

 

ВПЛИВ  СТАТУСУ  В КЛАСІ ТА САМООЦІНКИ  НА  ВИНИКНЕННЯ 

АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 

В підлітковому віці відбувається переналаштування особистості, цей період 

вчені називають «перехідним», тому що в організмі дитини відбуваються 

кардинальні зміни у фізіологічній та психологічній сферах. У підлітків 

спостерігається невизначеність соціального положення, бажання самоствердитися, 

внаслідок чого можуть виникати різні непорозуміння, прояви агресії та 

жорстокості. Виникнення агресивної поведінки – це складний процес, в якому 

задіяно багато факторів, вивчення яких є важливою областю досліджень. 

В нашій роботі представлено результати теоретичного аналізу наукових 

джерел про особливості прояву агресії у сучасних підлітків, поняття агресії та 

агресивності, теорії агресії. Представлено результати експериментального 

дослідження впливу особистісних та соціальних чинників на виникнення 

агресивної поведінки підлітків. 

До діагностичного інструментарію увійшли наступні методи та методики: 

«Діагностики показників і форми агресії», автори А. Басс і А. Дарка, (адаптація 

О. Осницького), «Соціометрія» Дж. Морено, «Рівень самооцінки», автор 

Будоссі, модифікація Кисельова, «Рівень домагань», автор Швацландер, «Тип 

темпераменту» Г. Айзенка, анкетування за допомогою розробленої нами 

анкети, проективна методика «Неіснуюча тварина». 

Експериментальним шляхом ми довели, що агресивна поведінка підлітків 

проявляється під впливом індивідуально-особистісних і соціально-психологічних 

особливостей статусу в класі, самооцінки. Висунута нами на початку роботи 

гіпотеза підтвердилась. 

Ми вважаємо, що наша робота є актуальною і цікавою, оскільки дозволяє 

відповісти на цілу низку запитань, що стосуються гармонізації стосунків 

підлітків з врахуванням особливостей уявлень про дружбу та мотивів вибору 

друга у хлопців та дівчат. Отримана під час проведених нами досліджень 

інформація буде, перш за все, цікава і корисна самим учням, а також батькам, 

педагогам і психологам, що працюють із даною категорією школярів. 

Ключові слова: агресія, агресивність, теорії агресії, підлітковий вік. 
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Дорохіна Катерина Сергіївна 

Лиманський ліцей Лиманської міської ради Донецької 

області 

10 клас 

Науковий керівник – Мартиненко Зінаїда 

Миколаївна, практичний психолог 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ ДО ЗДАЧІ ЗНО В 

УМОВАХ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ З ПРОТИДІЇ COVID-19 

Психологічна готовність випускника – явище багатогранне. Його 

дослідження привертає увагу не тільки сучасних психологів, науковців, але й 

актуальне для батьків та старшокласників. 

У роботі розглянуто поняття психологічної готовності випускників до 

складання ЗНО, виокремлено чинники, які впливають на їх підготовку, здійснено 

теоретичний аналіз наукових джерел з означеної теми. Експериментально 

досліджено вплив психологічної готовності випускників ліцею до здачі ЗНО в 

умовах карантинних заходів з протидії COVID-19. В результаті з’ясовано, що для 

випускників процедура підготовки до ЗНО вже не є чимось незрозумілим і 

складним, вони в залежності від своєї мети планомірно ідуть до неї. В них 

спостерігається високий рівень емоційно вольової зрілості, позитивна мотивація до 

навчання, вони є активними, незалежними, самостійним особами. Їм властивий 

спокій, упевненість у собі, стійкість намірів, реалістичність поглядів, розвинене 

почуття особистого обов’язку. Вони добре володіють собою в різноманітних 

ситуаціях. 

