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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 
 

Секція «Українська література» 
 

Данильченко Марія Михайлівна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради 

Донецької області 

10 клас  

РИСИ ІМПРЕСІОНІЗМУ У ТВОРЧОСТІ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА 

У роботі досліджено творчість одного з найталановитіших прозаїків-

шістдесятників Григора Тютюнника в контексті визначення в ній рис пізнього 

модернізму 60-х років, зокрема імпресіонізму. 

Зроблено висновок про наявність у досліджуваних новелах рис 

імпресіонізму, що виявляється як на рівні використання засобів суміжних 

мистецтв у передачі зорових, слухових, смакових, запахових, дотикових вражень 

і образів, так і на рівні жанрової структури, характеру оповіді, проблематики 

творів. Запахові образи у творчості Г. Тютюнника переважають над наявними 

зоровими, слуховими, смаковими, дотиковими; вони є набагато виразнішими, 

ніж у творчості класика українського імпресіонізму Михайла Коцюбинського, і 

часто постають яскравою деталлю персонажа твору, важливим засобом 

художнього відображення дійсності. Для стильової манери письменника 

характерні детальні розлогі описи, сполучення художніх образів і засобів 

передачі відчуттєвих вражень, їх квінтесенція з метою якнайглибшого розкриття 

світу героїв. Для новелістики Гр. Тютюнника характерна відмова від ідеалізації 

героїв; їй притаманне звуження й деталізація часопростору; герої новел 

Тютюнника «Холодна м’ята», «Деревій» – люди зовні прості, але особистісно 

непересічні, зі сформованими світоглядом, совістю, духовністю, філософським 

сприйняттям світу. 

 



6 
 

Логовічов Ілля Олександрович 

Краматорська українська гімназія Краматорської міської ради 

10 клас 

КОСМОГОНІЧНІ Й БІБЛІЙНІ СЛОВА-СИМВОЛИ  

У ТВОРАХ Г. С. СКОВОРОДИ ТА Б.-І. АНТОНИЧА 

Наукова актуальність роботи обумовлюється недостатньою 

дослідженістю обраної теми, бо поза увагою науковців залишилося питання 

зіставлення космогонічних і біблійних слів-символів у творах Г. Сковороди й Б.-

І. Антонича на основі національного світогляду українців. 

Основні завдання дослідження: 

-  дати загальну характеристику словесній символіці українців за 

язичницьких часів і за християнства; 

- проаналізувати головні світоглядні засади поглядів Г. Сковороди, 

установити, яку роль відіграло в них  християнство; 

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

контексті його життя, у перспективі співвіднесення світогляду письменника з 

головними рисами та особливостями язичництва й християнських традицій; 

- зіставити окремі космогонічні  й біблійні слова-символи у творах 

Г. Сковороди та Б.І. Антонича, спираючись на національний світогляд українців.   

Результати дослідження вказують на те, що: 

- українські символи найчастіше пов’язані з міфотворчістю, 

демонологічними уявленнями язичницьких часів, християнством та 

фольклорною традицією; 

- найбагатшою на барокову символіку є творчість Григорія Сковороди. 

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

присвячена вся його творчість; 

- у творах Г. Сковороди й Б.-І. Антонича чільне місце займають 

національно-культурні компоненти, котрі в тексті нерідко актуалізуються, 

символізуються, набувають рис образності; 
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- усі символи-поняття  у творчості Г. Сковороди поєднуються в трьох 

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

Біблія; 

- давнє українське язичництво у своєму лемківському варіанті 

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

можна простежити на рівні астральної символіки; 

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

художньо-філософському світі митців мають багато спільних значень, проте 

значення лексеми місяць дещо різниться; 

- між  Г. Сковородою й Б.-І. Антоничем простежується внутрішній 

зв’язок, який виявляється у схожих поглядах на світ, у пошуку в собі Бога, у 

ставленні до Біблії, природи, у любові до рідного народу й вболіванні за його 

долю.  

 

Бандурко Софія Андріївна 

Маріупольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 66 

Маріупольської міської ради Донецької області 

10 клас 

           ХУДОЖНЯ МОДЕЛЬ ЧАСОПРОСТОРУ  

          В РОМАНІ ІРЕН РОЗДОБУДЬКО «ЯКБИ» 

Актуальність презентованої роботи обумовлюється недостатнім 

вивченням творчості Ірен Роздобудько як письменниці сучасного українського 

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

здійснено детальний аналіз часово-просторових координат роману Ірен 

Роздобудько «Якби», досліджено масштаб дій і думок автора та його героїв у 

потоці часу й у просторі. 

Метою дослідження є вивчення художньої природи хронотопу, його 

ознак та способів зображення в тексті, а також визначення функцій часопростору 

в літературному творі. Завдання роботи: проаналізувати темпоральні 

особливості роману; виявити стилістичні, лінгвістичні та семантичні засоби 
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творення хронотопу в романі. Хронотоп охоплює всі сторони художнього твору: 

впливає на жанрову специфіку тексту, композиційну структуру, висвітлення 

художнього образу в творі. Використання Ірен Роздобудько в романі «Якби» 

різноманітних видів хронотопу, зміщення просторово-часових площин та 

поєднання прийомів ретроспекції, проспекції забезпечує ідейно-змістову 

цілісність твору, сприяє глибокому розкриттю образу головної героїні та є 

особливістю  індивідуального стилю письменниці. 
 

Кириченко Ольга Олексіївна 

Добропільський навчально-виховний комплекс 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4 з поглибленим 

вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний 

заклад» Добропільської міської ради 

11 клас 

ЕВОЛЮЦІЯ СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ, ЯКА ПОБУВАЛА  

В ЗОНІ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ 

(за кіноповістю О.Довженка «Україна в огні» та  

романом С.Жадана «Інтернат») 

Тривалий час перед суспільством стоїть проблема зміни свідомості 

особистості, яка побувала в зоні воєнного конфлікту. На прикладі творів 

зроблена спроба проаналізувати еволюцію світоглядної позиції людини, 

зовнішні та внутрішні фактори, які вплинули на її вчинки та обставини, що 

мотивували її дії. При цьому виникає проблема усвідомлення війни як вияву 

непорозуміння з навколишнім світом. Письменницька увага зосереджена на 

особистості, яка змушена діяти в нетипових обставинах, заперечуючи навіть 

власну роль у творенні свого майбутнього. Але манера змалювання воєнних 

подій у двох творах є різною, що й зумовило інтерес до того, як відбувається 

еволюція свідомості головного героя і яким чином це впливає на читацьку 

позицію несприйняття збройного конфлікту.  
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Події змальовані в різній манері, але сутність залишається такою, що 

моральні якості, суспільні цінності та оточення незмінно впливають на 

особистість, роблять з неї або героя, або зрадника. Мотивація вчинків відіграє не 

останню роль в осмисленні місця людини в житті, формуванні відповідальності, 

чесності, відвертості та високих моральних цінностей головного героя. 

 

Щава Яна Валеріївна 

Красноармійський міський ліцей «Надія» міста Красноармійська 

Донецької області 

11 клас 

ПОРІВНЯННЯ ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИХ ОБРАЗІВ 

«УКРАЇНЕЦЬ-КОЗАК» І «УКРАЇНЕЦЬ-ЯНИЧАР» 

Актуальність роботи зумовлена сучасними державотворчими процесами 

та трансформацією в часі понять «обов’язок», «служіння Батьківщині» й 

«присяга». 

Предметом вивчення є відомі історичні та популярні літературні твори, у 

яких представлена доба козацтва в Україні. Об’єктом – складові історико-

літературних образів «українець-козак» і «українець-яничар».  

Мета дослідження – визначити  спільне  та відмінне в характеристиці  

образів «українець-козак» і «українець-яничар» на основі популярних історико-

літературних джерел. 

Завдання: розглянути популярну наукову та художню літературу з теми; 

зіставити та узагальнити відомості про зовнішній вигляд, ідеологію, військову 

справу козаків і яничарів.  

Було проаналізовано таку відому наукову літературу: «Історія 

запорозьких козаків» Д. Яворницького, «Історія Туреччини» 

А. Кримського...Також популярні літературні твори:  історичні повісті «Тарас 

Бульба» М. Гоголя, «Оборона Буші» М. Старицького, романи «Мальви» 

Р. Іванчука та «Роксолана» П. Загребельного. 
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Висновки: з історичних та літературних джерел встановлено, що 

спільним є зовнішність: середнього зросту, сильні, смагляві; зброя: рушниця, 

шабля, булава, бердиш; засіб захисту-табір та окремі складові одягу (штани 

«шаровари»). А відмінним є вірування: «християнство»-«іслам», одяг 

(«українець-козак»: жупан, черкеска, шапка-кабардинка, шалевий пояс; 

«українець-яничар»: білий повстяний ковпак («юскюф») з обвислим ззаду 

шматком матерії; кафтан-«долама мокмалу», сорочка-«сокмали» та два пояси-

«кушаки»); ідеологія (козак – «...за віру і вмремо», «...подивлюся та на свою 

Україну», а яничар – «охорона імперії, гвардія султана»).  

 

Остапчук Анастасія Юріївна 

Краматорська українська гімназія Краматорської міської ради 

Донецької області 

10 клас 

         ЖІНОЧИЙ ЧАСОПРОСТІР У РОМАНІ ДЗВІНКИ 

                      МАТІЯШ «РЕКВІЄМ ДЛЯ ЛИСТОПАДУ» 

Часопростір – взаємозв’язок часових і просторових характеристик 

зображених у художньому творі явищ. Час у художньому світі (творі) постає як 

багатовимірна категорія, у якій розрізняють фабульно-сюжетний час і 

оповідально-розповідний (нараційний) час. 

Актуальність теми зумовлена недостатньою дослідженістю обраної 

теми, бо поза увагою науковців залишилася інтерпретація картин реального світу 

й окремих образів-символів оніричного світу головної героїні роману Дзвінки 

Матіяш, які формують жіночий хронотоп у тексті твору. 

Основні завдання дослідження: 

- дати загальну характеристику жіночого хронотопу у творі; 

- розглянути символіку реального світу героїні;  

- дослідити закодовані символи в оніричних картинах, 

використовуючи концепцію архетипів Карла Юнга; 
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- запропонувати власну інтерпретацію окремих символів-слів та 

символів-знаків; 

- узагальнити отримані результати.  

Героїня роману Дзвінки Матіяш «Реквієм для листопаду» Дарина живе в 

реальному та оніричному світах. Ці світи сходяться, співіснують, вони наповнені 

словами-знаками та словами-символами. Крізь увесь роман проходить тема 

«жінок та речей», жіночих речей, жіночого тіла, слова, пам’яті, буття та небуття.

 У романі, крім бажання письменниці виписати свій біль, є спроба віднайти 

сакральний часопростір. «Часова синестезія – неістотність розмежування 

елементів часової парадигми, ілюзія рівночасного зображення відрізків часу – 

сприймається у «Реквіємі для листопаду» не стільки як художній прийом, 

скільки є органічною ознакою свідомості героїні».  

В описуваних ситуаціях-спогадах психологічний теперішній час включає 

в себе час пам’яті. І між двома світами (світом, у якому була мама, і світом, де її 

нема) відбувається дисонанс. Реальний світ героїні після смерті мами 

кардинально змінився. Дівчина губиться в ньому. Вона не знає, що робити зі 

своїм часом і зі своїм життям. Її страхи (багато з них  виникли в дитинстві) ще 

більш посилюються. Дівчина багато роздумує над життям, сприймає світ по-

своєму, інколи не зовсім зрозуміло: чи по-дитячому, чи по-дорослому. Світ для 

неї змінюється та вирує, набирає нових форм, виявів, але він здебільшого є тільки 

відлунням (віддзеркаленням) світу внутрішнього, того, що захований усередині.  

Оніричний світ (світ сновидінь) Дарини – царина суцільних загадок і 

душевних кросвордів, хитре переплетіння психічних порухів, внутрішніх 

мотивів та ідей, дитячих страхів, здійснених чи нездійснених мрій, прагнень.  
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Звягінцева Марія Володимирівна 

обласна очно-заочна школа «Юний дослідник», 

комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 66 Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

10 клас 

АРХЕТИП КРИЛАТОСТІ В СУЧАСНІЙ 

УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОГРАМИ З 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 5-11 КЛАСІВ) 

Наукова робота присвячена вивченню питання архетипу «крилатості» в 

сучасній українській літературі на основі програмових творів з української 

літератури для 5-11 класів. Також до переліку творів увійшли й ті, що можна 

вивчати на уроках позакласного читання та літератури рідного краю. 

Актуальність роботи полягає в тому, що наразі вивчення питання 

архетипності образів належать до найсучасніших і найпрогресивніших питань 

світової літературознавчої науки. Проте архетип крилатості на прикладі сучасної 

української поезії не досліджувався. Тому можемо наголошувати на науковій 

новизні і цінності роботи. 

Метою роботи є дослідження проблеми архетипності певних образів 

(крилатості) на матеріалі програмових творів з української літератури. 

З огляду на мету були визначені такі завдання: 

1) дослідити поняття «архетип» у сучасному суспільстві;  

2) визначити особливості українських національних архетипів; 

3) дослідити архетип крилатості на матеріалі сучасної української поезії, 

у творах, які входять до програми з української літератури (поезії Ліни Костенко, 

Івана Драча, Івана Малковича, Василя Симоненка, Надії Красоткіної, Ірини 

Жиленко, Віталія Назарука тощо).  

Результати роботи можна використати на уроках української літератури, 

присвячених вивченню ідейно-художньої складової сучасної української поезій. 
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Могиліна Дарина Олексіївна 

Великоновоселківський районний центр дитячої та юнацької 

творчості, Великоновосілківська гімназія з 

загальноосвітньою школою І ступеня Великоновосілківської 

районної ради Донецької області 

11 клас 

ПСИХОЛОГІЗМ СИСТЕМИ ОБРАЗІВ ПОВІСТІ 

ЄВГЕНА ГРЕБІНКИ «КУЛИК» 

Актуальність теми визначається спрямованістю на дослідження 

проблеми психологізму образів – одна з найважливіших в аналізі 

російськомовної спадщини Євгена Гребінки. Мета та завдання роботи полягають 

у визначенні теоретичних аспектів проблеми психологізму як способу 

зображення персонажів у художньому творі, аналізі наукових джерел про 

російськомовну творчість Є. Гребінки, виявленні специфіки системи образів у 

повісті «Кулик», особливостей зображення внутрішнього світу особистості 

залежно від естетичних поглядів Є. Гребінки та індивідуалізації персонажів, 

простеженні, як зображує автор своїх героїв через прийоми прямої та непрямої 

форми психологізації персонажів, визначенні найприкметніших типів образів у 

повісті «Кулик», виявивши їхні домінантні психологічні особливості, показі на 

основі аналізу повісті «Кулик» новаторських підходів та принципів в осмисленні 

психології людини в контексті психологічних відкриттів прози 30-40-х років ХІХ 

століття. 

Визначено основні прийоми прямої та непрямої форми психологізації 

(психологічне авторське зображення, внутрішні монологи, портрети, 

психологічний інтер’єр, психологічна деталь, психологічний  пейзаж) у повісті, 

за допомогою яких відтворюються образи, розкрито головні риси характерів 

героїв російськомовної повісті «Кулик» Є. Гребінки. 

Отримані результати праці можуть бути використані в процесі 

викладання курсу історії української російськомовної літератури ХІХ століття, а 

також у спецкурсах і спецсемінарах, пов’язаних із вивченням української 
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російськомовної літератури. Результати роботи можуть бути використані також 

для подальших наукових досліджень літературного процесу 30-40-х років ХІХ 

століття. 
 

Секція «Зарубіжна література» 
 

Косяк Семен Антонович 

Бахмутський навчально - виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-Ш ступенів № 11 – багатопрофільний ліцей» 

Бахмутської міської ради Донецької області 

10 клас 

ОБРАЗИ-СИМВОЛИ В ОПОВІДАННІ  

РОБЕРТА ШЕКЛІ «ЗАПАХ ДУМКИ» 

Робота складається з двох частин: теоретичної та практичної. У першій 

частині надається обґрунтування необхідності опрацювання цієї проблеми, 

характеристика специфіки творення та смислового й ідейного значення образів-

символів у теорії літератури, у творах зарубіжної та вітчизняної літератури 

науково-фантастичного жанру. Друга частина надає можливість за допомогою 

експериментальної діяльності довести, що від вірного розуміння значення 

образу-символу залежить правильна інтерпретація художнього тексту; образи-

символи мають вагоме смислове та ідейно-художнє значення, оскільки за їхньою 

допомогою автор конкретним явищам надає певний, більш узагальнений зміст; 

емоційно характеризують сутність явищ, подій, персонажа, своє ставлення до 

зображуваного, розкривають ідею твору тощо.  

Актуальність роботи полягає в дослідженні образів-символів в оповіданні 

американського письменника-фантаста Роберта Шеклі «Запах думки» за 

допомогою розкриття їх буквального значення та смислового навантаження в 

тексті, аналізу цитат, які творять образ-символ, оскільки в літературознавчій 

науці це питання системно не досліджено.  

Мета та завдання роботи полягає у встановленні в оповіданні образів-

символів, дослідженні їх значення для розкриття ідеї твору, розкритті сутності 
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поняття «образ-символ», аналізі особливостей трактування слів, які у творі 

мають значення образу-символу, у довідникових джерелах (вікіпедія, словники), 

використання цих образів в інших творах та науках (Біблія, народні прислів’я та 

приказки, нумерологія, сонники, мотиваційні книги тощо), з’ясуванні уявлення 

людей про слова, які у творі відіграють роль образів-символів. 

У ході проведення науково-практичного дослідження виявилося, що за 

допомогою образів-символів письменник-фантаст Р. Шеклі обґрунтовує свою 

тезу про надзвичайні інтелектуальні можливості людини, але й водночас 

відстоює позицію про єдність людини та природи, про відповідальність людства 

за глобальні соціально-філософські й морально-етичні проблеми ХХІ століття. 
 

Сарваєва Юлія Романівна 

Міньківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Соледарської міської ради 

Донецької області 

10 клас 

СЕМАНТИКА ВИГАДАНИХ ІМЕН ЛІТЕРАТУРНИХ ГЕРОЇВ: ШЛЯХ 

ВІД НАРОДНОЇ КАЗКИ ДО НАУКОВОЇ ФАНТАСТИКИ 

Власні назви в творах художньої літератури часто відіграють специфічну 

роль, допомагаючи авторам найефективніше змалювати дійсність в їхніх ідейно-

естетичних позиціях. Імена персонажів твору – це не тільки звичайне 

найменування конкретних осіб, у них спостерігається особливе семантичне 

наповнення і виразне стилістичне забарвлення. Письменники немовби 

заохочують нас замислитись над змістом слова, що стало основою імені, 

відображають багатство його похідних. Власні імена персонажів здатні 

передавати риси характеру, внутрішній стан героя, пояснювати особливості його 

поведінки. 
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Метою дослідження є розкриття смислового навантаження вигаданих 

імен на прикладі російських народних казок, творів І. Ефремова та братів 

Стругацьких. 

Досягненню поставленої мети служить вирішення таких завдань: 

- познайомитися з критичною літературою з питання використання 

власних імен у художній літературі; 

- виявити роль імен в стилістичному образі художніх творів; 

- визначити специфіку вигаданих імен в народних казках, творчості 

І. Ефремова та братів Стругацьких. 

Для розв’язання цих завдань застосовувалися теоретичні методи 

дослідження: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. 

Предметом аналізу є семантика вигаданих імен у російських народних 

казках та творах наукової фантастики (більш докладно зупинитися на творах 

І. Ефремова та братів Стругацьких). 

Об’єкт дослідження: російські народні казки, повість І. Ефремова «Час 

бика», повість братів Стругацьких «Понеділок починається в суботу». 

Актуальність теми.  

У наш час інтерес до читання згасає. Хочемо показати на прикладі аналізу 

окремих творів, що читання – це не тільки важливий пізнавальний, але й 

захоплюючий процес, під час якого вдоконалюється читацька майстерність, тому 

що читач бере участь у розгадці таємниць і загадок письменницького задуму. 

Грамотний читач стає співавтором письменника. Власні імена дають багатющий 

матеріал для цього, адже ім’я персонажа – його «візитна картка». Вивчення 

художнього твору неможливе без дослідження власних назв, укладених у тому 

чи тому тексті.  

Новизна роботи полягає в тому, що нами зроблена спроба 

систематизувати наявні матеріали. У літературознавстві цій темі не було 

присвячено достатньої кількості досліджень. Учені переважно акцентували свою 

увагу на тлумаченні звичайних імен та «промовистих» прізвищах, що 

вживаються у творах художньої літератури.   
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Практичне значення роботи зумовлене можливістю використання її 

результатів на уроках зарубіжної та української літератури, в позакласній роботі 

для розширення знань учнів про семантику імен, з метою ерудованості та 

обізнаності сучасної молодої людини. 
 

Мамедова Діана Музакір кизи 

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Волноваської районної ради Донецької області 

10 клас 

ОБРАЗ СУЧАСНИКА В ПОЕЗІЇ ВІРИ ПОЛОЗКОВОЇ 

В работе анализируется поэтический мир Веры 

Полозковой, молодой современной поэтессы.   

Актуальность данного исследования – в малоизученности современной 

русской литературы.  

Научная новизна работы заключается в том, что впервые предпринято 

системное исследование типологии образов современников в поэзии Веры 

Полозковой, относимых к постмодернизму. Осмыслены и систематизированы 

элементы, составляющие типологию персонажей В. Полозковой; 

проанализированы её стихотворные тексты и определена специфика образов 

героев, их функциональное назначение. В. Полозкова – выразитель настроений 

и убеждений поколения нулевых, она адресует ему свое послание, имеет в этом 

кругу признание, отражает-выражает достоинства и недостатки этого поколения. 

Стихи В. Полозковой – его коллективный портрет, в котором прослеживаются 

жизненные ориентиры современников: смелость, свобода, откровенность, 

непринужденность, легкость, умение находить выход из тупиков, стремление не 

сдаваться и даже побеждать.  
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Геніна Ганна Сергіївна 

ЦДЮТ Добропілської міської ради, Добропільський НВК 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим 

вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний 

заклад» Добропільської міської ради Донецької області 

10 клас 

АНТИВОЄННА ЛІРИКА КРІЗЬ ПРИЗМУ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА ЛІНКОЛЬНА У ТВОРЧОСТІ ВОЛТА 

ВІТМЕНА 

В. Вітмен – американський поет-новатор, оригінальний мислитель, 

публіцист, критик. В історію світової поезії він увійшов як автор однієї книги – 

«Листя трави», яку писав протягом усього творчого життя. У ній поет в 

оригінальній художній формі виклав своє світобачення, в основу якого 

покладено уявлення про цілісну єдність усього живого – від найменшої рослини 

й комахи до будови Всесвіту. 

У центрі філософсько-поетичної системи В. Вітмена стоїть сповнена 

безмежних можливостей геніальна й вільна людина. Характерною ознакою його 

ліричного сприйняття є прагнення до возз’єднання всіх можливих зв’язків і 

стосунків у світі. Письменник вважав, що неможливо зірвати рослинку, не 

порушивши цілісність усього. Його поезія закликає до відновлення зруйнованої 

гармонії, до збереження духовних основ людського існування. 

Історія життя В. Вітмена була тісно пов’язана з Авраамом Лінкольном. 

Поет, як тільки міг наближався до улюбленого Президента. Під час убивства 

А. Лінкольна В. Вітмен був зі своєю матір’ю у Брукліні. Ось як він пригадував 

той день: «У день убивства вранці ми почули страшні новини. Мати приготувала 

сніданок, але жоден з нас не доторкнувся до їжі. Ми мовчали». 

Письменник у своїх творах засуджував кровопролиття, виступав проти 

знищення людей, намагався довести, що війна – це трагедія як для переможених, 

так і для переможців.  

Глянь униз, ясен місяцю, і окропи це видовище, 
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М'яко спади додолу потоками нічного сяйва на обличчя 

жахливі, набряклі, багрові, 

На мертвих, на їхні спини, на їхні широко розкинуті руки, 

Вилий на землю своє безкрає море світла, священний місяцю. 

Українська літературна критика не звертала належної уваги на 

дослідження творчості В. Вітмена, хоча його твори містять багато моментів, які 

по-особливому близькі українському соціуму. 
 

Мельникова Тетяна Олексіївна 

комунальний заклад «Маріупольський навчально-виховний 

комплекс «Ліцей-школа № 14» Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

10 клас 

НЕОМІФОЛОГІЗМ У СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ: 

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ В. ПЄЛЄВІНА 

«ШОЛОМ ЖАХУ…» ТА М. ЕТВУД «ПЕНЕЛОПІАДА») 

Питання взаємозв’язку новітньої літератури та міфології є одним з 

найцікавіших у сучасному літературознавстві. Нам видалось цікавим розглянути 

сучасну трактовку давньогрецьких міфів у співставленні «чоловічої» та 

«жіночої» інтерпретації.  

Популярність вивчення гендерного аспекту в літературі породила 

прагнення створити «гендерну поетику», яка поки що не отримала свого 

закінченого обґрунтування в літературознавстві, тому методологічною основою 

дослідження залишається феміністична критика. 