Найбільш несприятливими факторами у підготовці до ЗНО для учнів 

виявились такі, як складність завдань, великий об’єм матеріалу, це є свідченням 

того, що учнів більше турбує когнітивний компонент підготовки до ЗНО, і вони 

хвилюються, що не встигнуть опрацювати весь потрібний матеріал і якісно його 

опрацювати та вивчити, а такі фактори, як недосконалі підручники, завдання у 

формі тестів, карантинні заходи з протидії COVID-19 та дистанційне навчання, 

навпаки, відносять до факторів, які є сприятливими, так як деякі учні відмічають, 

що «дистанційне навчання дозволяє більше часу приділити підготовці до ЗНО», 

«завдяки карантинним заходам не треба ходити до школи, що дає змогу більше 

самостійно готуватися до ЗНО, тому що у звичному режимі навчання немає змоги 

самостійно спланувати час підготовки, так як багато часу витрачається на вивчення 

інших предметів, які не потрібні для ЗНО». 

Робота є актуальною і цікавою, отримана під час проведеного 

дослідження інформація буде, перш за все, цікава і корисна самим учням, а 

також батькам, педагогам і психологам, що працюють із даною категорією 

школярів. 

Ключові слова: психологічна готовність, навчальна успішність, успішна 

особистість, ЗНО. 
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Секція «Хімія» 

 

Нехаєнко Артем Олександрович 

Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 

Дружківської міської ради Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Нехаєнко Юлія Валеріївна, 

учитель хімії 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНОГО ПОГЛИНАННЯ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ 

РОЗЧИНОМ КАЛІЄВОЇ СОЛІ АМІНООЦТОВОЇ КИСЛОТИ 

Роль вуглекислого газу в глобальному потеплінні є однією з найважливіших 

сучасних екологічних проблем, що робить необхідним доступ до технологій, які 

мінімізують скидання СО2 в атмосферу. 

Розчин калій гліцинату є таким само доступним за ціною розчинником, як і 

розчинники, засновані на водних розчинах алканоламінів, але порівняно з 

розчинами алканоламінів розчини солей амінокислот характеризуються низьким 

тиском пари, вищою стійкістю до окислювальної деградації та, як очікується, 

будуть екологічно чистими, оскільки амінокислоти всюди присутні. 

Об’єктом дослідження було визначено поглинання вуглекислого газу, а 

предметом – здатність розчину солі амінооцтової кислоти (калій гліцинату) бути 

добрим розчинником у процесі поглинання вуглекислого газу. 

Метою даної роботи є експериментальне дослідження розчинності карбон 

(IV) оксиду в розчині солі гліцину (калій гліцинаті) з різними концентраціями та 

при різних температурах. Ця робота містить такі основні висновки: 

 поглинена кількість речовини СО2 ν(CO2,поглинений) збільшується як за 

температури, так і за концентрацією калій гліцинату; 

 поглинені молі CO2 проти концентрацій калій гліцинату при різних 

температурах можуть бути описані сигмоїдальною функцією. 

Таким чином, практичне застосування солей гліцину у вирішенні проблеми 

поглинання вуглекислого газу є актуальним і практично обґрунтованим. 

Ключові слова: вуглекислий газ, сіль амінооцтової кислоти, калій гліцинат, 

поглинання, розчинник газу. 

 

Савайло Денис Ігорович 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Покровської 

міської ради Донецької області 

11 клас 

Наукові керівники – Вакуленко Марина 

Олександрівна, учитель фізики, Трубчаніна Олена 

Михайлівна, учитель хімії 
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ЗМІНА ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ, ЯКА ПОДАЄТЬСЯ КАРЛІВСЬКОЮ 

ФІЛЬТРУВАЛЬНОЮ СТАНЦІЄЮ, У ЗВ’ЯЗКУ З ВІЙСЬКОВИМИ ДІЯМИ 

НА ДОНБАСІ 

Зміст роботи: дослідження органолептичних та інших показників з метою 

оцінити якість питної водопровідної води. 

Актуальність дослідження: ескалація бойових дій на Донбасі створює 

загрози для підтримання належної якості питної води, яка подається споживачам 

фільтрувальними станціями для 3,2 млн. осіб. 