В порівняльному аспекті з погляду гендерної репрезентації ці твори ще не 

розглядали, що робить наше дослідження актуальним. Об’єкт дослідження – 

сучасні неоміфологічні твори «Пенелопіада» М. Етвуд та «Шолом Жаху…» 

В. Пєлєвіна. Предмет вивчення – гендерна репрезентація давнього міфу в 

указаних творах. Мета роботи – розглянути гендерну складову сучасної 

трактовки давньогрецьких міфів у романах «Пенелопіада» М. Етвуд и «Шолом 
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Жаху...» В. Пєлєвіна, зіставляючи «чоловічу» та «жіночу» репрезентацію. Нами 

була висунута гіпотеза: романи «Пенелопіада» М. Етвуд та «Шолом Жаху...» 

В. Пєлєвінає прикладами вираженої гендерної репрезентації. М. Етвуд 

переглянула «Одіссею» Гомера, надавши розповідь від імені Пенелопи як спробу 

її виправдання себе та звинувачення несправедливих та нестабільних власних 

стосунків одночасно. На відміну від М. Етвуд, яка створює «жіночу» 

інтерпретацію античного міфу, залишаючись в «епічному» часі Давньої Еллади, 

автор «Шолому Жаху…» В. Пєлєвіна трансформує міф про лабіринт Мінотавра 

в сучасність, використовує інтернет гру, у яку потрапляють герої його роману. 

Автор обирає місцем дії віртуальний світ, де ґендерна репрезентація героя 

обирається ним самим, де можна бути ким завгодно.  

У рамках дослідження нами була висунута гіпотеза про гендерну 

репрезентацію давньогрецьких міфів М. Етвуд та В. Пєлєвіна. Вона знайшла 

своє підтвердження. Основними ознаками «жіночого» та «чоловічого» підходів 

до неоміфологізму виступають слідування гендерним стереотипам у зображенні 

героїв, у реалізації ідеї та формі розповіді. 
 

Танасієнко Марія Сергіївна 

Красноармійський міський ліцей «Надія» міста Красноармійська 

Донецької області 

11 клас 

ГУМОР В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ЖИВОПИСІ 

Вміння розуміти англійський гумор – це один з елементів вивчення 

англійської мови в цілому, оскільки жодна людина не зможе повністю зрозуміти 

носія мови без базових знань про специфічність англійського гумору. 

Автор дослідив подібність засобів творення гумору в таких письменників, 

як Вільям Шекспір, Вільям Теккерей, Джером Клапка Джером та художника 

Вільяма Хогарта. 

Основні засоби гумористичного зображення: сатира, іронія, 

гіперболізація та літота, сарказм, каламбур, тобто гра слів, чорний гумор, 

карикатура та пародія. 
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Вільям Шекспір часто змішував «високий» та «низький» народний гумор, 

вживав гру слів, використовував комічні елементи у трагедіях, а трагічні – у 

комедіях з метою висміяти людську безглуздість. 

У романі Вільяма Теккерея «Ярмарок суєти» письменник використовує 

інноваційний прийом додавання власних коментарів у роман та іронію з метою 

створення багатовимірних психологічних образів для підсилення сатиричного 

ефекту.  

Головним засобом творення комічного в романі Джерома К. Джерома 

була іронія, яку письменник використовує щоб звернути увагу на людські 

слабкості та скритикувати їх. Він також використовував насмішку, гру слів і 

гумор спостереження. 

Серія картин Вільяма Хогарта «Модний шлюб» допомогла авторові  

привернути увагу до морально-етичних проблем свого часу: меркантильності та 

відсутності моральності. Художник використовував у картинах елементи з 

прихованим сенсом і натяками на події, які відбудуться у наступній картині серії.  

Великі майстри минулого в англійській літературі та живописі в 

основному використовували гумор не тільки для висміювання негативних 

людських якостей, але й для критики недоліків суспільства. 

 

Секція «Фольклористика» 
 

Юсубова Лейла Ісламівна 

Великоновосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

2 Великоновосілківської районної ради Донецької області, 

Великоновосілківський РЦДЮТ 

11 клас 

ІМАГОЛОГІЧНА СИСТЕМА ОНІРИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ 

Актуальність представленої роботи полягає в спробі систематизації та 

дослідженні оніричних текстів як явища фольклору, виокремленні найбільш 

уживаних онірем у тлумаченнях сучасних українців, зіставленні різних варіантів 

текстів і визначенні схожих і відмінних рис у поясненні образів. 
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Мета роботи полягає в осмисленні імагологічної системи оніричного 

фольклору, описі наративної своєрідності текстів про сни. 

Для досягнення цієї мети сформульовано такі завдання:  

 визначити змістовне навантаження понять «образ», «сон», 

«онірема»; 

 окреслити значення сну та сновидінь у фольклорі; 

 проаналізувати парадигму образів у сновидіннях; 

 визначити найбільш розповсюджені концепти-символи, які 

трапляються в снах, та проаналізували їхнє значення; 

 дослідити тексти власних зібраних матеріалів і систематизували 

оніреми в них. 

Практичне значення дослідження полягає в поглибленні знань про 

оніричний фольклор. Матеріали роботи можуть бути використані в подальших 

фольклористичних дослідженнях, для розробки лекційних курсів, створення 

монографічних праць, навчальних програм для фольклористів, етнологів та 

антропологів. Зібраний автентичний фольклорний матеріал являє цінність для 

фольклористики Донецького регіону та України в цілому.  
 

Костенко Дар’я Миколаївна 

обласна очно-заочна школа «Юний дослідник», Райгородоцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Слов’янської районної 

ради Донецької області 

11 клас 

ПІСЕННИЙ ФОЛЬКЛОР СЕЛИЩА РАЙГОРОДОК  

СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Актуальність теми визначається спрямованістю на дослідження 

побутування народних пісень у селищі Райгородок Слов’янського району 

Донецької області. Мета та завдання роботи полягають в аналізі жанрово-

тематичного розмаїття фольклорних пісень, що побутують у селищі Райгородок 

Слов’янського району Донецької області, та визначенні основних мотивів цих 
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творів; у характеристиці манери виконання; у дослідженні специфіки 

використання художніх засобів у піснях досліджуваної території. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що наголос поставлено на 

дослідженні побутування народних пісень регіону, фольклор якого вивчено 

недостатньо. Було записано близько 30 пісень, серед яких переважають 

календарно-обрядові та ліричні необрядові. Використано репертуар 

респондентів в основному похилого та середнього віку, українців і росіян за 

національністю, переважно корінних мешканців селища Райгородок 

Слов’янського району Донецької області. Зібраний автентичний фольклорний 

матеріал, розшифрований та впорядкований, являє цінність як для 

фольклористики Донецького регіону, так і України в цілому. 

Отримані результати можуть бути використані у фольклористиці та 

народознавстві для розширення знань про фольклор Східного регіону України, а 

також у викладанні народознавства та курсів української та зарубіжної 

літератури. 
 

Гордієнко Аліна Олександрівна 

обласна очно-заочна школа «Юний дослідник», 

Великоновосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 Великоновосілківської районної ради 

Донецької області 

10 клас 

ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧНЕ РОЗМАЇТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ 

ПІСНІ В СУЧАСНОМУ РЕПЕРТУАРІ ГРЕЦЬКОГО СЕЛА 

СТАРОМЛИНІВКА ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Мета роботи – дослідити сучасний український народний пісенний 

репертуар грецького села Старомлинівка Донецької області. 

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

сучасних умовах, записані від людей похилого та середнього віку, греків за 
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національністю, корінних жителів села Старомлинівка Великоновосілківського 

району, володіють українською мовою і знають український фольклор.  

Предметом дослідження є жанрово-тематичне розмаїття української 

народної пісні в сучасному репертуарі грецького села Донеччини. 

У результаті аналізу записані українські народні пісні розподіляємо за 

такими жанрами: 

 календарно-обрядові пісні – колядки та щедрівки (греки 

Старомлинівки співають тільки пісні зимового циклу); 

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

кохання стали частиною життя, адже оспівані сюжети переживалися реально в 

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

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

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

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

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

найулюбленіших, які співають у побуті). 

Щодо активності чи пасивності репертуару, то приходимо до такого 

висновку: 

 в основному записані пісні зберігаються в пасивному репертуарі 

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

про родинне життя); 

 деякі українські народні пісні люди співають часто під час різдвяних 

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

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

активного репертуару. 

Дослідження сучасного народнопісенного репертуару села 

Старомлинівка свідчать про дієвість, неперехідну цінність української народної 

пісні для грецького населення в першу чергу як естетично-виховного фактора.  

Результати дослідження дають змогу констатувати факти побутування 

української народної пісні в середовищі, де переважає грецьке населення, 
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часткове збереження його у первісному та трансформованому вигляді, доводять, 

що сучасна пісенність грецького села багатонаціональна. Але вагому частину її 

складає український фольклор у всій своїй складності видів і жанрів, у взаємодії 

традицій і новаторства, колективної та індивідуальної творчості, який виконує 

важливу функцію виховання у молоді загальнолюдської моралі. 

 

Казак Єлизавета Сергіївна 

обласна очно-заочна школа «Юний дослідник», 

Великоновосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 Великоновосілківської районної ради Донецької області 

10 клас 

РОЗВИТОК КОЛИСКОВИХ ПІСЕНЬ, ЯКІ 

ПОБУТУЮТЬ У ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКОМУ РАЙОНІ  

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Мета роботи – дослідити характер і особливості побутування народних 

колискових пісень, простежити загальну логіку динаміки та основні тенденції 

розвитку народних колискових пісень, які побутують на території 

Великоновосілківського району Донецької області. 

Об’єктом дослідження є зафіксовані під час польових фольклорних 

експедицій записи українських народних колискових пісень 

Великоновосілківського району Донецької області, записаних від місцевих 

жителів, які зроблені в місцях їх компактного проживання сучасними 

записувачами, зокрема й автором роботи.  

Предметом дослідження є мотиви, оберегові образи народних 

колискових пісень Великоновосілківського району Донецької області від давніх 

часів до початку ХХІ століття; характер та динаміка їх функціонування, причини, 

фактори, наслідки еволюції та трансформації. 

Для дослідження українських народних колискових пісень ми 

використали репертуар людей різного віку, українців, греків, росіян за 

національністю, жителів сіл названого району Донеччини, які знають українську 
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мову та український фольклор. У Великоновосілківському районі 57 населених 

пунктів. Ми дослідили пісенний пласт 15 сіл, записавши й обробивши 47 творів.   

Проаналізувавши теоретичну базу, зібраний матеріал, ми прийшли до 

висновків, що: 

 колискова пісня як фольклорний жанр вважається більшістю 

дослідників одним із найперших засобів етнонаціонального кодування; 

 у творах цього жанру є широкий простір для імпровізації; 

 колискова пісня виконує ряд функцій (за Н. Сивачук), а саме: 

практично-побутову, пізнавальну, емоційну, морально-етичну, 

психотерапевтичну, виховну та формує естетичне чуття. 

 набір мотивів колискових пісень дуже обмежений. Так, М. Лановик та 

З. Лановик виділяють дві групи мотивів колискових пісень: ті, які мають 

найбільше споріднених рис із замовляннями – міфологічна група. Другу, більш 

сучасну групу текстів, умовно можна назвати побутовою. Це твори, у центрі яких 

не стільки сама дитина і магічна дія слова на її ріст, здоров’я, щастя, а, скоріше, 

світ, у якому дитина живе – її дім, родина. 

 найстійкіший з усіх мотивів, який з’являється в переважній більшості 

записаних творів, – закликання чи запрошення сну до дитини; 

 найпоширеніші образи-символи записаних колискових пісень: Сон, 

Дрімота, Бабай, кіт, голуби (гулі), мама, колиска, сакральні образи, рослини та 

тварини;  

 кількість записаних колискових пісень різна, залежить від віку 

респондентів. Найбільше пісень, більше тридцяти, записано від людей старшого 

віку (люди, народжені у 20-40-і рр. ХХ ст.); 

 колискові пісні сповнені любові, позитивних емоцій, яскраво 

змальовують любов матері, здатність на самопожертву заради дітей. 

Дослідження народних  колискових пісень Великоновосілківського 

району свідчать про дієвість, неперехідну цінність українського фольклору, 

особливо народних колискових пісень, для місцевого населення насамперед як 

естетично-виховного фактора.  
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Секція «Мистецтвознавство» 

 

Бойко Марія Олександрівна 

комунальний заклад «Маріупольський міський навчально-

виховний комплекс "Гімназія-школа" № 27 Маріупольської 

міської ради Донецької області» 

10 клас 

КОМПОЗИТОРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛІРИКИ 

ФЕДЕРІКО ГАРСІА ЛОРКИ У ТВОРЧОСТІ ВАЛЕРІЯ АНТОНЮКА 

Актуальність дослідження зумовлена потребою цілісно осмислити 

аспекти сучасної інтерпретації лірики Ф. Ґарсіа Лорки у творчості українського 

композитора В. Антонюка, поширити досвід трактування художнього твору в 

контексті синтезу мистецтв. 

Об’єктом вивчення є взаємодія мистецтв поезії та музики в контексті 

композиторській творчості сучасного українського автора. 

Предметом є авторська композиторська інтерпретація  поезії  Ф. Ґарсіа 

Лорки та її українського перекладу як літературного першоджерела у двох 

редакціях кантати В. Антонюка. 

Метою роботи є окреслення специфіки авторського композиторського 

трактування комплексу мотивно-образних, композиційних, художньо-виразних 

особливостей поезії Ф. Ґарсіа Лорки в порівнянні редакцій вокально-

симфонічного твору В. Антонюка. Відповідно до світоглядних настанов поетики 

Ф. Ґарсіа Лорки та В. Антонюка були визначені загальні категорії аналізу: 

знаково-символічний, композиційний, інтонаційно-образний. На знаково-

символічному рівні узагальнені метафоричні співвідношення, встановлені 

архетипні образи, міфологічні символи, які обумовлюють напрями інтерпретації. 

На композиційному рівні з’ясована семантика художніх елементів поетичного та 

музичного циклу. На інтонаційно-образному рівні дослідженj звуковий простір 

поетичного та музичного твору, художньо-інтерпретаційні засоби виразності, що 

обумовлюють специфіку авторського композиторського стилю. Доведено, що 
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домінанти поетичного світу Ф. Ґарсіа Лорки наповнюються в композиторській 

інтерпретації В. Антонюка авторським забарвленням, яке вносить нові нюанси в 

емоційне сприйняття творів. 

 

Карнаухова Дар’я Олександрівна 

заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 9 військово-

цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області 

10 клас 

УКРАЇНСЬКА ВИШИВКА: ШЛЯХ ІЗ МИНУЛОГО  

В МАЙБУТНЄ 

Актуальність наукової роботи зумовлена недостатнім опрацюванням 

проблеми та необхідністю розв’язання протиріччя між необхідністю посилення 

національно-патріотичного виховання молоді й дітей і неврахуванням впливу 

української вишивки як ідентифікатора національної приналежності на юних 

мешканців Донеччини. Об’єктом роботи є вишивальне мистецтво в 

етнокультурному просторі України. Предметом дослідження є вишивки 

Донеччини. Мета наукової роботи – визначити особливості вишивки Донеччини 

(на прикладі робіт майстринь міста Торецька), виявити вплив вишивки на 

сучасних людей. Досягнення мети дослідження передбачає реалізації таких 

завдань: 1) проаналізувати історію виникнення й розвитку вишивки Донеччини 

в контексті загальної історії української вишивки; 2) з’ясувати функціональне 

призначення донецького регіону; 3) дослідити символіку орнаментів і кольорів 

вишиваних виробів Донеччини.  

Новизна наукової роботи – вперше проаналізовано особливості вишивок 

майстринь Торецька й виявлено вплив вишивки на мешканців Донецької області 

(на прикладі м. Торецька); уточнено функціональне призначення вишитих 

виробів; розширено уявлення про знакову й символічну систему вишивок 

Донеччини на сучасному етапі розвитку. 

Практичне значення полягає в тому, що матеріали дослідження можуть 

бути використані на уроках історії, народознавства, української мови та 

літератури, мистецтва, під час проведення факультативів, екскурсій, при 
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оформленні краєзнавчих музеїв, підготовці та проведенні свят, а складені 

паспорти вишитих виробів сприятимуть підвищенню якості проведення 

екскурсій у міському та шкільному музеях. 
 

Дереза Поліна Вікторівна 

Високопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Олександрівського району Донецької області 

9 клас 

ГУСТАВ КЛІМТ – МИТЕЦЬ ПОРТРЕТНОГО 

ЖИВОПИСУ 

Ця робота висвітлює сутність проблеми жіночого портрету в творчості 

Г. Клімта. Розкриває розуміння того, що особливу роль у становленні жіночого 

образу, відіграла природа авторської інтернаціональності художника. Саме цим 

і пояснюється характер робіт живописця, які викликають постійні прагнення 

інтерпретації осмислення жіночого образу створеного художником.  

Встановлено, що самостійно засвоївши надзвичайно плідну і характерну 

для живопису модерну тенденцію відкритості, митець знайшов своє місце серед 

тих, хто бачив горизонти європейської культури не як суму незалежних одну від 

одної національних шкіл, а в широкій взаємодії різноманітних ліній пошуків. 

Тому можна стверджувати, що Г. Клімт належить до тих художників, яким 

вдалося створити свою концепцію світу та власний неповторний стиль. 

 

Секція «Літературна творчість» 
 

Мараховська Єлизавета Андріївна 

комунальний заклад «Маріупольський навчально-виховний 

комплекс «Ліцей-школа № 48» Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

11 клас 

SALVATORE ВАШИХ ДУМОК 

Творча робота «SALVATORE ВАШИХ ДУМОК» містить збірку казок 

«Казки від Елізи», збірку новел для теплих вечорів «Інші нерозказані історії» та 
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роман «Розчин аміаку». З італійської мови “salvatore” – це рятівник. Сподіваюсь, 

що мої твори допоможуть людям знайти свій шлях у житті.  

Через казки я намагаюся довести до юного читача, наскільки важлива 

дружба й чому її треба цінувати («Казка про дружбу»), що треба творити добро 

(«Фарм»). У казці «Молодило» ви почуєте фантастичну історію виникнення 

прекрасної рослини, а «Даривовк» навчить безкорисливо допомагати іншим.  

Новела «Petrichor» – це твір-засторога про те, як не піддатися 

негативному впливу реклами на підсвідомість споживачів. Дивну назву новели 

«V» можна пояснити тим, що герой упродовж п’яти частин розповідає про 

п’ятьох людей, які змінили його життя. «Зупинка № 172455» – це новела-

одкровення, на яке здатна не кожна людина.  

У романі «Розчин аміаку» йдеться про те, що аміачні пари можуть як 

врятувати, так і вбити. Умови життя, у які доведеться потрапити героям твору, з 

одного боку, безповоротно вбивають їх, але саме завдяки цьому персонажі 

відкривають для себе зовсім інший світ, жорстокий, огидний, безжалісний.  

Цю особисту сторінку я б хотіла закінчити словами Пауло Коельо: «Якщо 

ти здатний бачити прекрасне, то тільки тому, що носиш прекрасне усередині 

себе. Бо світ подібний до дзеркала, в якому кожен бачить власне відображення». 

Тож спробуй і ти, мій читачу, завжди «відображати» тільки щастя й любов, адже 

саме тоді цей світ наповниться світлом. 
 

Каравацька Катерина Валеріївна 

Бахмутський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 11 – багатопрофільний ліцей» 

Бахмутської міської ради Донецької області 

10 клас 

(НЕ)РЕЦЕНЗІЯ НА ЗБІРКУ «(НЕ) ДИТЯЧИЙ ПОГЛЯД НА ВІЙНУ» 

У роботі учениця досліджує історії зі збірки «(Не)дитячий погляд на війну», 

викладання думок та почуттів безпосередніх учасників подій, використовуючи 
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новий вид літературної рецензії – (не)рецензія, який, за визначенням автора,  

передбачає відсутність критичної оцінки творів. 

Робота складається з теоретичного та практичного розділів. У 

теоретичному розділі автор ґрунтовно пояснює новий вид рецензії – (не)рецензія 

на твір, який написано на основі особисто пережитих подій. У практичному розділі 

представляє свою (не)рецензію на три розділи збірки «(Не)дитячий погляд на 

війну». Досліджує емоції авторів та надає свою узагальнювальну думку щодо 

прочитаних історій. 
 

ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 
 

Секція «Українська мова» 

 

Новікова Ганна Олексіївна 

обласна очно-заочна школа «Юний дослідник», 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Слов’янської міської 

ради Донецької області 

11 клас 

ПРІЗВИСЬКА СЕЛА КРИВА ЛУКА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Останнім часом зростає цікавість науковців до дослідження регіональних 

неофіційних антропонімів. Особливу цінність становлять прізвиська села Крива 

Лука, які не були об’єктом вивчення, що зумовлює актуальність дослідження. 

Мета дослідження – проаналізувати сучасні прізвиська села Крива Лука 

Лиманського району Донецької області з погляду їхньої семантики, мотивів 

виникнення та функціонування. Мета зумовила виконання таких завдань: 

1) провести необхідний збір фактичного матеріалу – сучасних прізвиськ 

села; 2) виявити лексичну базу прізвиськ, установивши таким чином лексичні 

джерела регіональної антропонімійної підсистеми; 3) установити основні мотиви 

прізвиськової номінації; 4) визначити лексико-семантичні групи прізвиськ і 

кількісне співвідношення їх у межах  регіональної  антропонімії. За результатами 

дослідження зроблено такі висновки: на досліджуваній території виявлено 121 
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неофіційна особова назва, які розподілено на  три класи: відапелятивного, 

відонімного походження та умовно невмотивовані. У двох перших групах 

виділено низку підгруп. Прізвиська відонімного походження (31 одиниця) 

поділено на відіменні (Карпівські, Кулі), відпрізвищеві (Циби, Матюха), 

відпрізвиськові (Розичка, Матюшині) та відойконімні (Полтавка, Тамбовські). 

Відапелятивна група нараховує 63 антропоніми й містить прізвиська, що вказують 

на особливості зовнішності (Кривий, Корінець), характеру (Мизя, Вовк), мовлення 

людини (Сюрики, Німець), фізіології (Куриця, Глухий), рід діяльності  (Швець,  

Врачечок), вчинок чи випадок у чиємусь житті (Змєй, Бомбіна), етнічну 

належність носія (Єврей, Канадець), а також надані за кількома ознаками (Киця). 

Умовно невмотивованих прізвиськ зафіксовано 27 одиниць. 
 

Філатова Марія Олександрівна 

обласна очна-заочна школа «Юний дослідник», Костянтинівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Мар’їнської районної ради 

Донецької області 

11 клас 

ПРІЗВИЩА СУЧАСНОГО СЕЛА (НА МАТЕРІАЛІ СЕЛА 

КОСТЯНТИНІВКА МАР’ЇНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Антропоніми, що є важливою частиною української мови, здавна 

привертали увагу мовознавців. Останнім часом усе частіше мовознавці прагнуть 

дослідити особливості регіональної антропонімії. Прізвища села Костянтинівка 

не були матеріалом дослідження ономастів, що й становить актуальність 

дослідження. 

Мета роботи – проаналізувати лексико-семантичні особливості сучасних 

українських прізвищ села Костянтинівка Мар’їнського району Донецької області. 

Для досягнення окресленої мети треба виконати такі завдання: 1) виявити 

структурно-семантичні групи антропонімів; кількісне співвіднесення цих груп у 

межах сільського антропонімного фонду; 2) визначити корпус слов’янських 

автохтонних імен, закладених в основах прізвищ; 3) виявити апелятивне багатство, 
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відбите в досліджуваних прізвищах; 4) визначити прізвища спірної мотивації та 

іншомовні елементи в антропонімії. 

За результатами дослідження зроблено такі висновки: у прізвищах села 

Костянтинівка виявлено помилки в правописі (Кіріченко, Тіщенко, Колєснік та ін.). 

Найчастіше вони зумовлені незнанням норм і правил. Прізвища жителів села 

Костянтинівка здебільшого походять від антропонімів та апелятивних означень 

особи. Провідна роль належить чоловічим християнським іменам (Захаренко; 

Іваненко, Іванець, Іванченко, Василенко та ін.), жіночі особові імена в 

прізвищетвірному процесі були малопродуктивні (Галенко, Улянченко та ін.). 

Незначна кількість прізвищ відтворює у своїх основах топоніми (Лубенський, 

Бесараб, Слободенюк та ін.). Чимало прізвищ мотивовані апелятивною лексикою 

української мови. Найактивнішими виявилися такі семантичні розряди 

апелятивів: назви осіб за зовнішніми ознаками (Гладишенко, Краснощок, Щербак, 

Лобань та ін.), за внутрішніми ознаками (Заїка, Верескун, Шепотько та ін.), і назви 

осіб за родом занять чи професією (Кравець, Колєснік, Бондаренко, Пономаренко 

та ін.). Із числа назв неосіб найактуальнішими в процесі прізвищеутвореня 

виявилися номінації рослин і тварин (Котенко, Заєць, Шпаченко, Гречаний та ін.). 

У досліджуваному матеріалі виявлено й прізвища іншомовного походження 

(Дорофєєва, Федосєєва, Бєсєдін, Трацевічус, Гельбрехт та ін.). 
 