Об’єкт дослідження – питна вода, яка подається Карлівською 

фільтрувальною станцією. Предмет дослідження – якість питної води. 

Завдання: вивчити ситуацію з якістю води на Донбасі, зокрема з водою, що 

подається споживачам фільтрувальними станціями КП «Компанія «Вода Донбасу» 

– Карлівською фільтрувальною станцією, визначити причини погіршення якості 

води з 2013 по 2020 рік, запропонувати шляхи вирішення питної проблеми в 

Покровській ОТГ та на базі школи №9. 

У розділі «Практична частина» отримано наступні результати: визначили 

причини погіршення якості води на Донбасі, дослідили органолептичні показники 

для контролю зміни якості питної води (сухий залишок, твердість, вміст сульфатів), 

обрали методи визначення деяких органолептичних показників, провели аналіз та 

підрахунок результатів дослідів, проаналізували зміни якості води за 

органолептичними та іншими показниками, оцінили доцільність встановлення 

установок для забезпечення очищеною водою великих (села, мікрорайони) та 

малих об’єктів (дитячі садки, школи, лікарні) на території Покровської ОТГ. 

Ключові слова: питна вода, централізоване водопостачання, методи 

контролювання, показники якості питної води, контейнерне устаткування Екософт, 

фільтрувальна станція. 

 

Баришнікова Вікторія Олександрівна 

Новолуганська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Бахмутської районної ради Донецької області 

8 клас 

Науковий керівник – Фоміна Ірина Василівна, 

учитель хімії 

 

ПОБУТОВА ХІМІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я 

ЛЮДИНИ 

Коротка характеристика змісту роботи: практичне значення полягає в тому, 

що результати роботи є важливим кроком для розуміння шкідливості використання 

неякісних пральних засобів для здоров’я людини. 

Мета роботи – навчитися розрізняти якісні миючі засоби та мінімізувати 

негативний вплив побутової хімії на організм людини, доведення токсичного 

впливу синтетичних миючих засобів (СМЗ) і фосфатів у складі пральних порошків 

на людину. 
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Актуальність: донесення результатів проекту до якомога ширшого кола 

споживачів має сприяти формуванню екологічного мислення і відповідальності 

кожного за своє здоров’я. 

Висновки та результати. Всі досліджувані пральні порошки негативно 

впливають на здоров’я людини; інтенсивність токсичного впливу залежить від 

концентрації прального засобу та співвідношення ПАР і фосфатів у ньому; 

опитування серед населення виявило, що громадяни мало обізнані у тому, що саме 

входить до складу порошку і як ці компоненти впливають на їх власне здоров’я. 

Асортимент синтетичних мийних засобів є дуже різноманітним, але хімічний склад 

їх доволі однотипний – переважну частку становлять мийні засоби на основі 

синтетичних аніоноактивних ПАР. 

Ключові слова: побутова хімія, пральні порошки, мийні засоби, хлор, 

фосфати, ПАР, шкідливість, якість. 

 

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 

 

Секція «Екологія» 

 

Кайдан Єлизавета Вадимівна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської 

міської ради Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Горбань Наталя Іванівна, 

учитель біології 

 

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОЗЕР СЛОВ’ЯНСЬКОГО КУРОРТУ 

МЕТОДАМИ БІОІНДИКАЦІЇ 

Дослідницьку роботу присвячено аналізу екологічного стану солоних озер 

Слов’янського курорту. 

Метою дослідження стало визначення ступеня органічного забруднення озер 

Слов’янського курорту за видовим складом фітопланктону як одного з показників 

екологічного стану водних екосистем. 

Детально проаналізовано теоретичний аспект проблеми дослідження 

фітопланктону як одного з показників екологічного стану водної екосистеми, 

удосконалення існуючих та розробки нових моніторингових підходів як складової 

системи еколого-рекреаційного контролю якості поверхневих вод суходолу. 