Ларіонова Ольга Євгенівна 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області 

10 клас 

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ В ЗБІРЦІ ВАСИЛЯ ШКЛЯРА  

«ЧОРНЕ СОНЦЕ»: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

Останнім часом у вітчизняній лінгвістиці значну увагу приділяють 

дослідженню ідіостилів поетичних і прозових творів. І це не випадково, адже 

завдяки аналізу індивідуального стилю письменника можна більш детально 

дослідити ідею твору, характеристику образів героїв, сюжет, а головне, мовне 



34 
 

різноманіття, яке значно впливає на художню цінність. Актуальність роботи: 

необхідність подальшого опрацьовування функціонування фразеологічних 

одиниць (ФО) та дослідження фразеології художніх текстів. Мета роботи: опис 

ФО в мові збірки В. Шкляра «Чорне Сонце». Завдання: розглянути поняття 

фразеологізму; ознайомитися з найпоширенішими класифікаціями ФО; 

відшукати в мові збірки «Чорне Сонце» В. Шкляра ФО та їх класифікувати, 

проаналізувати функціонування. Наукова новизна роботи: вперше досліджено 

ФО збірки В. Шкляра «Чорне Сонце». Об’єкт дослідження: мова збірки Василя 

Шкляра. Предмет: ФО в збірці «Чорне Сонце» та їх функціональна роль. 

Джерельною базою стали зібрані фразеологізми – 138 одиниць.  

У збірці В. Шкляра «Чорне Сонце» переважають фразеологізми, які 

виконують функцію відтворення внутрішнього стану персонажа (21%), оцінну 

функцію (20%). Використовуються для висловлення власної думки, оцінювання 

тієї чи іншої ситуації. 13% фразеологізмів виконують прагматичну функцію,  

11% – номінативну функцію, 10% – портретної характеристики, 9% – 

функцію мовної характеристики персонажа. Практичне значення дослідження: 

матеріал може бути використаний на уроках та позакласних заходах з 

української мови та літератури, у подальшому дослідженні функцій ФО, а також 

для складання словника мови творів. 
 

Чермянін Антон Валерійович 

Українська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 

Селидівської міської ради Донецької області 

11 клас 

СПЕЦИФІКА ПСЕВДОНІМА 

ЯК АНТРОПОНІМІЧНОЇ ОДИНИЦІ (НА ПРИКЛАДІ 

ПСЕВДОНІМІВ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ХІХ-ХХ СТ.) 

Представлена наукова робота присвячена вивченню мовознавчого 

аспекту псевдонімів українських письменників ХІХ-ХХ ст. 
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Спираючись на те, що псевдонім – це слово, а, отже, становить невід’ємну 

частину мови, підлягає її законам, то він має досліджуватись лінгвістичними 

методами. Наразі задовільної та загальновизнаної їх класифікації псевдонімів не 

існує, що обумовлює потребу в проведенні подальшого опису та класифікації 

псевдонімів. Актуальність обраної теми визначається її екстралінгвістичною 

спрямованістю: псевдоніміка має міждисциплінарний характер, оскільки 

однаково близька і літературознавству, і лінгвістиці. 

Об’єкт дослідження – псевдоніми українських письменників ХІХ-ХХ 

століть. 

Предмет вивчення – способи творення та особливості мотивації вибору 

псевдонімів. 

Мета роботи – виявлення та опис структурно-семантичних, 

функціональних і прагматичних особливостей псевдонімів, класифікація 

досліджуваних онімів – досягається шляхом розв’язання таких завдань: 

визначення місця псевдоніма серед інших видів антропонімів, з’ясування причин 

виникнення псевдонімів, виявлення мотивів номінації псевдонімів, розгляд 

способів та моделей творення псевдонімів 

Псевдонім є факультативним, другорядним антропонімом, оскільки 

використовується поряд зі справжнім прізвищем чи іменем або замість нього. 

Окрім цієї ознаки, псевдонім є неофіційною, мотивованою, вторинною назвою 

особи. Як і будь-яка інша антропонімічна одиниця, псевдонім виконує 

номінативну назву, проте у псевдонімії номінація має особливий езотеричний 

характер. 

Причини, що примушують авторів зберігати інкогніто, різноманітні: 

страхи переслідування, впасти в немилість у могутніх і впливових осіб, нажити 

собі неприємностей, соціальний стан автора, що не дозволяє відкрито виступати 

на літературній ниві, станові забобони, прагнення підкреслити свою 

національність, місце народження, прагнення приховати свою стать, як правило, 

пов’язане з поглядами на місце жінки в суспільстві й культурі. 
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Мотиваційна база українських літературних псевдонімів дозволяє 

говорити про такі принципи номінації: 1) людина в суспільстві; 2) людина й 

реалії навколишнього світу; 3) номінація за характерними ознаками носія; 4) 

відіменна номінація. 

Найбільш популярними є дериваційні утворення псевдонімів: називання 

шляхом використання афіксів від довільно обраних лексем чи штучна зміна 

справжнього імені та заміщення його окремих елементів. 

Переважно псевдоніми побудовані традиційними способами, якими 

утворюються українські прізвища: прикметникового типу у формі повних 

прикметників і дієприкметників, що мають у називному відмінку -ий (-ій) у 

чоловічих прізвищах та суфікси -ськ-, -цьк-, -зьк-; іменникового типу, утворені 

лексико-семантичним способом, морфологічним способом, зокрема за 

допомогою таких суфіксів, як -ець, -енко, -ин, -ович, -ук (-юк). 

Специфічним способом номінації у псевдоніміконі діячів літератури була 

модифікація справжнього іменування автора: псевдоніми, утворені шляхом 

зміни, скорочення, шифрування чи перекладу на іншу мову власних імен, по 

батькові, прізвищ письменників тощо. Так утворюються такі види псевдонімів, 

як ателоніми, ініціали, апоконіми, метоніми, патроніми. Багато псевдонімів не 

містять жодних елементів справжніх імен, по батькові або прізвищ 

письменників: геноніми, фітоніми, зооніми, національні псевдоніми, 

псевдоандроніми та псевдогініми, перекладні псевдоніми. 

У роботі також розглянуто псевдоніми за структурою: однослівні та 

багатослівні. 

Здійснений аналіз псевдонімів українських письменників ХІХ-ХХ ст. дає 

можливість зробити узагальнення про псевдонім як різновид антропоніма, 

причини його творення та функціонування, зв’язок з іншими антропонімами, про 

способи та засоби творення, основні структурно-словотвірні моделі псевдонімів 

та чинники вибору особою псевдоніма. 
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Секція «Російська мова» 

 

Макарова Софія Сергіївна 

комунальний заклад «Маріупольський міський ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

10 клас 

ГОДОНИМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  

ГОРОДА МАРИУПОЛЯ 

Названия улиц – это своеобразная летопись города, в которой 

отобразились его история, география и культура. Но прежде всего, это языковое 

явление, изучив которое, можно получить сведения о самой сущности жизни 

города, понять, чем жили и живут люди. 

Как жителям Мариуполя нам, прежде всего, интересна именно его 

история и особенности языка. Хотя географические названия региона 

привлекают внимание как ученых-языковедов, так и жителей самого города и 

района, однако системные исследования, непосредственно посвящённые 

названиям улиц Центрального района, в доступной нам литературе не 

представлены. 

В своей работе мы постарались исследовать и систематизировать 

годонимы Центрального района города Мариуполя.  

Изучение происхождения топонимов, обратило нас к истории не только 

города, но и страны в целом. Принципы номинации годонимов, их 

возникновение и последующее развитие тесно связаны с социальными и 

историческими условиями жизни общества. 

Система названий улиц Центрального района отличается разнообразием 

семантики и структуры, отображает историю, географию, культуру, 

мировоззрение жителей города, а лексическое строение названий улиц указывает 

на общие закономерности языка. 
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Секція «Англійська мова» 

 

Овчаренко Діана Ігорівна 

обласна очно-заочна школа «Юний дослідник», комунальний 

заклад «Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської 

міської ради Донецької області 

11 клас 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕЛЕСКОПІЧНИХ 

УТВОРЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) 

На зламі тисячоліть чітко простежується стрімке зростання кількості 

інноваційних одиниць, що призводить до збагачення та різноманітності 

словникового складу англійської мови. Саме неологізми представляють 

практично весь інноваційний потенціал та новітні технології сьогодення. У 

лінгвістичних дослідженнях із часом простежується інтерес до вивчення 

сучасних неологізмів у зв’язку з науково-технічним прогресом початку XXI 

століття та всесвітньою глобалізацією. 

Актуальність дослідження зумовлена виявленням та детальним аналізом 

лексичних інновацій сучасної англійської мови, які представлені телескопічними 

неологізмами. 

Емпіричною базою дослідження слугували англомовні телескопічні 

неологізми, отримані методом суцільної вибірки з електронних 

лексикографічних онлайн-словників у кількості 209 одиниць. 

Метою дослідження є аналіз структурно-семантичних особливостей 

неологізмів, утворених телескопічним способом на матеріалі сучасної 

англійської мови. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі було 

здійснено комплексний підхід до вивчення способів утворення телескопічних 

неологізмів в сучасної англійської мови та їх структурно-семантичних 

особливостей.  
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У результаті дослідження було проведено структурний аналіз за способом 

утворення телескопічних одиниць. Було виявлено, що найбільш продуктивною 

групою утворення серед телескопічних неологізмів є група часткових 

телескопічних одиниць. Аналіз телескопічних неологізмів з погляду семантики 

показав, що досліджений матеріал поділяємо на три семантичні групи: 

природничі науки, IT-технології, інтернет-комунікації. Це, насамперед, 

підтверджує, що неологізми – це віддзеркалення науково-технічного прогресу та 

всесвітньої глобалізації. Аналіз неологізмів з погляду частин мови довів, що 

найчастіше в реченні вони виступають іменниками. 

Практична цінність дослідження полягає в можливості використання 

матеріалу на факультативних заняттях у профільній школі та під час викладання 

англійської мови у вищих навчальних закладах (курс «Неологія»). 
 

Шалашна Діана Дмитрівна 

обласна очно-заочна школа «Юний дослідник», загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 17 Слов’янської міської ради Донецької 

області 

11 клас 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СЛЕНГУ В МОВІ 

АМЕРИКАНСЬКИХ ПІДЛІТКІВ 

У роботі досліджено поняття сленгу, етапи розвитку американського 

сленгу, різновиди молодіжного сленгу та його функціонування в розмовному 

мовленні підлітків та сучасній американській художній літературі. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що лексичний склад 

англійської мови постійно поповнюється великою кількістю нових сленгових 

утворень, тому потребує ретельного спостереження як у теоретичному, так і в 

практичному планах. Вивчення цих питань дає змогу дослідити мову в динаміці 

її розвитку й охарактеризувати шар сучасної молодіжної розмовної 

американської сленгової лексики.  
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 Об’єктом дослідження є сучасний лексичний склад американського 

варіанту англійської мови.  

Мета роботи – аналіз лексичних і функціональних особливостей сленгу в 

живому мовленні американської молоді та сучасній американській художній 

літературі. Зазначена мета передбачала виконання таких завдань: 1) визначити 

дефініцію сленгу в лінгвістиці та дослідити його етимологію; 2) 

охарактеризувати закономірності функціонування молодіжного сленгу 

американської молоді; 3) провести онлайн-опитування серед американської 

молоді щодо вживання ними сленгу; 4) виявити особливості функціонування 

сленгової лексики в молодіжному американському соціумі; 5) проаналізувати 

використання сленгу героями сучасних американських художніх творів.  

Виконавши дослідження, можемо констатувати, що сленг американської 

молоді є невід’ємною частиною їхнього спілкування та самоідентифікації в 

суспільстві.  
 

Костроміна Анна Єгорівна 

комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована школа    І-

ІІІ ступенів № 66 Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

11 клас 

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ 

БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ У НАУКОВОМУ ТА 

ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛЯХ 

Актуальність проведеного дослідження полягає у тому, що неякісний 

переклад публіцистичних або наукових текстів може стати причиною конфліктів 

більш масштабних, таких як непорозуміння на міжнародному рівні, що 

обумовлює необхідність точної передачі інформації. Також актуальність 

пов’язана з необхідністю подальшого розвитку одного з найбільш важливих 

аспектів теорії перекладу – переклад безеквівалентної лексики. 
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Об’єктом дослідження є закономірності перекладу текстів наукового та 

публіцистичного стилів з англійської мови на українську. 

Мета роботи – класифікувати і визначити способи перекладу або передачі 

БЕЛ у науковому та публіцистичному стилях та на основі отриманих даних 

провести компаративний аналіз вживання БЕЛ в об’єктах досліджених стилів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: 

 визначити поняття науково-технічного та публіцистичного стилю; 

 вивчити поняття та особливості перекладу БЕЛ; 

 визначити місце безеквівалентної лексики в науково-технічних та 

публіцистичних текстах; 

 розглянути проблеми варіативності перекладу англійських та 

американських текстів двох обраних стилів; 

 проаналізувати засоби, що використовуються для перекладу  

науково-технічних та публіцистичних текстів; 

 порівняти випадки використання БЕЛ у науковому та 

публіцистичному стилях. 

Аналіз теоретичного та практичного матеріалу дозволив нам виявити, що 

явище безеквівалентної лексики – досить поширене у двох проаналізованих 

стилях і є однією з найбільш динамічних частин лексичної системи мови, що 

значно ускладнює переклад таких лексичних одиниць. З іншого боку, велика 

кількість одиниць БЕЛ у текстах повинна сприяти розвитку мови і мовлення 

людей, що користуються цими одиницями, збільшуючи рівень культурного 

обміну. Точне визначення і правильний переклад безеквівалентної лексики 

сьогодні є вкрай важливим, адже розглянуті стилі – науковий та публіцистичний 

– є одними з найпрогресивніших на цей день і саме вони охоплюють важливі 

сфери діяльності людини.  

За результатами проведеного дослідження та компаративного аналізу ми 

з’ясували, що науковий та публіцистичний стиль відрізняються частотою 

використання певних видів БЕЛ, а також безпосередньо кількістю використання 

БЕЛ (у публіцистичному БЕЛ є більш поширеною, ніж у науковому) та 
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змістовим значенням уживаної лексики. Проте найпоширенішими методами в 

обох стилях (спільне) були транскрипція та транслітерація, абревіація тощо.  
 

Коломієць Ванесса Юріївна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради 

Донецької області 

9 клас 

СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОЛОРОНІМІВ У РОМАНІ 

Ф.С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ» 

The topicality of the research lies in fact that colors have made a deep 

impression on readers because they run through the whole novel and contain a deep 

layer meaning wherever they occur. 

The purpose of the study is to analyze coloronyms in the selected literary work, 

to identify the most common examples of coloronyms the use of which creates an 

emotional and expressive effect. 

Its realization demands the solution of the following tasks: 

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

- to investigate the definition of coloronym, its value and role in the literary 

text;  

- to find out major symbols of colors in the novel of F.S.Fitzgerald “The 

Great Gatsby” and analyze their symbolic meanings.  

Conclusions. The Great Gatsby is Fitzgerald’s masterpiece and one of the 

finest American novels in the 20th century because it has captured the mood and 

characteristics of that century. The color symbolism is employed throughout the whole 

novel plays an important role in developing the plot, shaping characters and deepening 

the theme. 

Among different symbols Fitzgerald employed in this novel, colors make a 

deep impression on readers because they run through the whole novel and contain a 

deep layer meaning wherever they appear. There are six main colors in the novel: 
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green, white, red, yellow, blue and grey. The use of coloronyms makes the novel more 

vivid, more colorful, more dreamlike, more visionary and more profound. 
 

Новикова Карина Олександрівна 

Красноармійський міський ліцей «Надія» міста 

Красноармійська Донецької області 

11 клас 

МЕТОДИ ПЕРЕКЛАДУ ПОЕЗІЇ 

The role of translators in the world culture and life of humanity is great 

nowadays. They make it possible to acquaint modern people with the treasures of world 

culture. Moreover, translators are considered to be the second authors of compositions 

they translated.   

The relevance of the research work is determined by the place of translating 

nowadays and bringing the problem of translating poetry to the forefront. Many results 

achieved by researchers and translators of the 20th century in the field of translation 

poetry are almost lost, and the level of translation skills has extremely decreased. The 

novelty of the research is in the author's translations of Oscar Wilde`s poems.  

There is a great number of ways to translate poetry: it is possible to translate 

both preserving the original form of the poem and changing it according to the 

translator`s discretion. 

There are two types of translation: formal (semantic) equivalence and dynamic 

(communicative) equivalence. Dynamic or communicative type is more widespread 

than formal, because of its plainness and understandability. 

A rhyme is a repetition of similar sounds (or the same sound) in two or more 

words, most often in the final syllables of lines in poems and songs. There are two 

types of rhyme: perfect and general rhymes. A rhythm is a literary device that 

demonstrates long and short patterns through stressed and unstressed syllables, 

particularly in a verse form. The meters are iamb, trochee, spondee, anapest and dactyl. 

The main function of a meter in poetry is to provide a rhythmic structure to a poem. 

Rhythm and poetry techniques such as enjambment, metaphor, alliteration, assonance, 

onomatopoeia, similes are used to establish the mood of the poem. 
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There are three main ways of poetry translation: full, structural and alternative, 

belonging to the dynamic equivalence. The main methods are based on the following 

sense transformations: compensation, concretization, semantic development and 

holistic transformation. Full and structural methods have some features of formal 

equivalence: they are such a mix of two types of translation. Full and structural ways 

of poetry translation demonstrate that it is feasible to make the translation as close as 

possible to the original adhering certain features of the text despite the need to deviate 

from the original form. 
 

Воронін Єгор Володимирович 

Соледарська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 13 з 

поглибленим вивченням англійської мови Соледарської 

міської ради Донецької області 

10 клас 

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ  

АНГЛІЙСЬКИХ ПАРЕМІЙ 

Робота присвячена лінгвістичним особливостям перекладу англійських 

паремій (прислів’їв та приказок) українською мовою та розгляду основних 

компонентів поняття «прислів’я» та «приказка», їх розмежування та емоційного 

забарвлення, яке вони надають мові. Вивчення цих аспектів стало особливо 

актуальним у період євроінтеграції України для тих, хто вивчає іноземні мови. 

В основній частині подано загальну лінгвістичну характеристику 

паремій, джерела їх походження (запозичення) і способи передачі українською 

мовою, визначено можливі труднощі перекладу. 

У практичний частині розглянуто теоретичні та експериментальні 

дослідження засобів перекладу паремій у сучасній мові, проаналізовано способи 

перекладу англійських паремій. На підставі експериментального фонду (100 

паремій) обґрунтовано доцільність перекладу англійських паремій українською 

мовою шляхом збереження стилістичних особливостей англійських 

пареміологічних одиниць українською мовою. 
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У висновках проаналізовано основні труднощі під час перекладу 

англійських прислів’їв та приказок, підкреслено їх значний вплив на 

емоціональне забарвлення будь-якої мови, що обумовлює їхнє частотне 

вживання у мовленнєвій діяльності сучасної людини.  
 

Секція «Німецька мова» 

 

Куляні Анастасія Андріївна 

комунальний заклад «Маріупольський міський ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

10 клас 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

КОМПОЗИТІВ, ЯКІ ПОЗНАЧАЮТЬ ОСОБУ В 

НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

Ця наукова робота присвячена дослідженню структури та семантики 

іменних композитів на матеріалі німецької та української мов. 

Метою дослідження є аналіз морфологічної, граматичної структур та 

лексико-семантичних груп іменних композитів на позначення особи. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- встановлення корпусу лексичних одиниць; 

- аналіз морфологічної структури іменних композитів; 

- визначення ролі лексико-семантичних груп складних іменників у 

німецькій мові; 

- дослідження родової характеристики іменних композитів; 

Актуальність дослідження обумовлюється тим, що ще не був проведений 

детальний аналіз іменних композитів на позначення особи в німецькій та 

українській мовах, що б дозволило отримати досить наочне уявлення про 

систему утворення складних іменників у німецькій та українській мовах. 

Проаналізувавши теоретичний матеріал та результати дослідження, були 

зроблені певні висновки. Найпродуктивнішою моделлю при словоскладанні є 
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«іменник + іменник». До непродуктивних структур складних іменників 

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

прислівник». Вагома частина іменних композитів на позначення особи мають 

показник чоловічого роду. 
 

Бурда Анастасія Юріївна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради 

Донецької області 

10 клас 

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ У ТВОРЧОСТІ 

Ф. КАФКИ ЯК ОСОБЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ 

У мовознавчих дослідженнях останніх десятиліть помітними виявилися 

тенденції до наукового осмислення, аналізу й опису різнорівневих лінгвістичних 

фактів у проекції на мовну особистість їх творця й адресата, що сприяє 

подальшій продуктивності нових підходів у вивченні мови.  

У форматі сучасних лінгвістичних пошуків та суспільних зацікавлень 

утверджується такий напрямок дослідження мови, як фразеологічна семантика, 

що вивчає специфіку людського спілкування, у тому числі й в умовах 

художнього твору, у контексті таких базових понять, як мовець, адресат, 

особливість кодування різних аспектів навколишньої дійсності. 

Теоретичне значення наукової праці зумовлене тим, що отримані 

результати конкретизують і поглиблюють загальні теоретичні положення 

фразеологічної семантики; обґрунтовують й аргументують вибір письменником 

образних засобів для створення потрібної контекстної ситуації. (гумористичної), 

художнього ефекту (комічного), образів персонажів. 

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання 

матеріалів і висновків роботи в курсах лексикології, фразеології, стилістики 

німецької та української мови, культурології, а також у процесі вивчення 

німецької мови. Крім цього, результати дослідження можуть бути використані 

при укладанні фразеологічних словників.  
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 

Секція «Філософія» 
 

Стребіж Владислава Євгенівна 

Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 

Добропільської міської ради Донецької області 

11 клас 

ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

Сучасний стан суспільних відносин не дозволяє ігнорувати знання, 

навички та творчі здібності жінок і потребує повного їх використання. В 

юриспруденції ґендерне питання отримало дві площини розгляду: з одного боку, 

це формальне закріплення рівності чоловіків і жінок шляхом встановлення 

рівних прав і можливостей у правових нормах (є питанням законотворчої 

діяльності); з іншого боку, практичне існування різних умов реалізації наданих 

законом можливостей, втілення правових приписів і норм у повсякденній 

діяльності.  

Мета роботи полягає у здійсненні філософсько-правового аналізу 

закономірностей і тенденцій розвитку гендерної політики в Україні, визначенні 

основних досягнень та втрати в рамках сучасної української гендерної політики. 

Враховуючи специфіку теми, мети та завдань дослідження, у роботі 

застосовувались такі методи: історико-правовий (застосований для дослідження 

передумов становлення етико-правового принципу гендерної рівності а також 

основних тенденцій розвитку гендерної паритетності у світовій практиці); метод 

комплексного підходу (використаний для аналізу філософських, правових, 

політологічних, соціологічних джерел, присвячених досліджуваній проблемі, що 

дав змогу розглянути існуючі підходи до формування гендерної політики); метод 

порівняльного правознавства (дав змогу проаналізувати здобутки міжнародно-

правового досвіду регулювання гендерної політики та показати, порівняно з 

ними, висвітлення гендерної проблеми у законодавстві України). 
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Наукова новизна одержаних результатів визначається як сукупністю 

поставлених завдань, так і засобами їх розв’язання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

сприяють подальшому науковому пошуку шляхів підвищення ефективності 

регулювання державної політики щодо гендерної рівності відповідно до 

загальних закономірностей розвитку міжнародних правових стандартів.  

 

Долгий Андрій Іванович 

Краматорський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступеню № 16 Краматорської міської ради Донецької області 

10 клас 

КІБЕРСУСПІЛЬСТВО: АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ТА 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ 

Мета роботи – дослідити аксіологічну парадигму кіберсуспільства та її 

вплив на культурологічні перспективи його існування. 

Наукова новизна дослідження полягає у всебічному аналізі аксіологічної 

парадигми кіберсуспільства та його культурологічної перспективи. Визначено і 

оприявлено духовні цінності кіберсуспільства інформаційних технологій та роль 

цілісної особистості у футурологічних прогнозах функціонування соціуму 

штучного інтелекту. 

У процесі дослідження отримано низку результатів, які містять в собі 

елементи новизни. 

Об’єктом дослідження стал історико-філософський дискурс 

екзистенційної та постмодерніської думки. Предметом дослідження виступила 

аксіологічна парадигма кіберсуспільства та його культурологічні перспективи. 
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Секція «Соціологія» 

 

Андрейчук Катерина Олександрівна 

Красноармійський міський ліцей «Надія» міста 

Красноармійська Донецької області 

11 клас 

ФЕНОМЕН ФЕМІНІЗМУ В УКРАЇНІ. СТАВЛЕННЯ 

СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ДО ФЕМІНІЗМУ 

Стабільність та розвиток суспільства тісно пов’язані з розвитком 

особистості взагалі й особистостей жінки та чоловіка зокрема. Основою 

функціонування та розвитку суспільства в третьому тисячолітті має стати вільне 

волевиявлення обох статей – чоловіків і жінок як рівних у правах та 

можливостях, що закріплені законодавчо й забезпечені реально в політико-

правових принципах, діях, розбудові громадських і державних структур з 

урахуванням гендерних інтересів. 

Однією з найактуальніших проблем жіночого руху є подолання 

заангажованості українського суспільства на звичні стереотипи, традиційні 

забобони, через які ігнорується особистісне життя жінки-людини, а соціальна 

роль її звично обмежується обслуговуванням чоловічої частини населення та 

родини. Законодавчими актами та постановами не можливо змінити ставлення 

до жінок в українському суспільстві. Зміни відбудуться лише через змінену 

практику соціального життя, включаючи практику жіночого руху.   

Мета науково-дослідної роботи – дослідити фемінізм як явище сучасного 

світу, з’ясувати ставлення сучасної молоді до фемінізму як соціального явища.  