Досліджено таксономічний склад і домінуючі комплекси альгологічної 

флори озер Вейсове, Сліпне, Ріпне, Гаряче, виявлено закономірності сезонної 

динаміки розвитку фітопланктону кожної водойми, підраховано індекс сапробності 

озер за індикаторними видами водоростей, якими представлений флористичний 

список досліджуваних об’єктів; визначено клас якості води, що є одним із критеріїв 

санітарно-екологічного стану водної екосистеми методом сапробіологічного 

аналізу. 
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Ключові слова: фітопланктон, біоіндикаторні організми, сапробність, індекс 

сапробності, альгологічні комплекси, водорості, солоні озера. 

 
Гук Соломія Василівна 

комунальний заклад «Маріупольський міський 

технологічний ліцей Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

11 клас 

Науковий керівник – Кравцова Олена Олександрівна, 

учитель біології, екології 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ПРИРОДНИХ ВОД РІЧКИ КАЛЬМІУС 

ШЛЯХОМ БІОТЕСТУВАННЯ 

У роботі представлено дослідження гострої токсичності води ділянки річки 

Кальміус внаслідок скидання стічних вод з очисних споруд металургійного 

комбінату «Азовсталь». 

Актуальність роботи визначається постійним збільшенням техногенного 

навантаження на довкілля з боку підприємств чорної металургії. Для досягнення 

визначеної мети дослідження використано хімічні та біологічні експериментальні 

методи; оцінку гострої токсичності природніх вод виконували за допомогою 

методів біотестування. В якості тест-об’єкту обрали представника ракоподібних – 

дафнію (Daphnia magna). За допомогою хімічного аналізу з’ясували наявність 

хімічних речовин у воді, за допомогою Daphnia magna – токсичність. Критерієм 

визначення токсичності води служила смертність тест-організмів відносно 

контролю. На основі аналізу та статистичної обробки експериментальних даних 

встановлено слаботоксичну дію виявлених хімічних речовин. Експериментальні 

дослідження вказують на те, що для більш детального аналізу води доцільно 

провести довготривале біотестування, яке дозволить визначити хронічну токсичну 

дію води. 

Ключові слова: Кальміус, вода, токсичність, біотестування, тест-об’єкт,  

Daphnia magna 

 

Сподобаєва Анастасія Олексіївна 

Новотроїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 

Волноваської районної ради Донецької області 

9 клас 

Науковий керівник – Лобач Ольга Вікторівна, 

учитель хімії і біології 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ ВОДИ В РІЧЦІ  

СУХА ВОЛНОВАХА В МЕЖАХ СЕЛИЩА НОВОТРОЇЦЬКЕ 

Як відомо, річка – це продукт клімату і ландшафту, їхніх взаємовідношень. 

Залежно від природних особливостей території та характеру її господарського 

використання відбуваються зміни у процесах функціонування ландшафту, а, отже, 
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змінюється і його «продукт» – річка. Таким чином, стан річок визначається станом 

навколишніх ландшафтів – території, з якої річка збирає воду. Селище міського 

типу Новотроїцьке має населення 6814 чоловік, земель сільськогосподарського 

призначення – 5953,5943 га, із них рілля – 5120,9140 га, через селище проходить 

траса республіканського значення Слов’янськ-Донецьк-Маріуполь та дороги 

районного значення Амросіївка-Велико-Новосілка протяжністю 6,2 км, на 

території селища здійснює свою діяльність Новотроїцьке Рудоуправління – 

гірничодобувне підприємство з видобутку і переробки металургійних вапняків. Всі 

ці чинники впливають на екологічний стан річки Суха Волноваха, що протікає 

селищем. 

В результаті проведених досліджень визначені органолептичні показники і 

хімічний склад води в річці, що дає можливість підвищити ефективність 

управління екологічною безпекою на території селища. 