Відповідно до мети автор опрацював такі завдання: 

-   розглянути особливості формування та розвитку фемінізму; 

-   проаналізувати проблеми жіночого руху в світі та в України; 

-   визначити переваги і недоліки фемінізму; 

- розробити анкету та за допомогою опитування з’ясувати ставлення 

сучасної молоді до фемінізму. 
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Об’єктом роботи є фемінізм та особливості його прояву в сучасному світі. 

Предмет дослідження – світосприйняття молоддю ідей фемінізму. 

Узагальнення результатів теоретичного пошуку та експериментальної 

роботи дають змогу зробити такі висновки. 

1. Достатньо велика частина опитаних учнів підтримує гендерні 

стереотипи маскулінності та фемінності. 

2. Переважно чоловіки бояться фемінізму, бо не хочуть втрачати свої 

привілеї, які мають завдяки усталеним гендерним ролям. З іншого боку, у 

контексті ціни, яку чоловіки платять за привілейоване становище, слід говорити 

про кризу маскулінності. Криза маскулінності – це нездатність чоловіків 

відповідати суспільним очікуванням до них, результатом чого часто стають так 

звані деструктивні суспільні практики – самогубство, ризикована поведінка, 

погане здоров’я, алко- і наркозалежність тощо. 

3. Одним із негативних ефектів ґендерних стереотипів маскулінності та 

фемінності є гальмування розвитку тих якостей, які не відповідають уявленням 

про «справжнього» чоловіка або «справжню» жінку. Жіноча емоційність та 

чоловіча незворушність є стійкими ґендерними стереотипами.  
 

Секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» 

 

Приходько Валерія Сергіївна 

Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 

Слов’янської міської ради Донецької області 

11 клас 

СТАНОВИЩЕ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У 

ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 60-Х – НА 

ПОЧАТКУ 80-Х РР. ХХ СТ. 

У сучасних умовах особливої актуальності набуває питання пошуків 

нових моделей взаємодії державних структур та громадянського суспільства, 

одним з інститутів якого є релігійні організації. При цьому необхідно 

враховувати історичний досвід попередніх поколінь, у тому числі,  негативні 
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уроки спроб тотального контролю за духовною сферою життя суспільства в 

радянські часи. На підставі наукових досліджень релігійної політики в 

Українській РСР доби «застою» (В. Єленський,  П. Бондарчук, О. Кисельов та 

ін.), спогадів очевидців подій – мешканців Донецької області – авторкою 

визначено особливості становища релігійних організацій у Донецькій області у 

другій половині 60-х – на початку 80-х рр. ХХ ст.; проаналізовано  діяльність 

уповноваженого Ради у справах релігій та інших державних структур, що 

здійснювали нагляд за їхньої діяльністю; розкрито сутність атеїстичної 

пропаганди, що велася серед населення регіону. Доведено досить низьку 

ефективність заходів радянської влади з формування атеїстичного світогляду, 

збереження духовних традицій українського народу представниками старшого 

покоління, пробудження інтересу до християнського віровчення у молоді 

Донеччини. 

 

Уханова Валерія Валеріївна 

Новогродівський заклад загальної середньої освіти I-III 

ступенів № 7 Новогродівської міської ради Донецької області 

9 клас 

ФЕНОМЕН НОВОМУЧЕНИЦТВА  

ЯК ЗРАЗОК СЛУЖІННЯ ХРИСТЯНСЬКІЙ ВІРІ  

(НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЯ ТА СМЕРТІ ОМЕЛЯНА КОВЧА) 

З 2001 року Українська греко-католицька церква вшановує пам’ять 

новомучеників УГКЦ. Щорічно це відбувається 27 червня. Новому́ченики 

УГКЦ – це єпископи, єпархіальні священики, монахи Української греко-

католицької церкви, які постраждали в часи комуністичного переслідування в 

Україні між 1935–1973 роками та загинули як мученики за віру. У число 

новомучеників входить і священик Омелян Ковч. У чому цінність досвіду наших 

новомучеників? Про що нам, сьогоднішнім християнам, вони говорять?  Про три 

богословські чесноти: Віру, Надію, Любов. Віра це опора, яка у  випробуванні 

завжди стає сильнішою. Інша категорія – Надія, бо саме вірна людина 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%87_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD
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обов’язково є надійною. Дві перших складових частини заповіту мучеників 

поєднує і довершує  Любов. Прикладом такої віри, надії та любові є досвід життя  

та мученицька смерть Омеляна Ковча.  

Шлях мученика – це зусилля виправити, нехай навіть ціною власного 

життя, людську неправду.  

Християнське мучеництво – це не смерть, а її повна протилежність, 

торжество справжнього життя. 
 

Секція «Педагогіка» 
 

Федулова Валерія Сергіївна 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області 

10 клас 

ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИХ 

ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

У перші роки ХХІ століття в Україні почала впроваджуватися 

компетентнісно-орієнтована освітня модель. Її поява стала результатом 

сутнісних змін суспільства, які породжують нові виклики перед особистістю, 

обумовлюють зростання вимог до життєвої компетентності людини, вимагають 

від сучасного випускника його якісно нового рівня. 

Об’єкт дослідження – процес формування навчальної компетентності 

учнів. Предмет дослідження: практико-орієнтовані дистанційні завдання. Мета 

роботи – визначити можливості практико-орієнтованих дистанційних завдань у 

процесі формування навчальної компетентності учнів. Завдання: 

охарактеризувати  зміст навчальної компетентності та визначити її місце в 

Концепції Нової української школи; визначити сутнісні й змістові 

характеристики практико-орієнтованих завдань; особливості цих завдань; 

зробити огляд впровадження дистанційних практико-орієнтованих завдань при 

вивченні історії в Маріупольському технічному ліцеї та встановити практичну 
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спрямованість завдань; визначити переваги застосування практико-орієнтованих 

дистанційних завдань; на основі анкетування учнів дослідили ефективність 

впровадження практико-орієнтованих дистанційних завдань в освітній процес; 

розробити проект web-додатку «Історичний онлайн квест»; розробити 

рекомендації до впровадження дистанційних практико-орієнтованих завдань. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що результатом роботи 

стали інтеграція STEM-технологій у викладання історії та розробка методичних 

рекомендацій до впровадження дистанційних практико-орієнтованих завдань. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження 

можуть бути корисними для вчителів, які впроваджують у практику інноваційні 

технології. 

 

Нікітіна Катерина Валеріївна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради 

Донецької області 

10 клас 

СОЦІАЛЬНИЙ ФАНДРАЙЗИНГ ЯК ЧИННИК 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Сьогодні, у час активної розбудови нашої держави,  як ніколи важливим 

є громадянське виховання молоді. Саме тому нам видалася актуальною 

проблема заохочення молоді до участі в соціальному проектуванні, що 

допомагає залучити небюджетні кошти для міста, громади, закладу загальної 

середньої освіти і сформувати активну громадянську позицію старшокласників. 

На основі глибокого аналізу теоретичного й практичного аспектів 

проблеми фандрайзингової діяльності як чинника громадянської активності 

старшокласників нами проаналізовано стан проблеми на прикладі  діяльності 

старшокласників Слов’янського педагогічного ліцею Слов’янської міської ради 

Донецької області, зроблено висновок про недостатній рівень сформованості 

їхньої громадянської активності; сформульовано поняття фандрайзингової 

діяльності як чинника формування громадянської активності, в основу якого 

покладено механізм створення соціального проекту; розроблено 
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фандрайзинговий проект «Соціум. Освіта. Наука», який спрямовано на 

створення в освітньому закладі спеціального освітнього центру, що 

передбачатиме врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів та 

запровадження інноваційних форм і видів роботи; зроблено узагальнення й 

висновки про зростання високого рівня громадянської активності 

старшокласників в експериментальній групі на 27 %; на 30% стало менше 

старшокласників з низьким рівнем громадянської активності.  

 

Секція «Журналістика» 
 

Колпакчі Корнелія Юріївна 

Лиманський міський Центр позашкільної роботи Лиманської 

міської ради, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Лиманської міської ради Донецької області 

9 клас 

НЕПЕРЕВІРЕНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ДЕЗІНФОРМАЦІЯ 

У ЗМІ: СУТНІСТЬ ЯВИЩА ТА ЙОГО НАСЛІДКИ 

Проблема публікації недостовірної інформації у ЗМІ існувала з самого 

початку розвитку журналістської справи, але в останні роки, завдяки розвитку 

технологій у сфері масової комунікації та інформації, вона набуває все більшого 

значення. У сучасному інформаційному просторі кожної миті з’являється велика 

кількість інформаційних повідомлень. Більшість із них публікуються на 

особистих сторінках звичайних користувачів Інтернету в соціальних мережах, у 

блогах та групах, які не претендують на достовірність поширюваної інформації. 

У таких умовах ЗМІ залишаються чи не єдиним джерелом надійної інформації. 

Але навіть матеріали найавторитетніших видань іноді виявляються невірними чи 

неточними. У таких ситуаціях реакція аудиторії може суттєво змінюватися в 

залежності від різних факторів. Дослідження дає відповіді на питання про 

причини виникнення, «профілактику» та наслідки публікації недостовірної 

інформації та дезінформації у засобах масової інформації. 
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ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

 

Секція «Історія України» 
 

Дудін Данило Сергійович 

комунальний заклад «Маріупольський технологічний ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

10 клас 

МАХНОВСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ У 

ЗБРОЙНОМУ ПРОТИСТОЯННІ НА ПІВДЕННОМУ 

СХОДІ УКРАЇНИ (БЕРЕЗЕНЬ – ТРАВЕНЬ 1919 р.) 

У першій третині ХХ ст. почав розвиватися досить «незвичний» варіант 

національного руху, що пропонував анархічний принцип організації суспільства. 

Одним із його епіцентрів деякий час був південно-східний регіон України, на 

території якого зафіксовані спалахи найбільш жорстоких протистоянь між 

різними політичними силами. Напружена ситуація, що нині склалася на сході 

України, актуалізує необхідність дослідження обраної теми. Мета роботи – 

провести комплексний аналіз та дати об’єктивну оцінку діяльності повстанських 

військ у подіях, які відбувались з березня по травень 1919 р. 

Завдання: розглянути стан наукової розробки теми та джерельну базу 

роботи; визначити військово-політичну ситуацію та причини протистоянь на 

південному сході України; розглянути  військові дії, за участі військових 

формувань Н. Махна; проаналізувати причини та наслідки розриву махновсько-

більшовицького союзу. 

Комплексний аналіз участі повстанських загонів та сторін конфронтації у 

збройних протистояннях, дозволив дійти висновків, що діяльність союзу, 

укладеного між більшовиками та махновцями була досить плідною та принесла 

низку перемог у березні-квітні 1919 р., але під час бойових дій у травні 1919 р., 

суперечності між союзниками поглибились та призвели до закономірного 

розриву союзу, що неминуче вело до військових поразок махновців та 

подальшого занепаду і повного знищення махновського руху. Перспективи 
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подальших досліджень вбачаємо в залученні нових джерел, розширенні кола 

наукової літератури та поглибленні аналізу досліджуваної проблеми. 
 

Ходачок Євген Сергійович 

Волноваська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 

Волноваської районної ради Донецької області 

11 клас 

72 - ГА ОМБР – ШЛЯХ ТЯЖКИХ БОЇВ І СЛАВНИХ 

ПЕРЕМОГ 

Під час дослідження бойового шляху 72-ї окремої механізованої бригади 

імені Чорних Запорожців, у ХХ та ХХІ століттях, аналізується героїчне минуле 

та сучасне бригади та  проведено наукове дослідження щодо участі 72-ї ОМБр у 

війні на сході через свідчення волонтерів, військовослужбовців та журналіств. 

У грізні роки смертельної битви з гітлерівським нацизмом 29-а стрілецька 

дивізія пройшла героїчний шлях від перших драматичних днів  Сталінградської 

битви до останніх переможних салютів у звільненій Празі. Її військовослужбовці 

з честю виконували свій обов’язок у «гарячих точках» планети, брали участь у 

ліквідації наслідків техногенних і природних катастроф, здійснювали 

миротворчі місії, а з падінням СРСР стали відданими захисниками вільної 

України. 

У ході розв’язаної на сході України  агресивним сусідом неоголошеної 

гібридної війни військовослужбовці 72-ї ОМБр у боях під Маріуполем, 

Ізвариним, Іловайськом, Волновахою, Авдіївкою переконливо засвідчили 

вірність українському народу. На найважчих і найвідповідальніших напрямках – 

Донецькому, Маріупільському, Ізваринському, Амвросіївському – бійці бригади  

проявили мужність та  високий професіоналізм. З квітня по червень 2014-го і 

потім з серпня 2014 р. по червень 2016 року бригада захищала Волноваську 

ділянку фронту від Ольгинки, Новотроїцького до Гранітного. 

 72-га ОМБр у великих та малих боях довела агресору: у нас не лише є що 

захищати, але є й кому це робити, адже високий рівень патріотизму, мужність та 
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самопожертву виявив кожен офіцер, сержант і солдат бригади. Усі вони справжні 

Герої, долі яких заслуговують особливої поваги. 
 

Бондаренко Марія Олександрівна 

Вугледарський навчально-виховний комплекс «МРІЯ» 

(загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад) Вугледарської міської ради Донецької 

області 

11 клас 

УКРАЇНА І НАТО: ІСТОРІЯ, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ 

Обрана тема є актуальною, адже сьогодні, агресія Російської Федерації 

проти України  зумовила необхідність пошуку нашою державою більш 

ефективних гарантій незалежності, суверенітету, безпеки й територіальної 

цілісності країни. Євроатлантична інтеграція є пріоритетним напрямом 

зовнішньої політики нашої держави. 

Мета роботи – на основі різних інформаційних джерел, опитування 

мешканців міста Вугледара узагальнити досвід розвитку співробітництва 

України на шляху до євроінтеграції; виявити різні історичні етапи відносин між 

Україною та НАТО; проаналізувати ставлення вугледарців до Альянсу; 

визначити чинники, які найбільше впливають на позицію людей щодо 

інтеграційних процесів. 

Об`єктом дослідження є розвиток співробітництва Україна – НАТО. 

Предметом вивчення є співпраця Україна – НАТО на поступі до 

євроатлантичної інтеграції. 

Основним резервом для реалізації євроатлантичного вибору є українська 

молодь. 

31% мешканців Вугледара підтримують курс України на вступ до НАТО, 

21 % ще не визначилися, тому надважливим завданням державної політики 

нашої держави є формування образу НАТО, – роз`яснення його сутності. 
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Аналізуючи ситуацію, що склалася, настає усвідомлення того, що лише 

повноцінне членство нашої держави в НАТО може забезпечити національну 

безпеку України. 

Хочеться, щоб основні пріоритети нашої країни були спрямовані на 

безпеку населення, збереження миру та спокою в державі. 

 

Секція «Археологія» 
 

Гулідов Матвій Юрійович 

Бахмутський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І–ІІІ ст. № 11 – багатопрофільний ліцей» 

11 клас 

СКІФСЬКИЙ ПОХОВАЛЬНИЙ ОБРЯД ЗА 

МАТЕРІАЛАМИ КУРГАННИХ ПОХОВАНЬ ДОНЕЧЧИНИ 

Об’єктом дослідження є археологічні знахідки на території Донеччини, 

які стосуються скіфського поховального обряду. Предметом вивчення історія 

проблеми у вітчизняній археологічній науці, скіфські поховальні пам’ятки 

Донеччини, основні риси скіфського поховального обряду, локальні особливості 

скіфського поховального комплексу. 

Мета роботи – узагальнити матеріали попередніх археологічних 

досліджень, з’ясувати особливості скіфського поховального обряду на території 

Донеччини. Завданнями роботи є: 1) зробити огляд літератури та джерел за 

темою; 2) охарактеризувати скіфські поховальні пам’ятки Донеччини; 3) виявити 

основні риси скіфського поховального обряду; 4) проаналізувати локальні 

особливості скіфського поховального комплексу. 

Зафіксовані в письмових джерелах особливості скіфського поховального 

обряду простежуються й доповнюються деякими важливими подробицями на 

матеріалі порівняно нечисленних поховальних пам’яток Донеччини. Характер 

поховання визначався в першу чергу соціально-економічним розвитком, рівнем 

соціальної диференціації, формою сімейно-шлюбних відносин.  



59 
 

Поховальні пам’ятки скіфів на території Донеччини відносно нечисленні. 

Перші скіфські поховання на півночі Донеччини були виявлені 

В. О. Городцовим під час розкопок на початку ХХ століття. Курганні поховання 

півдня Донеччини, найсхідніші на території нашої країни, дають можливість 

виявити характерні риси матеріальної і духовної культури регіону в скіфські 

часи, простежити локальні особливості скіфського поховального обряду. 

До локальних особливостей скіфського поховального комплексу на 

території Донеччини дослідники відносять східну орієнтацію похованого, 

поховальний обряд зі спалюванням дерев’яної конструкції, обряд псування 

деяких речей при похованні, наявність серед поховального інвентарю певних 

сакрально-магічних предметів. 
 

Секція «Історичне краєзнавство» 
 

Скочко Анастасія Олександрівна 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Мирноградської 

міської ради Донецької області 

9 клас 

СТАХАНІВСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ 

ПОГЛЯД 

30-ті роки ХХ століття характеризувалися спробами вирішення 

радянським керівництвом багатьох стратегічних державних завдань, зокрема, й 

у сфері промисловості. Процес нарощування промислового потенціалу СРСР 

здійснювався форсованими темпами в умовах жорсткої нестачі фінансів. 

Джерела фінансування промисловості вишукувалися виключно всередині 

країни. У роки другої п’ятирічки соціалістичне змагання перетворилося на 

могутній рух новаторів, що виник на базі нової техніки та організації праці й 

дістав назву стаханівського на честь ім’я його зачинателя.  

Стаханівський рух – явище, яке за радянських часів мало суто позитивну 

характеристику та оцінку.  
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Метою дослідження є наукове простеження основних складових 

стаханівського руху та його впливу на політичні і соціально-економічні аспекти 

життя; створення сучасної концепції цього явища, критичне осмислення ролі 

партійного керівництва у соціалістичних змаганнях.  

Об’єктом дослідження є організаторська робота партійних і державних 

органів радянської влади. 

Предметом вивчення є стаханівський рух та його осмислення у 

політичній, економічній, соціально-психологічній площинах. 

Відсутність узагальнювальних досліджень з обраної проблематики у 

сучасній вітчизняній історіографії визначає наукову новизну дослідження. 

В основі джерельної бази – узагальнювальны праці радянського та 

пострадянського періоду, періодичні видання, архівні матеріали тощо.  

 

Ольшанська Марія Андріївна 

Вільненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради Донецької області 

11 клас 

СЕЛЯНСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОГО ПОВІТУ В 

БУРЕМНІ РЕВОЛЮЦІЙНІ 1917–1918 РОКИ 

На сьогодні залишається багато нерозв’язаних питань на селі. Необхідно 

виробити таку аграрну політику, яка б стимулювала сільськогосподарського 

виробника успішно працювати. Саме завдяки успішній аграрній політиці 

держава і суспільство можуть уникнути політичних, соціальних, економічних та 

продовольчих проблем. Тому треба знати помилки, яких припускалися 

попередні  влади з вирішення аграрного питання.  

З 2017 року відзначається ювілей 100-річчя Української революції 1917–

1921 рр, яка була поворотною подією в історії нашої держави, оскільки вона, 

продовжуючи багатовікову традицію державотворення, відкрила шлях до 

відродження Української державності. Ця ювілейна дата дала мотивацію до 

дослідження революційного процесу та його регіональних проявів, зокрема на 
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Маріупольщині. Це дає можливість донести до сучасних мешканців правду про 

ті складні часи, проаналізувати місце Північного Приазов’я в історії України в її 

суспільному розвитку, показати, що Маріупольщина – це невідємна частка 

України.  

Аналіз суспільних процесів у Маріупольському повіті в 1917–1918 роках 

свідчить про те, що вони відображали і загальні демократичні тенденції, які 

виявлялися в масштабі всієї країни, і мали  певні регіональні особливості. 
 

Карпенко Олег Миколайович 

обласна очно-заочна школа «Юний дослідник», Слов’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Слов’янської міської 

ради Донецької області 

11 клас 

ОСОБЛИВОСТІ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДОНБАСІ НА 

ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр. 

Актуальність обраної теми визначається тією важливою роллю, яку 

відігравав Донбас у роки Української революції 1917–1921 рр. Події Української 

революції мали свої особливості на землях Донечини, які відзначали 

революційний процес на Донбасі вже з початку 1917 р., а особливо яскраво 

проявились на завершальному етапі боротьби за національну державність у 

1920 р. Розуміння причин, що породили ці відмінності, та впливу цих причин на 

весь процес формування національної державності, дасть можливість краще 

усвідомити місце Донбасу в історії України як за часів Української революції 

1917–1921 рр., так і в сьогоденні. 

Об`єктом дослідження є революційні події 1917–1921 рр. на Донбасі. 

Предметом вивчення є особливі риси, що вирізняють перебіг подій 

революції 1917–1921 рр. на теренах Донбасу. 

Метою дослідження є проаналізувати особливості перебігу революційних 

подій на Донбасі протягом третього, завершального етапу революції, тобто 

грудня 1918 – листопада 1921 рр. 

 



62 
 

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: 1) зібрати на 

основі наявних джерел історичні відомості про революційні події на Донбасі; 2) 

систематизувати отримані відомості та виявити особливості, що вирізняли 

революційний процес на Донеччині; 3) виявити та проаналізувати причини, 

якими породжені вказані особливості; 4) проаналізувати наслідки вказаних 

причин для процесу становлення української державності. 

Джерелами дослідження виступають опубліковані збірки матеріалів та 

документів, а також опубліковані спогади видатних діячів вказаної епохи, що 

мали відношення до Донбасу, зокрема спогади В. Антонова-Овсієнка, 

А. Денікіна, Н. Махна, І. Мазепи; опубліковані матеріали засідань Ради 

Народних Міністрів УНР, збірка документів «Гражданская война на Украине» та 

ін. Історіграфію проблеми складають дослідження О. С. Бабічевої, Я. Верменич, 

В. Верстюка, П. Демʼянчука, В. Котигоренко, С. Кульчицького, Р. Пирога, 

Л. Якубової та ін.  

Практична значущість отриманих результатів полягає в можливості їх 

використання для подальших досліджень в обраному напрямку, використанні в 

навчально-виховному процесі шкільної та позашкільної освіти. 

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що протягом 

1917–1921 рр. на Донбасі розгорнулася запекла боротьба між різними 

політичними силами, як українського, так і більшовицького та монархічного 

спрямування, виникло громадянське пртистояння. Результатом політичної та 

військової боротьби, як відомо, стало встановлення на кінець 1920 р. на території 

Донбасу влади більшовиків. Виходячи із наявних історичних відомостей, можна 

припустити, що характер громадянського протистояння на Донбасі в роки 

революції визначався переважно соціально-економічними мотивами, найбільш 

активним учасником збройної боротьби було селянство, яке мало власні 

анархічні уявлення про державний суверенітет. Переважно селянська структура 

та політична незрілість населення Донбасу у вказаний період не тільки створили 

непереборні труднощі на шляху становлення української державності, а й 
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породили специфічну форму ведення політичної боротьби – масовий 

повстанський рух. 
 

Александров Вадим Володимирович 

Великоновосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 Великоновосілківської районної ради Донецької 

області, Великоновосілківський РЦДЮТ 

11 клас 

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА В ІСТОРІЇ  

СЕЛИЩА ВЕЛИКА НОВОСІЛКА 

Актуальність представленої роботи полягає в спробі систематизації та 

дослідженні нових джерел  історії села періоду Другої світової війни.  

Мета роботи полягає в тому, щоб систематизувати та дослідити 

документальні свідчення очевидців, які дозволять подивитися через призму 

сучасності на історію селища періоду Другої світової війни.  

Для досягнення цієї мети виконали такі завдання:  

 з’ясувати особливості окупаційного режиму на території смт. Велика 

Новосілка; 

 проаналізувати внесок великоновосілківців у загальнодержавний Рух 

опору; 

 зібрати свідчення про участь односельців у війні; 

 відтворити маловідомі та невідомі факти історії, місця боїв, імена їх 

учасників, місцезнаходження поховань людей, які загинули за рідну землю; 

 оформити збірку спогадів та джерел з історії села періоду Другої світової 

війни; 

Практичне значення дослідження полягає в поглибленні розуміння та 

вивчення історії, зокрема історії смт. Велика Новосілка під час Другої світової 

війни. Зібраний краєзнавчий матеріал, впорядкований та оновлений новими 

фактами, являє цінність як для краєзнавства Донецького регіону, так і України в 

цілому. 
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Якушева Юлія Анатоліївна 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 

«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської 

мови» військово-цивільної адміністрації місто Торецьк 

Донецької області 

11 клас 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ШАХТАРСЬКОГО СТРАЙКОВОГО 

РУХУ У МІСТІ ДЗЕРЖИНСЬК У 1989–1999 РОКАХ 

У період «Перебудови», розпаду СРСР і становлення незалежної 

Української держави відбулися події, які назавжди змінили суспільство. Однак 

водночас відбулося суттєве зниження якості життя шахтарських міст.  

Перехід на «госпрозрахунок», який здійснювався без наукового 

обґрунтування, методом проб і помилок поставив гірників перед необхідністю 

самовиживання та жорсткої економії, а місцева влада була не в змозі утримувати 

створену раніше соціально-культурну інфраструктуру. 

Деградація соціальної сфери міст, розрив між словами та справами 

зумовив кризу довіри до влади, сприяв зростанню соціального песимізму, який 

став родючим ґрунтом для конформізму та розгортанню протягом 1989–1999 рр. 