 

Шевченко Єлизавета Юріївна 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Дружківської 

міської ради Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Віникова Олена Апполінаріївна, 

учитель біології 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ БЕЗФОСФАТНОГО СИНТЕТИЧНОГО 

ПРАЛЬНОГО ПОРОШКУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  

В Україні ринок побутової хімії має тенденцію постійного зростання, а отже 

кількість та різноманіття синтетичних мийних засобів у майбутньому буде тільки 

зростати. Тому доцільно дослідити як синтетичні мийні засоби, в тому числі 

безфосфатні як альтернатива фосфатовмісним СМЗ, впливають на навколишнє 

середовище. 

Мета дослідження – визначення впливу безфосфатного синтетичного 

мийного засобу на зовнішнє середовище. 

Завдання дослідження: 

– надати загальну характеристику існуючим СМЗ та проаналізувати підходи 

до регламентації випуску і використання СМЗ; 

– дослідити попит на СМЗ та існуючі проблеми свідомого підходу 

споживачів до вибору СМЗ; 

– дослідити вплив СМЗ на кислотність ґрунту, на зростання та розвиток 

рослин; 

– вивчити кругообіг фосфору в навколишньому середовищі та виявити його 

(при наявності) в ґрунті. 

Методи дослідження: вивчення літератури та інтернет-ресурсів, анкетування, 

хімічні лабораторні досліди виявлення сполук фосфору у ґрунті, хімічні методи 

визначення кислотності ґрунту, порівняння, спостереження, тестування на 

біологічному об’єкті (насіння пшениці). 
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Об’єкт дослідження – синтетичні мийні засоби. Предмет дослідження – 

вплив безфосфатного СМЗ на навколишнє середовище. 

У першому розділі вивчений склад сучасних пральних порошків, розглянуті 

кругообіг фосфору в навколишньому середовищі та особливості регламентації 

випуску і використання СМЗ. 

У другому розділі проведений аналіз освіченості нанесення щодо шкоди 

навколишньому середовищу фосфоровмісних пральних порошків та виконана 

постановка задачі дослідження. Гіпотеза дослідження: відсутність негативного 

впливу на навколишнє середовище безфосфатного СМЗ, а як наслідок і на здоров’я 

людини. 

У третьому розділі описані етапи підготовки та проведення експерименту, хід 

та результати дослідження впливу СМЗ на водневий показник ґрунту рН, а також 

наведені результати визначення залишків фосфору в ґрунті – залишки фосфатів 

виявлені й у безфосфатному СМЗ. Цей факт залишає відкритим питання безпеки 

безфосфатного прального порошку. 

Новизна роботи полягає у проведенні комплексу польових та лабораторних 

досліджень для визначення впливу безфосфатного СМЗ на навколишнє 

середовище, а також у визначенні проблем свідомого підходу споживачів до 

вибору СМЗ. 

 

Секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування» 

 

Клімова Олена Олександрівна 

комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

11 клас 

Науковий керівник – Пономарчук В’ячеслав 

Вадимович, учитель біології 

 

ВИРОБНИЦТВО БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ НА ОСНОВІ 

НИЗЬКОВАРТІСНИХ ОРГАНІЧНИХ СУБСТРАТІВ 

Метою дослідницької роботи є розробка методу культивування продуцента 

целюлози на низьковартісних середовищах з високим виходом цільового продукту. 

Вибір теми дослідження зумовлений необхідністю впровадження нового 

екологічно безпечного матеріалу для зменшення динаміки забруднення 

навколишнього середовища виробами з поліетилену та вирішення пов’язаної з цим 

проблеми глобальної дефорестації. 

Проаналізовано попередні дослідження, присвячені збільшенню 

продуктивності синтезу бактеріальної целюлози, й основні компоненти, які 

сприяють збільшенню виходу кінцевого продукту. Основна увага в роботі 

акцентується на дослідженні ключових особливостей метаболізму продуцента; 

виявленні компонентів поживного середовища, які найбільше впливають на вихід 

цільового продукту; аналізі рентабельності розробленого субстрату. 
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Для досягнення визначеної мети розроблено декілька видів оптимального 

поживного середовища з органічних відходів, визначено найбільш ефективну 

комбінацію штамів Gluconobacter oxydans і Gluconacetobacter hansenii, яка в 

сукупності із субстратом сприяє збільшенню продуктивності синтезу целюлози. 