масового шахтарського страйкового руху. 

Причини, що призвели до страйків, поділяють на соціально-економічні, 

політичні та психологічні. Саме їх сукупність унеможливлювала вирішення 

гострих проблем вугільної галузі традиційними компромісними засобами. 

Страйковий рух шахтарів протягом 1989–1999 рр. можна умовно 

поділити на два великих періоди: страйки радянської доби та часів незалежності 

України. Вони мали хвилеподібну динаміку, відзначалися еволюцією ідеології 

страйкарів та мали неоднозначні наслідки як для держави в цілому, так і для 

вугільної промисловості та її робітників зокрема. 
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Секція «Етнологія» 

 

Бельбєклі Кристина Вікторівна 

комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ ступенів № 46 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

ТРАДИЦІЙНІ ОБРЯДОВІ ТА СВЯТКОВІ СТРАВИ  

МАРІУПОЛЬСЬКИХ ГРЕКІВ 

(на прикладі сел. Старий Крим) 

Мета роботи – дослідити та систематизувати особливості урумських 

обрядових страв на прикладі селища Старий Крим, дати їм характеристику, 

показати їх сакральний зміст,  зв`язок з християнським світоглядом та їх вплив 

на формування грецької ментальності. 

Актуальність полягає в тому, що обрядова традиційна кухня греків 

Приазов’я є складовою частиною світової культурної скарбниці і тому потребує 

детальнішого дослідження та відродження. 

Завдання: 

- проаналізувати теоретичні роботи, пов’язані з темою; 

- систематизувати використання обрядових страв через релігійні, 

сімейні та календарні свята; 

- дібрати практичний матеріал  до теми через польові дослідження та 

дати характеристику грецьких ритуальних страв; 

- прослідкувати трансформацію обрядових страв греків-урумів та їх 

роль у сучасному побуті. 

Пропонована робота дозволила отримати інформацію про особливості 

календарного та сімейного циклу. Досліджено урумські обрядові та традиційні 

страви і  вплив цих обрядів на формування грецької ментальності. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше систематизовано 

матеріали про традиційні  обрядові страви греків-урумів селища Старий Крим. 
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Попова Юнона Василівна 

Урзуфська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Першотравневої районної ради Донецької області 

10 клас 

СТОРІНКИ ЕТНІЧНОЇ ІСТОРІЇ НАСЕЛЕННЯ СЕЛА 

УРЗУФ МАНГУШСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Етнічна історія населення села Урзуф має багато спільного з етнічною 

історією населення Північного Приазов’я: заснування населених пунктів 

греками – переселенцями з Криму, освоєння краю, мирне співіснування з 

сусідами інших національностей, трагічна доля греків. Але село Урзуф має свої 

особливості. Мета роботи полягає в тому, щоб дослідити окремі сторінки 

етнічної історії населення села Урзуф, з’ясувати, як відбувалося формування 

етнічного складу населення, виявити в чому полягає його національна 

неповторність, простежити історичну долю грецького населення нашого села на 

прикладі деяких урзуфських сімей, як в Узуфі зберігаються грецькі традиції та 

зробити відповідні висновки. В якості основного метода дослідження було 

обрано метод інтерв’ювання жителів села. Старожили давали відповіді на 

запитання про історичну долю грецького населення, про міжетнічні відносини в 

селі, про характерні особливості традицій та обрядів у селі Урзуф.  

Використовуючи місцеві джерела, зокрема, Погосподарські книги 

Урзуфської сільської ради, був зроблений аналіз статистичних показників і 

виявлені зміни в національному складі сімей Урзуфа. Узагальнюючи результати 

інтерв’ювання населення, виявили особливості сімейних традицій та обрядів у 

селі Урзуф, відзначили відмінність урзуфських традицій від традицій, які 

існують в інших грецьких селах. Ще є велика кількість питань, які потребують 

детального вивчення: особливості сімейного виховання греків Урзуфа, 

походження грецьких прізвищ та вуличних прізвиськ, як частини історії народу, 

збереження урзуфского діалекту румейської мови греків.  

Під час пошуку колекція експонатів Музею історії села Урзуф 

поповнилася новими фотографіями, документами та іншими матеріалами. 

https://dn.isuo.org/schools/view/id/10284
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Вважаємо що, результати досліджень можна використовувати на уроках та у 

позакласних заходах. 
 

ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 
 

Секція «Географія та ландшафтознавство» 
 

Ростовська Єлизавета Віталіївна 

опорний заклад «Торецька загальноосвітня школа I-III ступенів 

№ 6» військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області 

11 клас 

ГЕОЛОГІЧНІ ВІДСЛОНЕННЯ ТА ЛАНДШАФТИ  

БАЛКИ ДИНАМІТНА 

Метою роботи є всебічне вивчення певної території свого краю за різними 

джерелами й на основі безпосередніх спостережень. Актуальність роботи 

полягає в тому, що під час підготовки до написання роботи було виявлено, що 

балка Динамітна не була об’єктом дослідження, а геологічні структури взагалі 

не вивчено. Етапи розвитку Донецького кряжа добре можна простежити на 

геологічних оголеннях верхньої частини балки Динамітна. У верхній частині 

балки ще місцями зберігся природний покрив, але більша частина ландшафтів 

зазнала антропогенного впливу. До 1985 року у верхній частині балки були водні 

об’єкти, які зараз відсутні. У самому верхів’ї балки ростуть лох сріблястий, верба 

і відразу помітне поглиблення овальної форми, що свідчить про наявність 

водного об’єкту, яке й зараз частково заросло тростиною південноєвропейською. 

Середню частину балки можна з впевненістю назвати «зоною джерел». Біля 

самої дамби проходить трубопровід, що транспортує відходи вуглепереробки на 

очисні споруди, які знаходяться за межами балки Динамітна. На південному 

схилі є сліди колишніх аварій на цьому трубопроводі, тому що на цих відходах 

нічого не росте. Проте в 10 метрах від насипу знаходиться джерело №1 –  витік 

сучасного струмка балки, поблизу якого ростуть верби, а вздовж струмка очерет 

звичайний, мати-й-мачуха. Саме в середній частині балки були знайдені 
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рослини, занесені до Червоної книги України – ковила Лессінга і цибуля лінійна. 

Завдяки нашим зусиллям, на цей момент,  органами державної влади 

розглядається питання про наданню ділянці, де ростуть ці рідкісні види рослин, 

статусу заповідника. У процесі вивчення балки було з’ясовано, що людина 

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

з пропозицією про організацію 3-х природоохоронних ділянок.  

* Ділянка байрачного лісу в нижній частині балки, для збереження 

характерних ландшафтів. Для таких рослинних угруповань створена Зелена 

книга України.  

* У місці зосередження рослин (Ковила Лессінга, Цибуля прямолінійна) 

занесених до Червоної книги України створити заповідник, тому що вони 

створюються в місцях зростання 1-2 видів рослин, які зникають. У такий спосіб 

це допоможе зберегти ці унікальні куточки природи.  

2. У своїй геологічній історії балка Динамітна пройшла цікавий і довгий 

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

використовувати для навчальних цілей. 
 

Чарченко Єлизавета Вікторівна 

КПНЗ «Рай СЮН» Покровської районної ради Донецької 

області, Удачненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Покровської районної ради Донецької області 

9 клас 

АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

БІОЕНЕРГЕТИКИ В ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ДОНЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

Усі мріють жити в екологічно чистому середовищі, дихати чистим 

повітрям, пити якісну воду. Кожна розвинена країна робить крок до екологічної 

безпеки: у Європі відмовляються від дизельних автомобілів, активно 

використовують відновлювальні джерела енергії. Україна як один із найбільших 

виробників зернових культур у світі має можливість значну частину викопного 

палива замінити на відновлювальне біопаливо – солом`яні пелети. Також це 
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може  допомогти нашій країні отримати енергетичну незалежність. 

Тож для України отримання енергії із соломи є перспективним напрямом 

розвитку енергозабезпечення регіонів країни, що не порушує природний 

екобаланс. 

Метою роботи є аналіз доцільності та перспективи розвитку 

біоенергетики з використанням соломи в Покровському районі Донецької 

області.  

Новизною роботи є те, що на території Покровського району солома як 

паливо не використовується. 

У ході дослідження з’ясували, що: 

- солома є відновлювальним екологічно чистим енергоносієм, проте на 

території Покровського району не використовується як паливо; 

- виробництво солом’яних пелет на прикладі агрофірми «Дружба» є 

економічно вигідним, вартість пелет значно нижча вартості вугілля; 

- економія за опалювальний сезон на прикладі адмінбудівель селища 

Удачного складає 25%; 

- провели опитування  методом інтерв’ювання та з’ясували, що місцеві 

жителі знають про відновлювальні джерела енергії, 45 % респондентів готові 

використовувати солому для опалення власних будівель, проте значна частина  

не інформована про екологічні переваги соломи як палива, тому не хочуть 

відмовлятися від традиційних енергоносіїв; 

 - поінформували населення про можливість використання солом’яних 

пелет як більш дешевого та екологічно чистого виду палива за допомогою 

буклету, розмістивши статтю «Як зменшити енергозалежність» у районній 

газеті, у соціальній мережі Facebook, на сайті Покровської КПНЗ райСЮН, за 

допомогою буклету. 

Практичне значення роботи: матеріали дослідження можуть бути 

використані при створенні підприємства з виробництва солом’яних пелет на 

території Покровського району. 
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Фролкіна Світлана Олександрівна 

комунальний заклад «Маріупольський міський технологічний 

ліцей Маріупольської міської ради Донецької області» 

10 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

Мета роботи: дослідження демографічних показників  міграційних 

процесів в Україні, визначення проблем і наслідків міграції і розробка шляхів 

вдосконалення міграційної політики України. 

Предмет дослідження: демографічна ситуація в Україні, яка склалася під 

впливом сучасних міграційних процесів. 

Об’єкт дослідження: міграційні процеси, їх сутність та особливості; 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

 визначення сутності міграційних процесів, видів та причин 

міграційних процесів; 

 формування інструментарію оцінки міграційних процесів; 

 оцінка  міграційних процесів в Україні; 

 вивчення європейського досвіду управління міграційними 

процесами; 

 визначення напрямків вдосконалення міграційної політики України; 

Наукова новизна роботи полягає в комплексному емпіричному 

дослідженні міграційних процесів та визначенні напрямків вдосконалення 

сучасної міграційної політики на основі отриманих результатів.    

Практичне значення роботи: за результатами досліджень і соціального 

опитування був складений SWOT-аналіз, що відображає переваги і недоліки, 

можливості та небезпеки  міграційних процесів  України; визначено напрямки 

вдосконалення  міграційної політики України в контексті посилення процесів 

глобалізації; розроблено заходи політики стримування міграційних процесів в 

Україні. Результати дослідження можуть бути використані при написанні 
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теоретичних і практичних посібників з міграційної тематики та вивчення теми 

населення на уроках  економічної географії. 
 

Хромихіна Катерина Андріївна 

Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 з 

поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 

Бахмутської міської ради Донецької області 

11 клас 

ҐРУНТИ БАХМУТСЬКОГО КРАЮ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, 

РОЛЬ ЛІСОСМУГ У ПІДВИЩЕННІ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ 

Земля – яке це велике, значиме слово. Вона є основним засобом 

агровиробництва, його активним елементом. Не дарма в народі кажуть, що 

«земля – годувальниця». 

Актуальність. Сучасне використання земельних ресурсів не відповідає 

вимогам раціонального природокористування. Ґрунти потребують охорони. 

Мета роботи – дослідити склад, фізичні та хімічні властивості ґрунтів 

Бахмутського краю. Зробити висновки про наслідки активного втручання 

виробничої діяльності на процеси ґрунтоутворення та методи захисту ґрунтів. 

Виховання патріотизму, почуття бережливого ставлення до природи, поваги до 

землі – годувальниці. 

Об’єктом дослідження є ґрунти Бахмутського краю; зміни, що відбулися 

в фізичному і хімічному стані ґрунтів району. 

Предмет вивчення – стан ґрунтів та лісонасаджень Бахмутського 

району; заходи щодо збереження лісонасаджень, засоби боротьби з ерозією. 

Матеріали дослідження показали, що земельним ресурсам завдає значної 

шкоди забруднення ґрунтів викидами промисловості та хімізації в сільському 

господарстві. У містах нашого краю джерелами забруднення ґрунтів важкими 

металами є підприємства чорної і кольорової металургії, ТЕЦ. Багато з них 

можуть призводити до захворювання людей. 
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Основними екологічними проблемами агроландшафтів є ерозія, а також 

непродумане господарське використання ґрунтів. Все це призводить до 

негативних наслідків. 
 

Курскова Олена Андріївна 

Опитненська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Бахмутської районної ради Донецької області 

9 клас 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО  

КОМПЛЕКСУ ДОЛИНИ РІКИ БАХМУТ 

Попит жителів на маловодні місцеві ресурси території Бахмутського 

району приводить до подальшого загострення суперечностей у відносинах між 

суспільством і природою. Для розуміння цілісності географічної оболонки, 

взаємозалежності та взаємовпливу її компонентів та з метою покращення 

екологічної ситуації в населеному пункті розроблено маршрути екологічних 

стежок «Бахмут – річка мого села», «Мій рідний край». Мандруючи околицями 

с. Опитне, здійснюється знайомство з особливостями природного комплексу 

річкової долини. На зупинках розповідається про народні традиції, вірування, 

легенди, міфи, які пов’язані з водою і мають місцеве розповсюдження. 

Звертається увага на дотримання правил поведінки населення в навколишньому 

середовищі. 

 

Секція «Геологія, геохімія та мінералогія» 
 

Шиян Софія Олександрівна 

Дем’янівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

Першотравневої районної ради Донецької області 

10 клас 

РІДКОЗЕМЕЛЬНА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ 

СТАРОДУБІВСЬКОГО МАСИВУ 

КАМ’ЯНОМОГИЛЬСЬКОГО КОМЛЕКСУ 
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Актуальність опису й аналізу мінерально-сировинної бази Північного 

Приазов’я визначається зростаючим попитом на природні ресурси, зокрема 

рідкісноземельних металів.  

У роботі розглянуто загальні властивості та особливості 

рідкісноземельних елементів. Проаналізовано розподіл запасів рідкоземельних 

металів у різних країнах світу та обсяги їх видобування, приділено увагу 

використанню рідкоземельних елементів у різноманітних галузях та 

високотехнологічному виробництві. Перелічено основні промислові мінерали, 

що містять рідкоземельні елементи та розглянуто найважливіші руди. 

Зроблено огляд ключових родовищ рідкоземельних елементів у межах 

Українського кристалічного щита. Об’єктом більш вузького дослідження став 

Стародубівський масив Кам’яномогильського комплексу Східного Приазов’я. 

Сам Стародубівський масив (рудопрояв) знаходиться в Мангушському районі 

Донецької області і представлений ітрієвою групою рідкісноземельних 

елементів.  

Головне завдання полягало в аналізі даних, з’ясуванні перспектив 

використання масиву. Ретельно вивчено геологічні карти, численні геологічні 

звіти 1960 – 2000-х років, опрацьовано спеціальну літературу. 

Кам’яномогильський комплекс вивчається вже тривалий час. 

Стародубівський масив може вважатися перспективним і потребує подальших 

досліджень. 

 

Кліменко Максим Володимирович 

Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 

Бахмутської районної ради Донецької області 

11 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ НА 

ЕКОЛОГІЧНУ СИТУАЦІЮ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ 
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Донецька область є однією з найбільш екологічно небезпечних областей 

України. Причиною цього є шахти, які вже припинили свою діяльність або 

визначені для закриття.   

На території Донецької області знаходиться більше 500 породних відвалів 

вугільних шахт, з яких 130 горять, забруднюючи повітря. В експлуатації 

перебувають 120 териконів, половина з яких горить. 

Мета роботи – проаналізувати вплив вугільних шахт на екологічну 

ситуацію нашого регіону. Об’єктом вивчення визначено породні відвали 

Донецької області. Предметом дослідження визнані методи аналізу рівнів 

екологічних ризиків навколо вугільних шахт. 

Нами було сформульовано такі завдання: 

• розглянути основні характеристики екологічних систем Донецького 

регіону та проаналізувати їх; 

• встановити вплив породних відвалів на навколишнє природне 

середовище, здоров'я та санітарно-гігієнічні умови життя людей; 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що проведено аналіз впливу 

вугільних териконів на навколишнє природне середовище, здоров’я та 

санітарно-гігієнічні умови життя людей; проаналізовано ризик економічних 

наслідків екологічно несприятливих подій, а також надані поради для 

вироблення відповідних управлінських рішень. 

 

Шинкарьова Вероніка Андріївна 

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

цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області 

10 клас 

СКАМ’ЯНІЛІ ДЕРЕВА ТОРЕЦЬКА 

Мета дослідження – вивчити умови формування скам’янілих дерев. 

Установити приналежність знайдених фрагментів скам’янілих дерев до певного 

геологічного періоду, привернути увагу громадськості та фахівців, до цієї 

знахідки. 
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Актуальність роботи визначається тим, що до цього часу не було 

жодних згадок чи припущень про знаходження фрагментів стовбурів 

скам’янілих дерев на досліджуваній території. 

Об’єктом дослідження є фрагменти стовбурів скам’янілих дерев. 

Предмет вивчення – територія залягання фрагментів скам’янілих дерев 

у селищі Дружба Торецької міської ради Донецької області.  

Під час виконання роботи поставлено такі завдання: 

 вивчити теоретичну літературу про скам’янілі дерева, їх утворення 

та поширення в Україні та світі; 

 порівняти знайдені фрагменти скам’янілих дерев із фрагментами 

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

скам’янілі дерева»)  

 проаналізувати можливості створення природоохоронної території у 

цій місцевості; 

 залучити громадськість та відповідні організації до проблеми 

збереження виявлених фрагментів скам’янілих дерев. 

У процесі виконання роботи використовувалися методи: історичний, 

палеогеографічний, картографічний.  

За результатами роботи можна зробити такі висновки:  

Ця робота представляє певний науковий інтерес і має практичне значення. 

Фахівці підтвердили приналежність знайдених скам’янілостей до араукаритової 

свити кам’яновугільного періоду палеозойської ери, тобто виявлені на околиці 

Торецька скам’янілі дерева за своїм походженням рівноцінні Дружківським 

скам’янілим деревам, що є геологічною пам’яткою природи загальнодержавного 

значення. 

З моменту виявлення фрагментів стовбурів скам’янілих дерев до їх 

розміщення в Регіональному ландшафтному парку «Клебан-Бик» пройшло вісім 

місяців, але робота з включення досліджуваної ділянки до складу природно-

заповідної території триває і досі.  
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Літератури з цього питання мало – переважно це місцеві та регіональні 

видання, здебільшого періодичні. Тому важливо проводити просвітницьку 

роботу серед учнів міста і навіть серед дорослого населення, щодо значущості. 

Робота виконана на 26 листах, має 2 розділи, 9 додатків, ілюстрованих 

рисунками; вивчено 18 найменувань літератури. 

 

Секція «Гідрологія» 
 

Білашенко Данило В’ячеславович 

Дружківська міська гімназія «Інтелект» Дружківської міської 

ради Донецької області 

10 клас 

ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА СТАН ТА РЕЖИМ МАЛИХ 

РІЧОК ДОНЕЧЧИНИ (на прикладі річки Кривий Торець) 

Вода вважається найпоширенішою хімічною сполукою на планеті. 

Близько 4/5 земної поверхні покриті нею. До того ж вона грає не тільки 

першорядну роль в промисловості та побуті, а й надзвичайно важлива для 

підтримки життєдіяльності. 

Сьогодні гідросфера охоплена небаченими за швидкістю і масштабами 

перетвореннями, пов’язаними з технічною діяльністю людства. Щороку 

використовується близько 5 тисяч кубічних кілометрів води, водночас 

забруднюється десь у 10 разів більше. У багатьох країнах відчувається нестача 

прісної води. Проте це не означає, що води на Землі мало, біда в тім, що ми не 

навчилися раціонально використовувати воду. 

Водні ресурси визначають стан навколишнього середовища, вони 

пов’язані із соціальним становищем суспільства і здоров’ям людини. 

Використання водних ресурсів в Україні є одним з найбільш високих у світі й 

складає до 100 % техногенного перетворення поверхневих вод й до 10–20 % 

підземних. Зміни глобального клімату, які спостерігаються протягом останніх 

десятиріч, зумовлюють й певні зміни водних ресурсів. Актуальність досліджень 
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зумовлена необхідністю визначення можливого стану водних ресурсів нашого 

краю в умовах змін глобального клімату. 

У роботі докладно проведено аналіз чинників, що впливають на зміни 

стану річки Кривий Торець. Під час експерименту на місцевості підраховано 

навантаження на стан атмосферного повітря забруднювачами автотранспорту. 

Також в своїй роботі я проаналізував  чинники, що впливають на стан р. Кривий 

Торець . 
 

ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 
 

Секція «Технологічні процеси та перспективні технології» 
 

Редченко Андрій Юрійович 

Краматорська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 

Краматорської міської ради Донецької області 

10 клас 

ЛАБОРАТОРНИЙ ТЕРМОСТАТ 

Підтримання температури предмету або системи сталою та визначеною 

давно стало потребою не тільки в побуті, а й у наукових дослідженнях. 

Регулювати температуру дуже важливо: у побуті, наприклад, це температура 

повітря, яка впливає на стан людей. У виробництві це можуть бути інкубатори 

на птахофермах. Також регулювання температури може бути корисним у хімії та 

хімічній промисловості, оскільки усі ми добре знаємо, що в багатьох реакціях 

умови середовища, зокрема температура, впливають на продукти реакції. У 

такому випадку постає проблема виготовлення зручного і компактного, на 

відміну від наявних, термостату – приладу для підтримання сталої температури. 

Створений термостат може бути використаний у навчальному процесі з 

фізики як наочний демонстраційний засіб та як лабораторний пристрій для 

забезпечення температурних умов проведення деяких дослідів з фізики, хімії, 

біології.  
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Ульянова Лана Вадимівна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради 

Донецької області 

10 клас 

МОДЕЛЬ ЗЛИТТЯ РІДКИХ КРАПЕЛЬ:   

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД 

Актуальність дослідження полягає в тому, що на сучасному етапі 

розвитку науки й техніки помітно підвищується інтерес до вивчення генерації 

крапель рідини, їх злиття та нестійкість форми. Процес злиття в’язких крапель 

зустрічається в порошковій металургії, хімічній технології, метеорології тощо. У 

геології та кристалографії, вивчаючи закономірності руху у мінералі крапель 

рідини, можна з великою імовірність стверджувати про давню історію копалин 

мінералів (з якого середовища виникав той чи інший мінерал, при якій 

температурі, чому утворилися деформації тощо). 

Метою дослідження є виявлення факторів зародження крапель, їх 

зіткнення, злиття та знищення, як явища поверхневого натягу рідини з погляду 

енергетичної теорії; визначення часу злиття крапель для різної рідини; 

докладний опис фізичного явища. 

Головним для цього процесу вважали, що для двох крапель рідини, що 

торкаються, вигідніше злитися воєдино: поверхня однієї утвореної великої 

краплі буде меншою за сумарну поверхню кількох малих крапель з тією ж 

загальною масою, тож і поверхнева енергія в утвореній великій краплі буде 

меншою. 

У результаті встановлено, що чим швидше зливаються краплі, тим більше 

енергії на це потрібно (через зростання сил в’язкого тертя). Оцінкою швидкості 

даного процесу є вираз 



 0r , де τ – час злиття крапель: для крапель води, 

радіусом 1 см, час злиття становить близько 10-4 с. Для різних рідин цей час 

залежить від в’язкості,  поверхневого натягу та температури. 

 



79 
 

Секція «Електроніка та приладобудування» 

 

Ковальчук Максим В'ячеславович 

комунальний заклад «Маріупольський міський технологічний 

ліцей Маріупольської міської ради Донецької області» 

9 клас 

ЛЕГО SIM800L, НЕСТАНДАРТНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

GSM ЗВ’ЯЗКУ 

Сучасні технології оточують нас всюди, створюючи якісно новий рівень 

життєвого комфорту. Інноваційні системи все інтенсивніше проникають в 

повсякденний побут, забезпечуючи додаткові затишок і безпеку 

Робота присвячена розробці дистанційного, бездротового керування 

технікою та системами телеметрії на далеких відстанях. 

Предметом дослідження є  GSM-зв’язок системи управління та 

телеметрії. 

Об’єкт дослідження: модем GSM-зв’язку SIM800l. 

Мета роботи полягає в розробці пристрою, на базі якого можна 

використовувати GSM-зв’язок для систем телеметрії, з метою керування 

технікою, розумним будинком,  дачею, автомобілем та іншим. 

Пристрій складається з модуля GSM-зв’язку, контролера, літій-іонних 

акумуляторів на основі мікросхеми TP4056, літій-іонного акумулятора 18650, 

текстолітової плати, конвертора UART-лінії, джампера, світлодіодної лампи та 

комп’ютерного кулера, мікрофонного фільтра, фільтра аудіовиходу. 

 Сконструйований пристрій використовується для керування 

світлодіодною лампою та комп’ютерним кулером, але в якості навантаження 

можуть бути безпілотні наземні та літальні апарати, системи сигналізації в авто, 

вдома, на підприємстві, робототехніка, крапельним поливом на дачі, системи 

моніторингу. 

Переваги використання модему GSM-зв’язку SIM800l полягають у тому, 

що цей модем має високий рівень якості зв’язку, маленькі розміри та масу, 
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значну територію покриття. Перешкоди на заданих частотах знаходяться на 

низькому рівні.  

Принцип роботи пристрою полягає в наступному: як тільки подається 

живлення на модем, останній починає реєструвати імпульси, при цьому швидко 

спалахує червоний світлодіод. Коли реєстрація проведена успішно, червоний 

світлодіод починає спалахувати  через кожні 3 секунди. Після цього можна 

подзвонити з телефону на номер SIM-карти, яка встановлена в модуль. Коли 

дзвінок надійшов на модуль, потрібно набрати комбінацію цифр на телефоні, і за 

допомогою функції DTMF мікроконтролер розпізнає зашифровану команду і 

виконає її. 

У роботі вдалося створити пристрій, який реалізує обмін даними через 

систему GSM для керування системою крапельного поливу на дачі, що за 7 

кілометрів від дому. Ця система зв’язку може працювати на відстані більше 

десятків сотень кілометрів за наявності GSM-зв’язку, а саме: відкривати 

електромагнітний клапан, вмикати світло та вентилятор. 

Перша версія пристрою успішно функціонує, але використовує не всі 

можливості GSM. 
 

Бутко Віталій Дмитрович 

Краматорська загальноосвітня школа I-III ступенів № 26 

Краматорської міської ради Донецької області 

9 клас 

РОЗРОБКА ІНДИКАТОРА ЗАРЯДУ 

АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ 

Переважно сучасні акумуляторні батареї не мають індикатору заряду. У 

більшості випадків необхідно знати поточний резерв батареї, тому що перезаряд 

або недозаряд негативно позначаться на ефективності акумулятора.  

Тому в цій роботі я запропоную свій спосіб контролю акумуляторної 

батареї за допомогою індикатора заряда акумуляторної батареї. 
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Такий індикатор стане незамінним приладом у побуті. Не рідкісні 

випадки, коли прилад із декількома батарейками перестає працювати. Причиною 

є розряд одного або декількох акумуляторів. Зазвичай заміні піддадуться всі, 

хоча не кожна батарейка вийшла зі строю. Індикатор і допоможе визначити 

розряджений акумулятор. 

Величезна користь полягає в тому, що можна своєчасно проконтролювати 

потребу зарядки, адже перезаряд або недозаряд шкідливі для батареї. 

А плата Arduino дозволить з легкістю переналаштувати індикатор на 

будь-яку акумуляторну батарею (1.5В, 3В, 12В, та ін.) і вивчити основи 

програмування. 

 

Секція «Матеріалознавство» 
 

Щербаков Антон Олександрович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області 

11 клас 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЕЙ ДЛЯ НОЖІВ ХОЛОДНОГО РІЗАННЯ 

Актуальність роботи полягає в розв’язанні питань розробки та оптимізації 

параметрів нової технології термічної обробки інструментальної сталі з метою 

покращення комплексу механічних властивостей інструмента, але за умови 

зниження витрат часу та енергії. Мета дослідження – розробити новий 

ощадливіший режим термічної обробки та оптимізувати його показники 

температури й часу витримки з метою отримання кращого комплексу 

механічних характеристик ножа для холодного різання металів, за рахунок чого 

отримати більш якісний та довговічний виріб. Завдання: дослідити вплив 

параметрів режиму термічної обробки на мікроструктуру й механічні 

властивості сталей 6ХС і 6ХВ2С та за допомогою математичних методів 

оптимізації обрати оптимальні параметри режиму. Об’єкт дослідження – 

інструментальні сталі 6ХС і 6ХВ2С для ножів холодного різання металу. 
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Предметом вивчення є режим термічної обробки та його параметри: 

температура, ізотермічна витримка, середовище для охолодження. Висновки: за 

допомогою планового експерименту та математичного моделювання, методів 

оптимізації отримано 6 адекватних математичних моделей, які можна 

використовувати для прогнозування змін властивостей при варіюванні 

параметрів термообробки ножів із сталей 6ХС і 6ХВ2С. Для ножів із 

досліджуваних сталей оптимальним буде режим ізотермічного гартування, що 

складається з нагрівання до 790 оС (у міжкритичний інтервал) з витримкою 2 

години, охолодження у воду до температури ізотермічної витримки Topt = 410 - 

430 оС, topt = 20 хв та подальшого охолодження на повітрі, який дозволяє 

отримати найкращі комплекси властивостей для обох досліджуваних сталей. 

Заміна традиційного для сталей 6ХС і 6ХВ2С охолодження в індустріальному 

маслі на охолодження у воді здешевлює процес ґартування, робить процес 

термічної обробки небезпечнішим, запобігає випадковим спалахуванням масла. 

Режим є ощадливішим за рахунок використання ізотермічної витримки. 

 

Спіцин Микита Віталійович 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Покровської міської 

ради Донецької області 

9 клас 

ВИРОЩУВАННЯ КРИСТАЛІЧНИХ  СУВЕНІРІВ ІЗ 

РОЗЧИНІВ ТА ДИТЯЧИХ ІГОР-НАБОРІВ 

Актуальність дослідження: багато вчених починали свої перші досліди з 

вирощування кристалів, намагаючись зрозуміти, яку вони мають будову та як 

утворюються. Предмет дослідження – вирощування кристалів з кухонної солі, 

червоної кров`яної солі, мідного купоросу, алюмокалієвого галуна, бюджетних 

та дорогих хімічних ігор-наборів. У розділі «Практична частина» отримано такі 

результати: 

*визначено умови зростання відносно великих кристалів; 

*описано вирощування кристалів; 
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*проведено досліди з вирощеними кристалами щодо їх властивостей; 

*проведено досліди з бюджетними дитячими іграми-наборами «в 

кристалах» «Ранок-Креатив» (Україна) та проаналізовано їх; 

*опрацьовано комплектацію та виконання дослідів із дорогими наборами 

«Easy Science. Магічні кристали і полімери» (Китай) та «Galileo. Mega Kristall» 

(Італія); 

*оцінено ігри з кристалами за споживчими властивостями товарів. 

Практичне значення: вирощування кристалів з розчинів може слугувати 

гарною моделлю  природних процесів мінералоутворення, якщо врахувати, що  

речовини, використані авторами при проведенні дослідів, є хімічними аналогами 

розчинних мінералів.  
 

Секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження» 
 

Тупотіна Єлизавета Дмитрівна 

Красноармійський міський ліцей «Надія» міста 

Красноармійська Донецької області 

11 клас 

АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ 

Диференційований облік електроенергії (далі ДОЕ) – це облік 

використаної електроенергії за декількома тарифами, які діють у певних часових 

інтервалах. Головною метою цієї системи є врегулювання напруги в 

енергосистемі для зменшення витрат у зміні значень напруги протягом часових 

інтервалів, а також попередження частих несправностей енергообладнання. 

Актуальність теми запропонованого дослідження полягає в тому, що 

аналіз проблем впроваджених заходів, спрямованих на більш ефективне 

використання енергосистеми України, допоможе зменшити витрати в галузі 

енергетики. 

Об’єктом вивчення є державні заходи щодо раціонального використання 

енергосистеми України. 
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Предмет дослідження: ефективність дії диференційованого обліку 

електроенергії ДОЕ в Україні. 

Мета полягає у визначенні необхідності реформ у системі ДОЕ. 

Для досягнення мети автором поставлені наступні завдання:  

- ознайомитися з системами обліку електроенергії інших країн;  

- вивчити принципи дії ДОЕ в Україні; 

- проаналізувати необхідність впровадження або реформування 

заходів для зменшення матеріальних витрат у галузі енергетики; 

- проаналізувати використання двохтарифного обліку серед 

побутових споживачів на прикладі міста Покровська; 

- підтвердити або спростувати думку споживачів електроенергії в 

місті Покровськ щодо об’єктивних причин невикористання системи ДОЕ за їх 

наявності. 

У ході дослідження було визначено, що на цей момент енергосистема 

України потребує впровадження та реформування заходів для економії 

вичерпних ресурсів і зменшень витрат у відповідній галузі. Основними 

причинами невикористання системи ДОЕ побутовими споживачами за 

результатами опитування є відсутність знань по дану систему, ціна обладнання 

та його обслуговування, складнощі при зміні режиму споживання електроенергії, 

не суттєво відчутна для споживачів фінансова економія. Після проведення 

досліду та аналізу отриманих результатів визначено, що електроенергія за умови 

використання дифтарифу стала дійсно вигідною для споживача в порівнянні з 

газом тільки з 1 листопада 2018 року після підвищення тарифів на споживання 

газу населенням. 
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Секція «Науково-технічна творчість та винахідництво» 

 

Алієв Денис Русланович 

Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів № 12 

Бахмутської міської ради Донецької області 

11 клас 

КОМПЛЕКСИ ДЛЯ АПАРАТНОГО ТА ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО  

ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФІЗИКИ 

На сьогодні розроблено вже досить багато різних типів програмних 

засобів, призначених для супроводу навчання різних навчальних предметів, 

зокрема мови, фізики, хімії. Інноваційне навчання породжує проблему 

викладання фізики відповідно до потреб учнів, але навчання повинно 

здійснюватися відповідно до основних положень і принципів концепції освіти в 

Україні. 

За вимогами навчальних програм рівня «Стандарт» викладання фізики у 

системі ПТНЗ, крім вивчення теоретичних основ, вимагає проведення ряду 

фізичних експериментів та демонстрацій для учнів. На жаль, переважно 

матеріальне забезпечення кабінетів фізики не відповідає сучасним потребам, 

обладнання те є застаріле або не працює. 

Тому на уроках фізики комп’ютерна техніка дозволяє продемонструвати 

дію фізичних законів. У віртуальній лабораторії учень може самостійно скласти 

експериментальну установку, виконати на ній лабораторну роботу та отримати 

за неї оцінку від самого комп’ютера та формує інформаційну обізнаність учнів. 

Наприклад, лабораторна робота «Побудова електричних кіл» складається зі 

спеціально створених завдань на матеріалі навчального ППЗ «Віртуальна 

фізична лабораторія 10–11 кл.». Вона виконується учнями після вивчення теми 

«Основи електричних кіл». 

Під час ході навчального процесу деякі експерименти з фізики неможливо 

провести шляхом аналогового чи віртуального тестування. Це в свою чергу 
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залежить від типу проведеного експерименту. Наприклад, якщо ми хочемо 

дослідити процес, який протікає під час перепаду температур у закритій колбі, 

аналогові прилади наочно і доступно цього не покажуть. 

Нами припущено, що повністю відмовлятися від стандартного 

експерименту на уроках фізики не потрібно, але інколи доцільно для якісного 

проведення уроку використовувати і комп’ютерний експеримент. Проектований 

пристрій здатен заміряти такі фізичні величини за допомогою точних датчиків. 

Він може виводити графіки процесів, що протікають у реальному часі. Це 

дозволяє вивчати їх після закінчення дослідження. 

Пристрій є саме цифровим вимірювальним комплексом, оскільки в ході 

навчального процесу деякі експерименти з фізики неможливо провести шляхом 

аналогового тестування. 

Метою дослідження є аналіз необхідності застосування апаратного та 

програмного забезпечення для проведення демонстраційного експерименту з 

фізики. 

Предметом дослідження є проект універсальної системи для проведення 

демонстраційного експерименту з фізики. 

У роботі використано такі методи: пошуковий по наявній методичній та 

науковій літературі із аналізом знайденого матеріалу, порівняння, проектування, 

теоретичне моделювання, спостереження, аналіз документації та результатів 

діяльності дослідників із проблеми проведеного дослідження. 

У проектованому приладі присутній LCD дисплей із розширенням 84х48 

пікселів, взятий із мобільного телефона Nokia 5110. Вбудований спеціальний 

роз’єм для контакту з сенсорами і додатками. Корпус виконаний із ПВХ пластин. 

Вбудоване програмне забезпечення для мікроконтролера, що теж розроблене 

нами, яка виконує роль операційної системи, виконуючи головний функціонал 

приладу. 

Обраний тип процесора Arduino Nano – це повнофункціональний 

мініатюрний пристрій на базі мікроконтролера ATmega328 (Arduino Nano 3.0) 

або ATmega168 (Arduino Nano 2.x), адаптоване для використання з макетної 
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плати. За функціональністю пристрій схожий на Arduino Duemilanove, і 

відрізняється від нього розмірами, відсутністю роз’єму живлення, а також іншим 

типом (Mini-B) USB-кабелю. Arduino Nano розроблено і випускається фірмою 

Gravitech. 

Створення програмного забезпечення для процесора Arduino Nano 

проводилось за допомогою програмного забезпечення Ардуіно. Для цього з 

меню Tools> Board необхідно вибрати «Arduino Diecimila, Duemilanove, or Nano 

w / ATmega168» або «Arduino Duemilanove or Nano w / ATmega328» (в залежності 

від мікроконтролера). 

Отже, нами розроблено електричну принципову схему проектованого 

пристрою та виконано проектування програмного забезпечення для процесора 

Arduino Nano, що проводилось за допомогою програмного забезпечення 

Ардуіно. 

 

Михайлов Юрій Олексійович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області 

10 клас 

ВИКОРИСТАННЯ У СПОРТИВНОМУ ТА 

ПОВСЯКДЕННОМУ ОДЯЗІ ТА ВЗУТТІ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО 

АДСОРБУЮТЬ 

Актуальність роботи полягає у розв’язанні питань усунення наслідків 

проблем, пов’язаних iз появою поту. У роботі досліджуються вологопоглинаючі 

характеристики устілок для взуття та накладок для одягу з різними 

наповнювачами, що здатні вбирати вологу завдяки своїм сорбуючим 

властивостям. 

Об’єкт дослідження: устілки для взуття та накладки для одягу з 

сорбуючими наповнювачами різних видів. 

Предмет вивчення: сорбуючі властивості активованого вугілля, 

силікагелю і цеолитового туфу. 
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Мета роботи: дослідити властивості сорбції активованого вугілля, 

силікагелю і цеолитового туфу для їх практичного застосування в 

повсякденному взутті й одязі. 

Завдання: виготовити устілки для взуття та накладки для одягу з 

використанням матеріалів з властивостями сорбції, дослідити їх властивості та 

розробити інструкцію по їх збереженню, використанню та догляду. 

Результати експерименту: після дослідження рівня потопоглинання 

устілок та накладок для одягу з різними наповнювачами виявилось, що устілка з 

наповнювачем силікагель, стала більш комфортною для усіх учасників 

експерименту, а використання накладок для одягу з наповнювачем силікагель 

має специфічний характер.  

Практичне значення: за результатами досліджень була розроблена 

інструкція щодо збереження, використання та догляду за устілками. 

 

ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

 

Секція «Комп’ютерні системи та мережі» 

 

Шепелев Данило Олегович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області 

9 клас 

СТВОРЕННЯ РОЗУМНОГО ПРИСТРОЮ 

«SMARTDRINKER» НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА NODEMCU 

Метою роботи є розробка розумного пристрою – поїлки для тварин 

«Smartdrinker» на базі мікроконтролера NodeMCU з можливістю віддаленого 

доступу через додатки на базі Android та Windows. 

Актуальність даної роботи полягає у використанні мікроконтролерів 

NodeMCU та компілятору MicroPython для створення розумних пристроїв з 

віддаленим доступом. Наприклад, розумна поїлка для тварин, яка дасть 

можливість подавати воду через деякі проміжки часу та контролювати рівень 
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води, що дозволить залишати домашніх улюбленців без господарів на деякі 

періоди часу. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: дослідити 

можливості мови програмування MicroPython для роботи з мікроконтролерами; 

розробити власний алгоритм роботи розумної поїлки; запрограмувати 

мікроконтролер NodeMCU ESP8266 відповідно до алгоритму; створити 

прототип пристрою та схему роботи мікроконтролера з помпою, розглянути 

хмарну платформу CloudMQTT. 

У результаті роботи був створений розумний пристрій, алгоритм та 

додаток до нього, який може контролювати постачання води для домашніх 

улюбленців. 

Робота була представлена на конкурсі «Polyteco Україна – 2018» 

національного етапу Міжнародного конкурсу «Інтел ISEF», де отримала 

позитивні відгуки членів журі й була опублікована в збірці тез до конкурсу. 

 

Косенко Іван Сергійович 

Красноармійський міський ліцей «Надія» міста 

Красноармійська Донецької області 

11 клас 

ЕЛЕКТРОННА МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА  

ДО ТЕМИ «ПЕРЕРІЗИ» 

В умовах розвитку компєютерних технологій і збільшення ролі 

персональних комп’ютерів у самостійному навчанні особливого значення 

набувають електронні тренажери. За їх допомоги людина може ознайомитися з 

представленим у програмі матеріалом і  засвоїти матеріал самостійно. 

Тема самостійного освоєння матеріалу завжди була дуже актуальною. По-

перше, у сучасному світі людина майже завжди має можливість скористатися 

такою програмою. По-друге, для старшокласників залишається гострою 

проблема підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). По-третє, 

учень сам вибирає оптимальний темп роботи, не боячись помилитися. 
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Метою роботи було написання програми для перевірки та вдосконалення 

знань із теми побудови перерізів.  

Для досягнення мети автором були поставлені такі завдання: 

• розглянути методи побудови перерізів; 

• вивчити середовище КОМПАС 3-Д; 

• створити об’ємні моделі кубів; 

• вивчити візуальне середовище програмування Delphi; 

• створити навчальну програму;   

У цьому тренажері створено кнопки (теорія, приклади, самостійна 

робота), які містять теоретичні відомості про побудову перерізів методом слідів, 

приклади побудови перерізів і можливість перевірити знання самостійно. Перша 

сторінка теорії містить інформацію про використання побудови перерізів. Друга 

сторінка містить відомості про методи побудови . На третій сторінці викладено 

інформацію про метод слідів, план побудови перерізу цим методом. 

У розділі приклади учню запропоновано проглянути шість задач із 

послідовними діями, а в кінці переглянути 3-Д модель із перерізом. 

У розділі самостійна робота сформульовано шість задач із умовою, але 

без дій. У кінці пропонується переглянути відповідь і 3-Д модель. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що учень може дізнатися про 

теоретичні відомості з теми «Побудова перерізів методом слідів». Він має змогу 

подивитися на детальний план побудови і оглянути 3-Д модель. Ця програма 

може бути корисна не тільки для самоосвіти, а й використовуватися на уроці. 

Програма, написана автором є одною з перших у своєму роді із використанням 

3-Д моделювання. 
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Секція «Безпека інформаційних  та телекомунікаційних систем» 

 

Безменов Денис Олександрович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області 

11 клас 

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ USB-ТОКЕН 

Метою роботи є створення USB-токену із дешевих 

компонентів задля підвищення доступності засобів захисту інформації. 

Ця робота актуальна, тому що є потреба в недорогих пристроях, що 

надають додаткові заходи для авторизації користувача чи безпечного зберігання 

закритого ключа. Передбачається використання їх окремими користувачами та 

компаніями, які не вимагають використання сертифікованих засобів 

шифрування. Пристрій може бути використаний як апаратний ключ для входу в 

обліковий запис для двофакторної аутентифікації у веб сервісах, які підтримують 

протокол U2F, так і як криптографічний ключ для використання з такими 

стандартами як OpenPGP. 

Задача цього проекту: збір прототипу пристрою та написання 

програмного забезпечення для мікроконтролера STM32F103C8T6; реалізація 

протоколів FIDO U2F, PAM та PKCS #11.  

Під час роботи була вивчена документація до бібліотеки SPL для роботи 

з мікроконтролерами STM32, принципи роботи протоколів шифрування й 

аутентифікації  та створено програмне забезпечення для мікроконтролера. 

У результаті був отриманий працюючий прототип пристрою, який може 

використовуватися як багатофункціональний USB пристрій, що виконує такі 

функції: 

1. Вхід в обліковий запис за допомогою PAM. 

2. Двофакторна аутентифікація у веб сервісах за допомогою FIDO U2F. 

3. Використання з GPG та SSH за допомогою PKCS #11. 
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Секція «Технології програмування» 

 

Бугаєв Артем Михайлович 

комунальний заклад «Маріупольський міський ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

10 клас 

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ОПТИКИ 

Метою роботи є створення програми, яка зробить можливим проведення 

шкільних лабораторних робіт з оптики без спеціального обладнання.  

Для досягнення мети були розглянуті методи роботи із фреймворком QT, 

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

програми-виконавця лабораторних робіт із фізики. 

На основі досліджених знань та виготовленого концепту з метою 

перевірки теорії на практиці був створений працюючий прототип основних 

модулів програми. Її функціонал перевірено викладачами фізики та визнано 

діючим.  

У результаті виконаної роботи були остаточно сформовані принципи 

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

методу для учнів на основі опитування учителів фізики. 
 

Секція «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного 

інтелекту» 
 

Стрельбицький Кирило Євгенович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області 

9 клас 

РОЗУМНИЙ БОЙЛЕР» НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА 

ARDUINO» 

Метою роботи є розробка пристрою та веб-інтерфейсу користувача, які 

дозволять кожній людині керувати режимами роботи побутового водонагрівача 
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та за допомогою алгоритму штучного інтелекту обирати найбільш економічний 

режим. 

Робота актуальна, тому що водонагрівач є найбільш витратним 

побутовим приладом (його річні витрати електроенергії становлять 50-60 %), а 

по всій Україні працює більше 1 мільйона побутових водонагрівачів, які не 

мають інтелектуальних засобів керування. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: створити компактний 

пристрій збору та передачі даних через WI-FI, який також дозволить керувати 

роботою водонагрівача; розробити механізм зв’язку пристрою та створеного веб-

додатку в мережі Інтернет, який представляє дані у вигляді інтерактивних 

графіків; розробити алгоритм штучного інтелекту. 

У результаті роботи був створений пристрій для збору даних з датчиків; 

розроблений протокол зв’язку між пристроєм та сервером; розроблено веб-

додаток http://economics2.zzz.com.ua та алгоритм штучного інтелекту. Пристрій 

та система в цілому може використовуватися на вже працюючих водонагрівачах 

та в комплекті з новими. Ціна найдешевших аналогів smart водонагрівачів 

стартує від 300$. Розроблений пристрій коштує значно менше – 15$. Робота 

посіла два перших місця в двох номінаціях на міжнародному конкурсі Golden 

Byte у 2017 року, друге місце на конкурсі «Майбутнє України» у 2017 року, друге 

місце на конкурсі «ITalent» у 2018 року, третє місце на Міжнародній стартап алеї 

Innovation Market. Також робота була представлена на виставці наукових і 

дослідницьких робіт школярів під час зустрічі з Президентом України. 

 

Секція «Internet-технології та WEB дизайн» 

 

Агванян Артем Робертович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області 

10 клас 

РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВЕБ-

КОНСПЕКТУВАННЯ 
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Метою роботи є розробка серверної частини та веб-інтерфейсу 

користувача, які дозволять учням робити конспекти продуктивніше. Робота 

актуальна, тому що багато школярів конспектують дуже повільно, або взагалі не 

конспектують через брак умінь. Було проведене дослідження серед учнів мого 

ліцею, яке підтвердило цей аргумент. Для досягнення мети були поставлені такі 

завдання: вивчити наявні групи аналогів, проаналізувати їх переваги та недоліки; 

вибрати інструменти для реалізації системи; реалізувати клієнтську та серверну 

частини системи окремо; розробити протокол взаємодії між клієнтом та 

сервером; удосконалити систему для легкої роботи користувача з нею; провести 

опитування щодо корисності системи серед користувачів. 

У результаті роботи був створений власний сервер обробки конспектів, 

доступний у мережі інтернет, веб-інтерфейс для пришвидшеного створення 

конспектів, був розроблений протокол спілкування між клієнтом та сервером. 

Система може використовуватися як учнями та студентами, так і людьми, яким 

потрібно провести обробку великого обсягу інформації в достатньо малий 

проміжок часу. Аналоги, які виконують ті ж функції, що й система, у повному 

обсязі, не були знайдені. Існують дві групи схожих продуктів: програми для 

розпізнавання тексту та програми для створення ментальних карт. Створена 

система відноситься, як до першої, так і до другої групи, що й є новизною роботи. 

На цей момент система знаходиться у відкритому доступі в мережі інтернет за 

адресою painted-skies.cf. Робота посіла третє місце на конкурсі «POLYTECO 

2018» національного етапу Міжнародного конкурсу «Інтел ISEF» та пройшла до 

суперфіналу, була опублікована в збірці тез до конкурсу. 
 

Оніщенко Даніїл Павлович 

опорний заклад «Торецька загальноосвітня школа I-III ступенів 

№ 6» військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області 

11 клас 

ПЕРЕВІРКА ТЕКСТА НА УНІКАЛЬНІСТЬ. АЛГОРИТМ ШИНГЛІВ 
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Актуальність теми. Ця тема стала є актуальною для дослідження тому, 

що однією з особливостей інформації, є те, що її неможливо захистити від 

копіювання. Доступна в електронному вигляді інформація може 

використовуватися як база для подальших досліджень, бути відредагована та 

видана іншим автором за свою.  

У роботі автором було досліджено алгоритм шинглів та мову 

програмування PHP для створення авторської програми-атиплагіату. 

Мета роботи – створити онлайн-сервіс для виявлення дублікатів тексту у 

веб-документах (антиплагіат) на основі алгоритму шинглів. 

Завданн роботи: 

- вивчити теоретичні відомості щодо застосування алгоритму шинглів; 

- дослідити мову програмування PHP; 

- створити власний онлайн-сервіс для виявлення дублікатів тексту у веб-

документах (антиплагіат) засобами мови PHP. 