Визначено властивості бактеріальної целюлози як матеріалу та її екологічність. 

Авторка приходить до висновку, що в результаті експериментів значно 

збільшено продуктивність і здешевлено вихід кінцевого продукту, отримано 

універсальний екологічно безпечний матеріал. 

Ключові слова: бактеріальна целюлоза, продуценти, субстрат, 

культивування, целюлозна плівка. 

 

Зюзь Дарина Сергіївна 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Покровської 

міської ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Кулікова Вікторія Сергіївна, 

учитель біології 

 

ВИГОТОВЛЕННЯ ПАПЕРУ З ФУНКЦІЄЮ ПРОРОЩУВАННЯ ЯК ЗАСІБ 

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ 

Зміст дослідження: розробка технології переробки паперу в домашніх 

умовах, яка може слугувати засобом для пояснення основних проблем паперової 

промисловості та необхідності вторинної переробки паперу. 

Актуальність дослідження: одним з напрямків екологічного просвітництва 

школярів є пояснення важливості сортування відходів. У своїй роботі ми взялися 

дослідити процес переробки паперу як засіб кращого пояснення необхідності 

розділення різних груп сміття для його подальшої переробки. 

Мета роботи: відпрацювати технологію виготовлення паперу в домашніх 

умовах, яку можна буде використовувати під час проведення шкільних занять. 

Завдання: 

1. Опрацювати необхідні джерела інформації для пошуку майстер-класів 

з виготовлення паперу. 

2. Відібрати ті способи, які є найбезпечнішими та найлегшими. 

Перевірити їх на практиці. 

3. Доповнити обрану технологію додаванням насіння рослин, щоб 

отримати папір з функцією пророщування. 

4. Розробити макети листівок щодо сортування сміття, закладок, 

календарів тощо з використанням виготовленого власноруч паперу. 

У розділі «Практична частина» отримано наступні результати: 

 Обрали та описали безпечну технологію вторинної переробки паперу в 

домашніх умовах. 

 Доповнили її додаванням до паперу насіння декоративних однорічних 

рослин. 

 Уклали теоретичний матеріал, який можна пояснити під час 
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виготовлення паперу. 

 Провели контрольне пророщування отриманого паперу. 

Ключові слова: папір, вторинна сировина, тверді побутові відходи, 

переробка сміття, сортування сміття. 

 

Устименко Михайло Максимович 

Дружківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 

Дружківської міської ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Нехаєнко Юлія Валеріївна, 

учитель хімії 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДИ ОЗЕРА У СЕЛІ 

СТУДЕНОК ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ НА НЬОГО ВИДОБУТКУ 

СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ 

Сьогодні забруднення водойм та інших водних ресурсів є важливою 

проблемою не тільки України, а й усього світу. Тому зараз є актуальним питання 

правильного водокористування та аналізу якості води. 

У цій роботі вперше було досліджено зв’язок між екологічним станом води в 

озері села Студенок та видобутком сланцевого газу на Святогірському 

газоконденсатному родовищі поблизу нього. Виходячи з цього метою дослідження 

було: виконати фізико-хімічний аналіз води озера у селі Студенок та спрогнозувати 

вплив на нього видобувної діяльності. 

У результаті фізико-хімічного аналізу було встановлено, що взяті нами проби 

води в озері села Студенок відповідають природним нормам, обумовленим 

геохімічним фоном. 

У роботі досліджено та практично обґрунтовано, що:  

 екологічний стан води в озері села Студенок є добрим; 

 внаслідок видобутку сланцевого газу технологією гідророзриву пласта 

на Святогірському газоконденсатному родовищі якість води в озері може бути 

погіршена за рахунок потрапляння до неї хімікатів; 

 оскільки озеро в руслі річки Студенок має безліч водних ключів, зміна 

гідрорежиму ґрунтових вод та їх неминуче забруднення створить ризики для 

питного водопостачання села. 

Ключові слова: вода, екологічний стан, озеро, фізико-хімічний аналіз, село 

Студенок, видобуток, сланцевий газ, гідророзрив. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 
 

Секція «Агрономія» 
 

Бабаєвська Анжеліка Артемівна 

Вільненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради Донецької області 

9 клас 

Науковий керівник – Москальова Тетяна 

Тимофіївна, учитель хімії 

 

ҐРУНТИ. АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ВІЛЬНЕНСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

КУЛЬТУР 

Життя людини тісно пов’язане з рослинами. Найціннішим продуктом, який 

отримує людина від рослин, є їжа. На сучасному етапі розвитку людства однією з 

гострих проблем є продовольча. 

Завдяки родючості ґрунту людина отримує необхідні для життя продукти 

харчування. Ефективне і раціональне використання земельного фонду країни є, на 

мою думку, однією з пріоритетних задач. 

Завдання дослідження: проаналізувати літературні джерела по 

ґрунтознавству та познайомитись з методами агроекологічної оцінки земель для 

вирощування сільськогосподарських культур (ярої пшениці та ячменю). 

Мета роботи полягає в тому, щоб дослідити:  

- які типи ґрунтів характерні для Волноваського району та Вільненської 

селищної ради; 

- як відбуваються процеси ґрунтоутворення; 

- які фактори впливають на родючість ґрунту; 

- провести агроекологічну оцінку земель для вирощування 

сільськогосподарських культур (ярої пшениці та ячменю) на прикладі Вільненської 

сільської ради. 

Методи дослідження: теоретичні та експериментальні. 

Результати дослідження: мною було встановлено, що для Волноваського 

району характерні родючі типові та звичайні чорноземи. Ґрунти району сприятливі 

для ведення сільського господарства, але потребують ряду заходів для підвищення 

їх родючості. 

Висновки: привернути увагу до проблем бережного використання 

земельного фонду, до важливості ґрунтів як одного з найголовніших компонентів 

продовольчої безпеки та життєво важливого джерела благополуччя людей. 

 

Хасхачіх Дмитро Іванович 

Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№33 Покровської міської ради Донецької області 

11 клас 

Науковий керівник – Чіпко Алефтина Миколаївна, 

учитель географії 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СМИКАВЦЯ 

ЇСТІВНОГО (ЧУФИ) (CYPERUS ESCULENTUS L.) ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ 

КУЛЬТУРИ КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЗОНІ 

ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ОВОЧІВНИЦТВА 

Дослідницьку роботу присвячено вивченню екзотичної рослини смикавця 

їстівного, або чуфи (Cyperus esculentus L.). Це харчова, олійна, крохмаленосна 

рослина з високими дієтичними та цілющими властивостями. Вивчені екологічні 

особливості та особливості агротехніки чуфи, її кулінарні властивості. Досліджені 

особливості росту та формування врожаю чуфи при вирощуванні за органічною 

технологією в умовах степової зони України та способи розмноження. З’ясована 

економічна ефективність вирощування чуфи як перспективної культури 

комплексного використання. Визначені ознаки нестачі та надлишку елементів 

живлення рослин та маси врожаю з певної кількості кущів. 

Загалом, досліджений матеріал дає підставу ствердити, що чуфа є дуже 

перспективною культурою багатоцільового використання і, окрім продукції для 

лікувального, дієтичного і дитячого харчування, є хорошою сировинною базою для 

тваринництва. 

Ключові слова: смикавець їстівний, чуфа, зона екстремального овочівництва, 

перспективна культура, бульби. 