Об’єкт дослідження – алгоритм шинглів як основа програми-

антиплагіату. 

Предмет дослідження – виявлення дублікатів тексту у веб-документах з 

використанням алгоритму шинглів. 

Наукова новизна: розроблений автором онлайн-сервіс для виявлення 

дублікатів тексту у веб-документах (антиплагіат) засобами мови PHP. 

Практичне значення: можливе використання як засобу виявлення 

дублікатів тексту у веб-документах всіма, хто піклується про власну академічну 

доброчесність. 

Особистий внесок автора: автором самостійно зібрані матеріали, на 

основі яких створено функції перетворення тексту на шингли, порівняння двох 

текстів,  перевірка оригінальності тексту. 

Висновки.  

Використання алгоритму шинглів та його модифікацій дозволяє значно 

прискорити процес перевірки робіт, полегшити роботу вчителів і в перспективі 

зменшити кількість плагіату в  учнівських роботах, допоможе учням перевіряти 
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якість своїх робіт. Виявлення неоригінальних робіт – буде автоматизованим 

процесом, який не займатиме багато часу. 
 

Секція «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми» 
 

Кулєшова Наталія Олексіївна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради 

Донецької області 

9 клас 

ВИКОРИСТАННЯ ANIME STUDIO ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

НАВЧАЛЬНИХ АНІМАЦІЙНИХ РОЛИКІВ 

Актуальність дослідження полягає в тому, що використання відеоуроків 

є досить перспективним напрямом в освіті і ця значимість буде поступово 

зростати, бо суттєво підвищує процес засвоєння знань учнів за рахунок більшої 

наочності.  

Мета роботи полягає у розробці мультимедійного супроводу навчальних 

предметів за допомогою комп’ютерної анімації. 

За технологією створення комп’ютерна анімація поділяється на анімацію 

за ключовими кадрами, записом руху, процедурну та програмовану анімацію. 

Анімація за ключовими кадрами найбільш близька до традиційної мальованої 

анімації та не потребує спеціального технічного обладнання, тому саме вона 

використовується найчастіше для невеликих та нескладних проектів. До програм 

створення комп’ютерної анімації відносять такі програмні засоби як Autodesk 

Maya, Adobe Flash, Easy Gif Animator, Anime Studio. Для створення навчальних 

анімаційних роликів обрано Anime Studio. 

У процесі створення навчальних відеороликів виділяють три  етапи – 

підготовчий етап, пошук ресурсів та реалізація. Для зручності та якості 

створення анімаційного ролика в проекті було використано кадри та шари. 

Створені анімаційні відеоролики можуть використовуватися на уроках 

інформатики для розширення кругозору учнів та мотивації до навчання. 
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Бураков Роман Андрійович 

комунальний заклад «Маріупольський міський ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

11 клас 

АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА КЛАСИЧНИХ 

ТВОРІВ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО З ВИКОРИСТАННЯМ 

СІАМСЬКОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

Обробка і аналіз природної мови з використанням машинного навчання є 

важливою сферою, тим більше в наш час, коли поширені різні голосові 

асистенти, здатні розуміти людську мову не як набір окремих незв’язаних слів 

або літер, а як цілі речення та їх зміст. Однак, незважаючи на успіх технологій 

обробки людської мови, музика в цьому плані помітно відстає. 

Робота присвячена адаптації методів обробки природної мови для аналізу 

й обробки класичних фортепіанних творів. У ході роботи були проаналізовані 

вже наявні подібні системи, аргументовані їх основні недоліки і запропоновані 

методи їх усунення. Був запропонований метод нотації нот у вигляді акордів і на 

його основі створено унікальний словник музичних акордів, була адаптована 

технологія векторного подання слів word2vec з алгоритмом навчання skip-gram 

на акорди і проведений t-SNE аналіз отриманого векторного подання. Були 

згенеровані послідовності акордів, схожих на цей. За результатами роботи було 

виявлено, що технології обробки природної мови показують гарну ефективність 

і на класичній музиці. 

 

Логвинов Олександр Володимирович 

обласна очно-заочна школа «Юний дослідник», Слов’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Слов’янської 

міської ради Донецької області 

11 клас 

КОМП’ЮТЕРНА МЕТОДИКА  

«КОРЕКТУРНА ПРОБА» 

Процесом, що забезпечує пізнавальну діяльність людини, її оптимальну 
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взаємодію з навколишнім середовищем, є увага. Особливістю цього процесу є 

його невіддільність від інших пізнавальних процесів, таких як відчуття, 

сприймання, мислення й пам’ять. Без уваги неможливо цілеспрямовано 

виконувати певні дії, здійснювати добір інформації, відчувати світ, 

запам’ятовувати й зберігати інформацію, мислити. К. Д. Ушинський порівнював 

увагу з дверима, через які проходить усе, що потрапляє до душі людини із 

зовнішнього світу.  

Вивчення структури уваги, її видів, механізмів є важливим для розуміння 

особливостей функціонування психіки людини, для розробки навчальних 

програм, необхідних для успішного особистісного розвитку й становлення. 

Сучасні методи й методики дослідження пізнавальних процесів є дуже 

різноманітними. Однак більшість методик є складними в обробці емпіричних 

даних. Обробка результатів потребує значних витрат часу, передбачає 

застосування спеціальних таблиць, вимагає використання додаткових приладів і 

матеріалів (секундомір, кольорові маркери, багато видів ключів-дешифраторів). 

Ураховуючи перелічені труднощі, вважаємо важливим створення комп’ютерних 

програм, які полегшують вивчення уваги й аналіз результатів діагностики. 

Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю замінити паперові 

таблиці тесту «Коректурна проба» комп’ютерною програмою, що дозволяє 

швидко отримати надійні показники об’єму концентрації, переключення та 

розподілу уваги досліджуваного. Використання комп’ютерних технологій 

скоротить час діагностики, забезпечить об’єктивність результатів. Доцільним 

буде застосування програми для визначення вікових та статевих особливостей 

розвитку уваги для роботи з профорієнтації.  

Метою роботи виступила розробка в середовищі Unity3D проекту 

комп’ютерної методики «Коректурна проба». 

Досягнення зазначеної мети передбачає розв’язання таких завдань:  

- вивчити літературу з проблеми експериментального дослідження 

властивостей уваги; 

- розглянути та опрацювати методику «Коректурна проба» в навчальному 
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процесі; 

- написати програму мовою C#; 

- вивчити властивості уваги старшокласників Слов’янської ЗОШ №5 за 

допомогою створеної комп’ютерної методики «Коректурна проба». 

Висновки. Результати апробації комп’ютерної методики «Коректурна 

проба» підтвердили ефективність її застосування. Скорочення часу та зусиль, 

спрямованих на обробку емпіричного матеріалу, значно спростили процедуру 

дослідження, підвищили рівень надійності отриманих висновків, а також 

обумовили можливість обробляти значний масив емпіричного матеріалу, 

отриманий на великій кількості досліджуваних. 
 

Кучапін Матвій Юрійович 

опорний заклад «Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6» військово-цивільної адміністрації міста 

Торецьк Донецької області 

11 клас 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПОБУДОВА ПЛОСКИХ КРИВИХ 

Актуальність теми. Криві лінії займають особливе становище в 

різноманітних областях техніки і науки. Їх застосовують при вирішенні різних 

наукових та інженерних задачах, у геометричному моделюванні технічних 

об’єктів. 

Мета роботи – розкрити геометричну суть плоских кривих та розробка 

методів їх побудови.  

Завдання роботи:  

 вивчити геометричну суть плоских кривих; 

 дослідити засоби мови програмування VB.Net; 

 розробити власний ілюстративний довідник плоских кривих 

засобами мови програмування VB.Net.  

Об’єкт дослідження: геометричне моделювання плоских кривих . 
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Предмет дослідження: плоскі криві як геометричні моделі складних 

залежностей багатьох змінних та їх використання для розв’язування технічних 

задач різної фізичної природи.  

Наукова новизна: власно розроблений застосунок для побудови плоских 

кривих засобами мови програмування VB.Net. 

Практичне значення: Практичне застосування застосунку можливе при 

вивченні інформатики та геометрії.  

Особистий внесок автора: автором самостійно зібрані матеріали, на 

основі яких була створена програма проектування та побудови плоских кривих. 

Висновки. 

Під час розробки застосунку були вивчені теоретичні відомості з нарисної 

та аналітичної геометрії, методи математичного аналізу, теорія кривих ліній, 

методи побудови графіків засобами мови програмування VB.NET, які згодом 

були застосовані у розробці  

 

ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 
 

Секція «Математика» 
 

Харін Микита Сергійович 

обласна очно-заочна школа «Юний дослідник», комунальний 

заклад «Маріупольський технічний ліцей Маріупольської 

міської ради Донецької області» 

9 клас 

ПРО ОДНУ ЧИСЛОВУ ПОСЛІДОВНІСТЬ, ЯКА МІСТИТЬ ЧИСЛА 

ФІБОНАЧЧІ І ЛЮКА 

Останнім часом числові послідовності з особливими властивостями є 

найбільш актуальними, бо їхнє дослідження почалося півсторіччя тому. У цій 

роботі розглянемо одну з таких послідовностей, яка пов’язана з числами 

Фібоначчі та Люка, а саме 
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Нашою метою є доказ того, що усі нулі поліномів  та 

   



0

;
i

i

n xinLxL  є дійсними. Для досягнення мети потрібно знайти найменші 

режими даних послідовностей. Тоді послідовності будуть унімодальними, які 

матимуть не більше 2-х послідовних максимумів. Визначимо ті цілі числа, де 

досягаються максимуми. Об’єкт дослідження – біноміальні коефіцієнти та числа 

Фібоначчі і Люка. Предмет дослідження – поліноми та числові послідовності, 

побудовані на основі цих чисел. Під час дослідження теоретичного матеріалу 

було встановлено, що біноміальні коефіцієнти, числа Фібоначчі та Люка і є 

одними з найбільш досліджених чисел й досі є цікавими в сучасній математиці. 

Послідовності з особливими властивостями (унімодальні, логарифмічно опуклі 

й т. п.) є досить актуальними й мають інтенсивне дослідження. Були досліджені 

режими та максимуми послідовностей  knp ,  та . Новизна роботи: 

доведено, що у двох поліномів усі нулі є дійсними. Були виведені деякі 

тотожності та співвідношення, пов'язані з числами Фібоначчі і Люка та формули 

режимів деяких унімодальних послідовностей і нулів одного полінома. 
 

Саган Володимир Володимирович 

Лиманський ліцей Лиманської міської ради Донецької області 

10 клас 

ДІОФАНТОВІ РІВНЯННЯ 

Актуальність роботи обумовлена зацікавленістю учня 

історією та знаходженням розв’язків діофантових рівнянь, до того ж це питання 

не втратило своєї актуальності з моменту визначення розв’язку діофантових 

рівнянь як однієї з найважливіших проблем математики на ІІ Міжнародному 

конгресі (1900 р.) і по теперішній час. Відсутність чіткого алгоритму 

знаходження коренів діофантових рівнянь робить цей процес цікавим та вимагає 

аналітичного та нестандартного мислення. 

Мета і завдання дослідження: Метою роботи є знайомство із загальними 

відомостями про діофантові рівняння, з основними теоретичними відомостями 

   
k

k

n xkn,p=xP

 kn,L
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про  методи  розв’язування лінійних діофантових рівнянь та рівнянь вищих 

порядків; дослідження методів розв’язування діофантових рівнянь та їх 

систематизація; формування вміння застосовувати вивчений матеріал для 

розв’язування рівнянь iз декількома змінними.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

узагальнення методів розв’язування рівнянь; підбір відповідних прикладів, їх 

розв’язування, а також власні доробки з цього питання.  

Висновок. Представлена робота демонструє нові, цікавий матеріал щодо 

діофантових рівнянь. Окрім того, розглянуті d роботі методи розв’язання рівнянь 

можуть продемонструвати красоту й величність математичного апарату та стати 

дієвою мотивацією до вивчення математики.  

 

Паршиков Анатолій Олегович 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради 

Донецької області 

10 клас 

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ІНВАРІАНТІВ 

Задачі на інваріанти складають важливий прошарок олімпіадних задач iз 

математики. Розв’язування таких задач – доволі складний процес, але творчий  і 

дуже цікавий. Побачити інваріант буває досить складно, це справжнє мистецтво, 

яким можна оволодіти лише за наявності досвіду і певних практичних навичок.   

Інваріант часто використовується під час розв’язання нестандартних 

задач. Сама ж ідея інваріанта широко застосовується у вищій математиці У 

задачах, де необхідно довести неможливість досягти чогось у результаті деякого 

процесу, інваріанти є потужним інструментом у руках умілого математика. 
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Кузьмук Ярослав Романович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

10 клас 

ПРО ЗНАЧИМІСТЬ ТЕОРЕМИ КОСИНУСІВ ТА ІНШИХ 

ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ ФУНКЦІЙ У ГЕОМЕТРИЧНИХ, 

АЛГЕБРАЇЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧАХ 

Значимість теореми косинусів для багатьох розділів математики дуже 

велика. Велика увага приділяється завданням, які потребують застосування 

теореми косинусів, знаходження кута між відрізками, прямими в олімпіадних 

завданнях, завданнях на ЗНО. Математик В. В. Ясинський у книзі «Олімпіадні 

задачі з геометрії» велику увагу приділяв завданням, які вирішуються за 

допомогою теореми косинусів. А. М. Капіносов у збірнику «Для підготовки до 

ЗНО» – приділяв увагу саме завданням даного напрямку. 

Актуальність роботи: теорема косинусів грає важливу роль у вирішенні 

багатьох, не тільки геометричних задач, але й у алгебраїчних системах рівнянь, 

нерівностях; допомагає в багатьох розділах фізики.  

Мета роботи: знайти застосування, незамінність, значимість косинусів і 

теореми косинусів функцій у задачах геометричних, алгебраїчних, фізичних. 

У зв’язку з поставленою метою визначені наступні завдання: показати 

значимість знаходження косинуса кута між відрізками та прямими, 

використовуючи скалярний добуток векторів; вивчити теорему Бретшнейдера – 

теорему косинусів для довільного чотирикутника й дослідити та розглянути 

окремі випадки теореми Бретшнейдера (коли сума протилежних кутів дорівнює 

180 – теорема Птолемея), показати застосування теореми косинусів у задачах, 

запропонованих на ЗНО та олімпіадних задачах, відзначити актуальність 

теореми косинусів при вирішенні алгебраїчних систем рівнянь, нерівностей, 

показати застосування теореми косинусів при розв'язанні фізичних задач.  
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Прикладне значення роботи: Науково-дослідницька робота корисна для 

учнів, які захоплюються дослідженнями в поглибленій математиці; 

рекомендується як посібник для абітурієнтів під час підготовки до ЗНО. 
 

Гребенюк Валерія Михайлівна 

Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів № 18 імені 

Дмитра Чернявського Бахмутської міської ради Донецької 

області 

9 клас 

ФУНКЦІЇ ЗНАХОДЖЕННЯ ОСТАЧІ ВІД ДІЛЕННЯ НЕВІД’ЄМНИХ 

ЦІЛИХ ЧИСЕЛ НА НАТУРАЛЬНЕ ЧИСЛО 

Актуальність теми. Числа – це математичні моделі реального світу, 

створені людиною для його пізнання. Початкові уявлення про число з’явилися в 

епоху кам’яного віку. Так довго і тяжко людство добиралося до 1-го рівня 

узагальнення чисел. Сто віків знадобилося, щоб вибудувати ряд найпростіших 

натуральних чисел від одиниці до нескінченності. Через незручність обходитися 

лише натуральними числами були введені від’ємні. Після цього були створені 

дробові, раціональні числа і т. д. Якби не число і його природа, ніщо існуюче не 

можна було б осягнути ні саме по собі, ні в його відношенні до інших речей. 

Отже, математика тісно взаємопов’язана з нашим життям і з усім, що в ньому 

відбувається. Це і свідчить про актуальність обраної теми. 

Мета роботи – дослідити будову функцій знаходження остачі від ділення 

невід’ємних цілих чисел на натуральний степінь числа 10. 

Завдання роботи – знайти числові функції, за допомогою яких можна 

більш просто описати функції знаходження остачі від ділення невід’ємних цілих 

чисел на натуральний степінь числа 10. 

Висновки. У роботі доведено, що функції знаходження остачі від ділення 

невід’ємних цілих чисел на натуральний степінь числа 10 збігаються з певними 

функціями знаходження останніх (справа) і-цифр для невід’ємних цілих чисел. 
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Секція «Прикладна математика» 

 

Журавльова Ганна Сергіївна 

комунальний заклад «Маріупольська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №40 імені Миська Євгена Михайловича 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

10 клас 

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ГРАФІВ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

На сучасному етапі розвитку людство використовує соціальні та 

інтернетмережі в різних галузях життя. Для аналізу, оптимальної побудови, 

пошуку найкоротшого шляху та розвитку мереж можна використовувати 

існуючий математичний апарат теорії графів. 

Мета дослідження – визначення напрямів практичного застосування в 

сучасному світі елементів теорії графів для розв’язку задач оптимізації, зокрема 

пошуку найкоротшого шляху між двома будь-якими вершинами графу. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що на цей момент теорія 

графів все ширше застосовується в різноманітних сферах життєдіяльності, що 

дає змогу розв’язувати прикладні задачі, розглядаючи класичні алгоритми 

пошуку найкоротших шляхiв та мінімальних витрат. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені такі завдання: 

- розглянути математичний апарат теорії графів, основні теоретичні 

положення, які дають змогу ефективно розв’язувати задачі оптимізації;  

- дослідити етап формалізації під час математичного моделювання 

життєвих задач; 

- дослідити застосування основних положень теорії графів, зокрема 

алгоритму Дейкстри, для знаходження оптимального шляху. 

У цій роботі розглянуто математичний апарат теорії графів на рівні вищої 

школи. Досліджено шляхи розв’язку найбільш поширених задач на знаходження 

оптимального шляху: пошук найкоротших шляхів на графі за допомогою 

https://dn.isuo.org/schools/view/id/9840
https://dn.isuo.org/schools/view/id/9840
https://dn.isuo.org/schools/view/id/9840
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алгоритму Дейкстри; задача про економічно вигідне розташування; задача 

комівояжера. 

Матеріали наукової роботи можуть бути використані на уроках 

математики як додатковий матеріал. 

 

Редченко Андрій Юрійович 

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 

Краматорської міської ради Донецької області 

10 клас 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ІРРАЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ 

У математиці існує та широко застосовується поняття ірраціональних 

рівнянь. Але методи їх розв’язання розглядаються дуже поверхово та на них 

виділяється мало часу. Крім того, ірраціональні рівняння дуже цікаві та далеко 

не завжди прості, але дуже часто застосовуються в житті. Практичне значення 

дослідження полягає в тому, щоб розглянути застосування різних методів 

розв’язання ірраціональних рівнянь на прикладах та застосування 

ірраціональних рівнянь в інших науках, окрім математики (зокрема, у фізиці). 

 

Секція «Математичне моделювання» 

 

Забільський Даніїл Викторович 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області 

9 клас 

ПРО СТІЙКІСТЬ ОДНІЄЇ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

Динамічні системи мають величезне значення в різних галузях 

природознавства: інженерній справі, радіоелектрониці, біологічній фізиці. 

Сучасні вчені продовжують дослідження в цьому напряму, що визначає 

актуальність проблеми. 

Гіпотеза: наша динамічна система призведе до нерегулярних коливань із 

дедалі більшою амплітудою і буде нестійкою. Мета роботи: проаналізувати і 
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дослідити на стійкість нашу динамічну систему-маятник, що складається з трьох 

мас. Завдання: знайти і дослідити рівняння руху динамічної системи, що 

складається з трьох мас; проаналізувати стійкість динамічної системи; 

змоделювати систему звичайного диференціального рівняння (ЗДР); 

проаналізувати отримані результати. Об’єкт дослідження: динамічна система. 

Предмет дослідження: маятник, що складається з трьох мас. Методи 

дослідження: аналіз, моделювання. У роботі розглядається поняття лагранжевої 

механіки, рівняння руху з використанням узагальнених координат і рівняння 

Ейлера-Лагранжа, шляхи дослідження стійкості динамічної системи з 

використанням методу лінеаризації Якобі, описано поведінку маятника 

системою ЗДР, проведено аналіз фазового портрета. 

Новизна роботи: вивчено поведінку і стійкість динамічної системи, яка 

складається із сукупності трьох мас, з’єднаних трьома жорсткими стрижнями, 

шарнірно з’єднаних на кожному з підстав і показано, що ця динамічна система 

нестійка. Вивчення таких динамічних систем корисно в механіці, електроніці, у 

біологічних системах та інших середах. Воно також актуально для проведення 

біомеханічного аналізу тварин, людей і роботизованих систем. 

 

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І ФСТРОНОМІЇ 

 

Секція «Теоретична фізика» 

 

Коробко Володимир Юрійович 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради 

Донецької області 

11 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ РІДИНИ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ 

На сучасному етапі розвитку фізики як науки особливої актуальності 

набувають проблеми, пов’язані зі знаходженням альтернативних джерел енергії. 

Одним із можливих джерел енергії в майбутньому розглядається водень, який 

добувається з води електролізом, що й обумовило актуальність нашого 

дослідження. Метою дослідження є визначення швидкості обертання 
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електроліту під дією магнітного поля, розширення пізнань про явище 

електролізу. Науковим підґрунтям дослідження стали праці М. Фарадея, 

Х. Лоренца, Дж. Максвела, де визначено залежність швидкості обертання 

електроліту від різних факторів. Виконуючи завдання наукової роботи, 

проведено ряд дослідів з визначення швидкості обертання різних електролітів 

(харчова сіль, розчини мідного та залізного купоросу), зроблено висновки: 

- під дією електричного поля іони отримують швидкість, напрямлену по 

радіусу судини, яка дорівнює близько 10–7 м/с, а під дією магнітного поля (при 

участі сил в’язкого тертя) встановлюється дотична швидкість близько 10–2 м/с; 

- швидкість обертання електроліту прямо пропорційна силі струму та 

обернено пропорційна висоті судини. Найбільша швидкість досягається біля 

металевого осердя, що є анодом, а найменша – біля стінок судини. 
 

Секція «Експериментальна фізика» 
 

Ворона Дарина Вадимівна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради 

Донецької області 

10 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХРОВИХ ГІДРОДИНАМІЧНИХ 

СТРУКТУР 

Актуальність дослідження полягає в тому, що на сучасному етапі 

розвитку фізики як науки помітно підвищується інтерес до вивчення вихрових 

рухів рідини та газів, і пояснюється це тим, що саме вихровий рух циклонів та 

антициклонів в атмосфері визначають погоду на Землі. Тепер з аналогічною 

картиною зіткнулися і океанологи. Виявилося, що океан, як і атмосфера, весь 

пронизаний вихорами найрізноманітніших розмірів – від сантиметрів до сотень 

кілометрів.  

Мета роботи полягає у виявленні факторів утворення вихрових 

гідродинамічних структур та їх візуалізації засобом уведення чорнил у воду; 

докладному описі механізму гідродинамічної нестійкості вихорів.  
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Головним для вихрових структур вважали наявність обертального руху 

рідини у циліндричному об’ємі відносно деякого центру.  

Якщо рідину почати обертати, то нерегулярний конвективний рух (який 

існує незалежно) упорядковується і в системі утворюється вихрова решітка. У 

загальному випадку обертання прагне заборонити або послабити вихрові рухи, 

що відбуваються в площині, перпендикулярній осі обертання, і якщо рідина 

обертається з дуже великою швидкістю, то руху в ній взагалі не буде. Якщо 

швидкість зменшити, то з поверхні рідини починають утворюватися вихрові 

структури (вихрові кільця, трубки, лінії), а при ще меншій швидкості ця 

структура руйнується і виникає нерегулярний вихровий режим. 

 

Секція «Астрономія та астрофізика» 
 

Калугін Віталій Віталійович 

обласна очно-заочна школа «Юний дослідник», комунальний 

заклад «Маріупольський технічний ліцей» Маріупольської 

міської ради Донецької області 

10 клас 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ГІДУВАННЯ ТЕЛЕСКОПА 

Актуальність роботи: використання світлової моделі оптичного прицілу 

гіда телескопа усуває недоліки, що мають павутинне та графічне перехрестя на 

прозорій основі та покращує якість астрономічних спостережень. 

Об’єкт дослідження: діюча модель оптичного прицілу гіда телескопа. 

Предмет дослідження: конструкція оптичного прицілу гіда телескопа. 

Мета роботи – виготовити та випробувати оптичний приціл гіда 

телескопа, виявити його переваги над існуючими моделями. 

Завдання: сконструювати, виготовити та дослідити особливості 

застосування оптичного прицілу гіда телескопа. 

Методи дослідження: експеримент, аналіз. 

Результати експерименту: запропонована в роботі конструкція проектора 

оптичного прицілу усуває наявні недоліки графічного та павутинного 
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перехрестя. Таку конструкцію проектора можна монтувати як на гід, так і при 

необхідності безпосередньо на телескоп, причому різного типу.  При цьому 

змінювати конструкцію і налаштування телескопа чи гіда не потрібно. 

Використання діодів різного кольору для утворення зображення перехрестя 

дозволяє відрізняти його від зображень різних типів об’єктів спостереження. 

Практичне значення: була розроблена і виготовлена діюча модель 

оптичного прицілу гіда телескопа. 