 

Секція «Ветеринарія та зоотехнія» 

 

Шостак Анастасія Володимирівна 

комунальний заклад «Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

10 клас 

Науковий керівник – Пономарчук В’ячеслав 

Вадимович, учитель біології 

 

НОВИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ДИСПЛАЗІЇ 

КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ У СANIS LUPUS FAMILIARIS 

Дослідницька робота вирішує актуальну проблему – розробку методики 

ранньої діагностики дисплазії кульшових суглобів у Canis lupus familiaris. 

Проблеми діагностики та лікування дисплазії кульшових суглобів у собак повністю 

корелюють з такими і у людини, отже, розроблюючи діагностично-лікувальну 

модель у Canis lupus familiaris, водночас вирішуються ті ж самі аспекти, але вже і 

у Homo sapiens. 

Для реалізації дослідницької мети опрацьовано наукову літературу, 

проаналізована залежність розвитку дисплазії кульшового суглобу (ДКС) від 

конституції та маси тварини, визначені вікові та статеві схильності тварин до ДКС 

та описані усі основні симптоми та наслідки цієї хвороби. 

У практичній частині роботи визначені генетичні фактори, що призводять до 

розвитку ДКС, а саме – група генів, експресія або порушення експресії яких 
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зумовлює розвиток ДКС у тварин, незалежно від віку та статури. Клінічні 

дослідження проводилися на базі зооветеринарного центру «Дінго», опрацьована 

дослідна група тварин, виявлені усі типові випадки дисплазії у Canis lupus 

familiaris, досліджено всі стадії ДКС у тварин різного віку та породи, дані 

проаналізовано з використанням статистичного r-критерію Спірмена. Окремо 

розглянуті та описані статеві особливості хвороби, з’ясована схильність до ДКС у 

тварин жіночої статі. 

Розроблена авторська діагностична карта, що містить власноруч розроблений 

мультиплатформенний вебресурс попередньої діагностики, разом із 

рентгенографією та тестом Ортолані. 

Ключові слова: дисплазія кульшових суглобів, артрит, тест Ортолані, 

діагностика, остеоартроз, діагностично-профілактична карта. 

 

Секція «Лісознавство» 

 

Саприкіна Марія Андріївна 

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№10 з профільним навчанням Краматорської міської 

ради Донецької області 

10 клас 

Науковий керівник – Ксенжук Олена Іванівна, 

керівник гуртка ЦПР 

 

ДУБОВИЙ ГАЙ: ЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХИСТУ І 

РОЗШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НПП «СВЯТІ ГОРИ» 

Національний природний парк «Святі Гори» є еталоном поєднання природної 

та культурної спадщини України. В числі задач Парку є розширення території, яке 

було заплановане ще на 2010 рік, проте досі не здійснене. 

Метою даного дослідження є довести доцільність розширення території НПП 

«Святі гори» ділянкою Дубовий гай. В рамках цієї роботи було визначено видовий 

склад охоронюваних рослин і тварин на території Дубового гаю, проведено аналіз 

флористичних і фауністичних угруповань. 

За час проведення спостережень на території Дубового гаю зареєстровано 22 

види рідкісних рослин; 30 видів безхребетних і 21 вид хребетних тварин, внесених 

до Червоної книги України. Таким чином, акваторія річки Сіверський Донець і 

заплавних луків на прилеглих до неї землях становлять значну цінність з погляду 

охорони біологічного і ландшафтного різноманіття та рекреаційного використання. 

Вони є центральним елементом ландшафтів Святогір’я, екологічним коридором 

міжнародного значення, основним рекреаційним ресурсом і потребують охорони 

найвищого рівня. 

В рамках соціальної реалізації проекту захисту і розширення території НПП 

«Святі гори», залучення громадськості до рішення цієї важливої справи був 

створений сайт, на якому висвітлюються краса і цінність біологічного різноманіття, 

а також всі проблеми досліджуваної території. 
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Розширення території національного парку необхідно здійснити шляхом 

приєднання до сучасної території всієї акваторії Сіверського Дінця в межах 

Національного парку і, насамперед, Дубового гаю, від с. Богородичне до Банного 

озера включно. 

 