 

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 
 

Секція «Мікроекономіка та макроекономіка» 
 

Беззубченко Вероніка Олексіївна 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області 

9 клас 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОЇ 

ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

В умовах глобалізації  знання, технології і методи їх ефективного 

використання виявляються джерелом благополуччя й процвітання держав та 

їхніх громадян; освіта перетворюється на стратегічний ресурс. Визнання 

цінності й доцільності інвестицій у професійний та особистий розвиток людини 

підвищує інтенсивність міжнародної академічної мобільності та експорту 

освітніх послуг. 

Метою роботи є визначення особливостей сучасного стану розвитку 

процесів освітньої міграції у світі та, зокрема, в Україні на основі дослідження 

сутності, специфіки та напрямів регулювання даного явища. Завдання: вивчення 

та систематизація основних понять та видiв освітньої міграції; аналіз динаміки 

та структури міграційних процесів у сфері освіти у світі та в Україні; вивчення 

досвіду зарубіжних країн в залученні освітніх мігрантів; визначення напрямків 

державного регулювання процесу освітньої міграції в Україні. Об’єкт 

дослідження: процеси міжнародної освітньої міграції. Предмет – особливості 
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освітньої міграції української молоді. Наукова новизна дослідження полягає у 

виявленні закономірностей у розвитку процесів освітньої міграції української 

молоді на основі систематизації чинників, що впливають на цей процес. Методи 

дослідження: аналіз та синтез, для визначення сутності та класифікації освітньої 

міграції; індукції та дедукції, групування та систематизації; для аналізу динаміки 

та структури міграційних процесів у сфері освіти у світі та в Україні – кількісні 

методи оцінки економічних показників; для прогнозування кількості вхідних та 

вихідних освітніх мігрантів в Україну та за її межі – прогнозування на основі 

побудови ліній тренда засобами MS Excel.  Практичне значення роботи полягає 

в прогнозуванні кількості вхідних та вихідних мігрантів України, результати 

якого можуть бути застосовані при розробці стратегії  розвитку вітчизняної 

освіти. 
 

Оніщенко Даніїл Павлович 

опорний заклад «Торецька загальноосвітня школа I-III ступенів 

№ 6» військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької 

області 

11 клас 

ЕФЕКТИВНЕ ПРОВЕДЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ НА ОСНОВІ МЕХАНІЗМУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ 

ПРОГРАМИ ДОПОМОГИ 

Актуальність теми. Ця тема стала об’єктом дослідження, тому що 

з’ясовує основні чинники, які впливають на об’єм виробленого в країні 

національного доходу, а також принципи його розподілу. 

Вивчена мною тема є актуальною в наш час, тому що в ній 

продемонстровано сучасні проблеми розподілу доходів, проаналізована політика 

соціального захисту вразливих груп населення, досліджена економічна 

нерівність, алгоритм монетизації субсидій та механізм сплати грошової 

компенсації за невикористану субсидію. 
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Використовуючи методи порівняння і аналізу, обґрунтовуючи і 

обробляючи статистичні дані, складено ряд задач на розрахунок субсидій по 

теплоенергії, розроблено калькулятор субсидій як бізнес-помічник.  

Мета роботи – дослідити механізм модернізації державної програми. 

Завдання роботи: 

- вивчити теорію про виробництво і розподіл національного доходу; 

- вивчити теорію про родинний розподіл національного доходу; 

- зібрати, підготувати та обробити статистичні дані, дослідити закон про 

монетизацію субсидій; 

- скласти власні задачі на розрахунок субсидій на прикладі субсидій по 

теплоенергії; 

- скласти програму, яка допоможе будь-кому розраховувати субсидію. 

Об’єкт дослідження: вплив функціонального розподілу національного 

доходу на соціальну політику захисту населення. 

Предмет дослідження: соціальна політика захисту населення. 

Наукова новизна: були подані теоретичні дані та власно розроблений 

практичний матеріал за цією темою. 

Практичне значення: у роботі було досліджено вплив закону про 

монетизацію субсидій на проведення соціальної політики захисту населення, 

також було розроблено спеціальну програму, яка допоможе пересічному 

громадянину розрахувати державну допомогу. 

Особистий внесок автора: автором самостійно зібрані матеріали, на 

основі яких складені та обчислені задачі на нарахування субсидій, також 

проаналізовано закон про монетизацію субсидій, створено програму, яка 

допоможе розрахувати допомогу держави. 

Висновки. Державі потрібно більш чітко контролювати волатильність 

цін і їх вплив на розрахунок субсидій, продумати механізм монетизації субсидій. 

У роботі продемонстровано, як змінити ситуацію між розбалансованістю доходів 

населення та їх соціальним захистом. 
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Секція «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 

 

Петрушенко Даніїл Олександрович 

опорний заклад «Торецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

6» військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області 

11 клас 

ОЦІНКА  КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ  БАНКУ 

Актуальність механізму оцінки конкурентоздатності банку визначена 

об’єктивними сучасними умовами життєдіяльності банків, що функціонують у 

конкурентному середовищі, коли клієнт має можливість вибору, чиїми послугами 

йому користуватися. Ця тема стає тим актуальніше в сучасних умовах, чим 

ширше стає коло потенційних клієнтів банків, чим більше з’являється осіб, 

зацікавлених в оцінці їх конкурентоздатності. 

Метою наукової роботи є оцінка конкурентоздатності комерційного 

банку в поточний момент часу як найважливішого елемента системи управління 

нею для досягнення конкурентних переваг. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

науково обґрунтувати зміст і сутність конкурентоздатності банків; виявити та 

класифікувати основні чинники забезпечення конкурентоздатності банку. 

У процесі дослідження були використані такі загальнонаукові методи, як 

системний, факторний, порівняльний і логічний аналіз, фінансовий аналіз. При 

отриманні та систематизації даних застосовувалися методи групування, 

порівнянь і аналогій, узагальнень, статистичної обробки емпіричних даних, 

графічної інтерпретації досліджених процесів. 

У результаті проведених досліджень були: систематизовані характерні 

риси конкуренції на українському ринку банківських послуг; уточнено 

загальноприйняте визначення конкурентоздатності банку, розкрито особливості 

змісту поняття конкурентоздатності стосовно до комерційного банку; виявлені 

та класифіковані основні фактори, за допомогою яких забезпечується 
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конкурентоздатність банку; визначено показники діяльності банку, які найбільш 

повно відображають стан цих факторів. 

 

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ І БІОЛОГІЇ 
 

Секція «Загальна біологія» 
 

Павлюкова Єлизавета Олексіївна 

Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради 

Донецької області 

11 клас 

ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ БАЗИДІЄВИХ ГРИБІВ ЯК 

ТЕСТОВИХ КУЛЬТУР У ХАРЧОВІЙ БІОТЕХНОЛОГІЇ 

Актуальність теми роботи зумовлена збільшенням кількості нових 

добавок для виробництва харчових продуктів і потребою розробки способів їх 

випробування із залученням біологічних об'єктів, серед яких особливе місце 

належить гливі звичайній та опеньку зимовому.  

Метою нашого дослідження було вивчення можливості використання 

гливи звичайної та опенька зимового як тестових культур шляхом впливу 

фосфатиду лецитину на їх ріст та інтенсивність перекисного окиснення ліпідів.  

Завдання: встановити динаміку росту та вмісту малонового діальдегіду 

штамів Pleurotus ostreatus та Flammulina velutipes; дослідити  вплив різних 

концентрацій фосфатиду лецитину на ріст та інтенсивність процесів перекисного 

окислення ліпідів (ПОЛ) цих грибів; проаналізувавши отримані результати, 

розробити рекомендації щодо можливого біотехнологічного використання 

штамів Pleurotus ostreatus і Flammulina velutipes як тестових культур.   

Застосована добавка є джерелом живлення для культур грибів і сприяє 

накопичення їх біомаси. Інтенсифікація метаболічних процесів веде до 

прискорення процесів ПОЛ і кількості його продуктів, що знижує 

антиоксидантний захист клітин та має негативні наслідки. Додавання до 

живильного середовища фосфатиду лецитину свідчить про неоднозначний вплив 

Е-322 на метаболізм клітин грибів і потребує продовження досліджень.   
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Секція «Біологія людини» 

 

Айрапетян Тігран Анатолійович 

заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 9 військово-

цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області 

11 клас 

РОЗРОБКА ЕЛЕКТРОННОГО ДОВІДНИКА З БІОЛОГІЇ  

«СИСТЕМИ ЛЮДИНИ» 

Мета роботи – створити електронний мультимедійний довідник із 

біології «Системи людини», який містить довідникові матеріали та приклади 

розв’язання задач на успадкування крові людини на основі власного алгоритму 

засобами мови VB.net в об’єктно-орієнтованій системі програмування Microsoft 

Visual Studio 2010. 

Предмет дослідження: вивчення можливостей сучасної мови VB.net та 

застосування її для створення електронного мультимедійного довідника з 

біології, використання інформаційних технологій для аналізу біологічних даних 

та автоматизації процесу їх обробки. 

Актуальність. У сучасному світі комп’ютер широко застосовується з 

навчальною метою. Для цього розробляється різноманітне програмне 

забезпечення. Інноваційні методи навчання, електронні підручники й посібники 

значно полегшують процес здобуття освіти, тому розробка електронних програм 

і посібників – це дуже актуальна тема у сучасному світі. Практична значущість. 

Такі посібники є досить зручними для підготовки до ЗНО, а також для підготовки 

домашніх завдань з біології. 

 

Секція «Зоологія, ботаніка» 
 

Тузова Лариса Альбертівна 

Бахмутський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 11 – багатопрофільний ліцей» Бахмутської 

міської ради Донецької області 

9 клас 
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ВПЛИВ ПОПУЛЯЦІЇ БОБРА ЗВИЧАЙНОГО НА ЕКОСИСТЕМУ 

БАСЕЙНУ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 

У роботі досліджується вплив популяції бобра звичайного, яку було 

переселено до басейну р. Сіверський Донець у 50–60 роках ХХ ст., на природну 

екосистему річки станом на 2017 –2018 рр.  

Гіпотеза: Популяція бобра звичайного (castor fiber L.) в басейні 

р. Сіверський Донець не є стабільною та перебуває в стані становлення, тому 

вплив її життєдіяльності на екосистему річки Сіверський Донець може бути не 

тільки корисним та поліпшувати її загальний гідрологічний стан, а також 

шкідливим та порушувати загальну рівновагу екосистеми. 

Предмет дослідження: Вплив життєдіяльності переселеної популяції 

бобра звичайного (castor fiber L.) на екологічний стан екосистеми басейну 

р. Сіверський Донець. 

Об`єкт дослідження: популяція бобра звичайного в умовах басейну 

р. Сіверський Донець. 

Відповідно до завдань роботи ми обрали три  експериментальні ділянки 

для досліджень: «Стариця» (500м2); «Притока» (600м2); «Богородичне» (500 м 

вздовж правого берега річки). На цих ділянках було вивчено біологію виду бобер 

звичайний та з’ясовано, що в екологічних умовах природного угрупування 

басейну р. Сіверський Донець популяція практично не має природніх ворогів 

(волків, ведмедів), та займає вільну екологічну нішу. На двох експериментальних 

ділянках «Притока» та «Стариця» було зафіксовано 23 нори, але лише 6 з них 

такі, що використовуються тваринами на 2018 рр. На ділянці «Притока» – 5 

гребель, які значно підвищують рівень води та поліпшують гідрологічні умови 

притоки Жеребця. На ділянці «Богородичне», 500 м вздовж правого берега 

р. Сіверський Донець, із 610 дерев, які росли біля води, було виявлено 39 таких, 

які ушкоджено бобрами, що становить 6,3% від загальної кількості дерев біля 

берега. Серед них тополь – 74, 5 %;  в’язів – 18%; лип – 2,5%;  верб – 5%. Серед 

ушкоджених бобрами дерев на попередні роки приходиться 34 рослини – 87%, а  

на 2017 – 2018 рр. таких дерев зафіксовано лише 5 – 13% від загальної кількості 
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дерев. На підставі отриманих результатів можемо стверджувати, що популяція 

бобра звичайного в басейні р. Сіверський Донець не є стабільною та перебуває у 

стані становлення та пристосування. Швидкий приріст популяції, який 

прийшовся на попередні роки, про що свідчить велика кількість пошкоджених 

дерев та старих нор, у 2017–2018 рр. припинився. Під час масового розмноження 

бобри можуть завдавати значної шкоди заплавному лісу, який складається в 

основному з листяних дерев, що мають м’яку деревину. В періоди зменшення 

популяції її навантаження на заплавний ліс невелике і, в цілому, популяція 

тварин значно поліпшує гідрологічні умови басейну р. Сіверський Донець, що є 

важливим чинником для річок лісостепу. Таким чином, гіпотезу нашого 

дослідження підтверджено.  

 

Мєшков Андрій Ігоревич 

Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 

Краматорської міської ради Донецької області, Центр 

позашкільної роботи Краматорської міської ради Донецької 

області 

9 клас 

ДЕННІ ХИЖІ ПТАХИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ 

«КРАМАТОРСЬКИЙ» 

Фауна денних хижих птахів ландшафтного парку «Краматорський» 

досить різноманітна. З урахуванням зимуючих і прогонових видів, всього в цих 

місцях можна спостерігати близько 15 видів. За час проведення досліджень 

виявлено 13 видів денних хижих птахів, серед яких 7 гніздових, 4 – зустрічаються 

тільки на прольоті, 2 – зимуючі.  

До найбільш рідкісних видів відноситься орлан-білохвіст, внесений до 

Європейського Червоного списку. До Червоної книги України внесено 3 види 

денних хижих птахів РЛП: орлан-білохвіст, орел-карлик, лунь польовий. З них 

гніздиться в Парку орел-карлик. У ІІ додаток до Бернської конвенції, що обмежує 

торгівлю нечисленними видами тварин, внесені всі 13 видів денних хижих 
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птахів, що мешкають в районі проведення досліджень. До фонових видів 

відносяться канюк звичайний і яструб-тетерев’ятник. 

Загалом аналіз фауни денних хижих птахів на території РЛП 

«Краматорський» показав унікальність і велику екологічну цінність видового 

складу, що вимагає охорони і подальшого вивчення. На умови мешкання хижих 

птахів в районі проведення досліджень позитивно впливає чергування ділянок 

лісу і відкритих просторів. Негативно – підвищений рівень занепокоєння в 

гніздовий період і вирубка лісу, що відображається в украй низькою чисельністю 

більшості видів хижих птахів при сприятливих природних умовах. 

 

Секція «Медицина» 

 

Харасахал Ольга Миколаївна 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області 

11 клас 

ВАКУУМНА ФІЛЬТРАЦІЯ З ДОФА-ТИПУВАННЯМ ЯК 

НОВИЙ МЕТОД ДІАГНОСТИКИ ЦПК УСІХ ПІДТИПІВ 

МЕЛАНОМИ 

За останнє десятиліття спостерігається стрімке зростання захворювання 

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

10 % від кількості злоякісних пухлин шкіри, вона є причиною 90 % смерті від 

злоякісних новоутворень. Актуальність роботи: у зв’язку з тим, що кількість 

випадків онкозахворювань саме на меланому постійно збільшується, дуже 

гостро стає питання своєчасної та точної діагностики цієї пухлини. Наявні засоби 

та методики дуже складні технологічно та потребують неабияких коштів, а 

швидкість обслуговування пацієнтів традиційно низька та тривала в часі. 

Розроблений нами метод позбавлений цих недоліків – він є простим за 

виконанням, не потребує великих витрат та є універсальним.  
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Новація нашого підходу до діагностики меланоми полягає в 

цитохімічному типуванні циркулюючих пухлинних клітин меланоми з 

використанням реакцій 3,4-діоксифенілаланіну в циклі синтезу меланіну.  

Мета роботи – вдосконалити методику діагностики ЦПК меланоми, 

використовуючи разом з вакуумною фільтрацією типування ЦПК реакцією  

3,4-діоксифенілаланіну на промелнін. Об’єкт дослідження – цільна 

венозна кров хворих на меланобластому з підозрою на початок метастазування. 

Предмет дослідження – визначення можливості ранньої діагностики при 

використанні реакції 3,4-діоксифенілаланіну на промеланин. Завдання: 

модернізувати стандартний апарат вакуумної фільтрації для діагностики ЦПК, 

конструктивно змінити окремі елементи апарату, що значно прискорить процес 

діагностики та типування ЦПК; вивчити природу ЦПК у крові та встановити 

можливість їх використання в якості онкомаркерів на стадії ранньої діагностики 

меланоми; перевірити надійність запропонованого способу діагностики в 

порівнянні з традиційними; провести випробувальні клінічні діагностування на 

базі Маріупольського Міжрайонного онкологічного диспансеру.  

У результаті проведених досліджень був розроблений дешевий та 

ефективний метод діагностики циркулюючих пухлинних клітин меланоми. 

 

Топчийова Владислава Євгенівна, 

Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 

Бахмутської міської ради Донецької області, 

11 клас 

ФІЗИКА У МЕДИЦИНІ 

Мета роботи полягає в дослідженні серця людини, порівнянні здорового 

та хворого сердець за допомогою ехокардіографії та ультразвукового 

випромінювання.  

У нашій країні як діагностика, так і лікування у розділі «Медицина» 

розвинені не як найкращі галузі. Тому я поставила перед собою завдання 

досліджувати саме цю сферу фізичного відношення до медицини.  
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Після роздумів щодо вибору більш тонкої галузі фізичної медицини я 

вибрала тему «Ультразвукове діагностування серця. Ехокардіографія». Сьогодні 

це найпопулярніший вид діагностування організму людини. 

Спираючись на статистику, більш ніж 50 % хворих людей помирають від 

проблем із серцево-судинною системою. Саме тому я вважаю, що дослідження 

цієї галузі будуть доцільнішими для використання. 

Цей вид обстеження використовується для всих. Як для здорових людей 

задля перевірки, так і для хворих з хронічними патологіями серця. При 

проведенні обстеження не відчувається ніякого дискомфорту, больові відчуття 

при цьому виключені. Від пацієнта вимагається деякий час лежати на кушетці. 

Вся діагностична процедура ехокардіографії, у залежності від складності, займає 

не більше 45 хвилин.  

У роботі було проведено дослідження та порівняння візуальних і 

числових показників серця, отриманих у результаті діагностики ехокардіографії. 
 

Дзюбенко Марк В`ячеславович 

Красноармійський міський ліцей «Надія» міста 

Красноармійська Донецької області 

11 клас 

ПОРІВНЯННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ БАКТЕРІЇ 

STREPTOCOCUSMUTANS ЧИСТОЇ КУЛЬТУРИ ТА У СТАНІ 

БІОПЛІВКИ 

Згідно з останніми науковими даними на нашій планеті існує нескінченна 

кількість видів бактерій, загальна біомаса яких більше загальної маси усіх тварин 

разом узятих. 99% із усіх цих бактерій існує у вигляді біоплівки – прикріплених 

до субстрату складних колоніальних угрупувань прокаріотичних організмів. 

Зацікавленість дослідників викликає надзвичайна живучість біоплівок. Вони 

здатні жити навіть під дією антибіотиків та швидко пристосовуватись до їхньої 

згубної дії за допомогою кворумної сигналізації – різновиду процесу прийняття 
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рішень у децентралізованих об’єктів за допомогою особливих сигнальних 

молекул білкової природи. 

Актуальність вивчення біоплівок у наш час викликає велику 

зацікавленість у дослідників, головним чином, у зв’язку з тим, що цей спосіб 

існування бактерій створює великі проблеми в медицинській практиці.  

Мета роботи – дослідити життєвий цикл бактеріальних біоплівок, 

експериментальне порівняння чутливості до антибіотиків у бактерій, які є 

чистими культурами та у стані біоплівки. 

Завдання: дослідити літературу за даною темою, порівняти зростання на 

поживному середовищі бактерій, які знаходяться у стані біоплівки та чистих 

культур Str. Mutans, узагальнити та систематизувати результати експерименту. 

Методи досліджень: аналітичний, експериментальний, статистичний, 

біохімічний, бактеріологічний.  

Об`єкт дослідження: бактеріальні біоплівки. 

Предмет дослідження: біоплівка зубного нальоту та чиста культура 

Str.mutans. 

Новизна роботи: експериментально досліджена чутливість до різних 

антибіотиків чистої культури у порівнянні з бактеріями біоплівки зубного 

нальоту, та різниця у зростанні популяції при однакових умовах. 

Практичне значення: ця робота допоможе при більш детальному 

вивченню бактеріальних біоплівок, містить у собі профілактичну інформацію зі 

збереження здоров’я зубів. 

 Структура роботи вступ, 4 розділи, висновки, список використаної 

літератури, додатки. 

Провівши серію досліджень у порівнянні чутливості до різних 

антибіотиків стрептококового ряду бактеріальної біоплівки м’якого зубного 

нальоту і чистої культури Str. mutans автором експериментальним була 

підтверджена висунута ним гіпотеза. Бактерії чистої культури Streptococus 

Mutansсильно чутливі майже до всіх антибіотиків, окрім азітроміцину та 

ванкоміцину, до яких вони виявляють резистентність. Бактерії у стані біоплівки 
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добре себе почувають, вони слабо чутливі до всіх названих вище антибіотиків 

стрептококового ряду, а до ванкоміцину та азітроміцину виявляє резистентність. 

Цифри чітко показані на діаграмах. 

У ході дослідження були досягнуті такі результати:  

• визначена морфологічна характеристика бактерій чистих культур і 

бактерій, що входять до складу біоплівок;  

• експериментально доведено знижену чутливість бактерій у складі 

біоплівок антибіотиків;  

• було порівняне зростання на поживному середовищі бактерій, що 

знаходяться в стані біоплівки і чистих культур Str.mutans;  

• були узагальнені і систематизовані результати експерименту. 
 

Секція «Валеологія» 
 

Мараховська Єлизавета Андріївна 

комунальний заклад «Маріупольський навчально-виховний 

комплекс «Ліцей-школа № 48» Маріупольської міської ради 

Донецької  області» 

11 клас 

РОЗРОБКА Й ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ЛІКУВАЛЬНОГО АПАРАТУ 

ДЛЯ ФОТО- І КОЛЬОРОТЕРАПІЇ 

Кольоротерапія є одним з найбільш перспективних і надійних методів 

лікування і оздоровлення, адже вона проста у використанні, практично не має 

протипоказань. Кожен колір по-своєму впливає на організм людини як на його 

фізіологічний, так і на психоемоційний стан.  

Людське око здатне розрізняти забарвлення й яскравість світла, але при 

цьому не чутливе до самої поляризації. Поляризація – це спрямованість коливань 

світлової хвилі в просторі. Ці коливання перпендикулярні напрямку руху 

променя світла.  

У наш час інноваційних технологій, багато компаній створюють 

спеціальні апарати, вони природним способом підтримують здатність організму 
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до регенерації та регулювання внутрішніх ресурсів, допомагаючи йому посилити 

власні можливості зцілення, налагоджують різні позитивні біологічні процеси в 

організмі. 

Саме тому мета роботи – дослідити принцип роботи апаратів для 

кольоротерапії і розробити новий лікувальний апарат для фото- та 

кольоротерапії. Предметом дослідження був лікувальний вплив фототерапії на 

організм людини. 

Об’єктом дослідження було обрано принцип роботи розроблених 

апаратів для фото- і кольоротерапії. 

Актуальність нашої роботи полягає у створенні доступного для людей 

апарату фото- і кольоротерапії для підтримки здоров’я і немедикаментозного 

лікування. У роботі були визначені завдання, які допомогли розробити 

конструкцію та виготовити новий апарат для фототерапії, а також розробити 

практичні рекомендації щодо використання розробленого апарату для 

фототерапії та поради для немедикаментозного лікування кольоротерапією.  

У процесі роботи були використані різні методи дослідження: 

порівняння, спостереження, опис, експеримент. 

Розроблений новий апарат для фототерапії коштує дешевше за всі 

пристрої в 3 та 10 разів, має найбільший діаметр фільтру для більшого охоплення 

уражених ділянок тіла. 

Лікувальна дія розробленого апарату для фототерапії була перевірена на 

власному досвіді, пацієнтах під наглядом сімейного лікаря. Негативних наслідків 

не виявилося. 

Новизна роботи полягає в тому, що в ній запропоновано конструкцію 

нового апарату для фототерапії. 
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Шевченко Єлизавета Сергіївна 

Дружківська гімназія «Інтелект» Дружківської міської ради 

Донецької області 

11 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЛИНИ 

НОВОРАЙСЬКОГО РОДОВИЩА М. ДРУЖКІВКА З МЕТОЮ 

ВИКОРИСТАННЯ У КОСМЕТИЦІ 

В околицях м. Дружківки є кілька родовищ глини. Ми вирішили 

з’ясувати, чи підходить вона за складом пригідною для поліпшення нашого 

здоров’я, використання в косметології. Позитивні результати дають можливість 

обґрунтовано запропонувати жителям нашого міста рецепти її використання, а 

керівництву компанії «Веско» організувати її продаж як косметичного засобу. 

Мета дослідження – на основі дослідження фізико-хімічних, 

антимікробних та антисептичних властивостей зразків глини Новорайського 

родовища м. Дружківки розглянути можливість її використання у косметиці.  

Новизна: вперше розглянута та доведена можливість використання глин 

родовищ м. Дружківки в косметиці. 

Робота має прикладний характер. Практичне значення: запропоновані 

рекомендації з використання глин м. Дружківки будуть корисні кожному, хто 

піклується про стан своєї шкіри. 

 

Секція «Психологія» 
 

Едігер Ганна Ігорівна 

обласна очно-заочна школа «Юний дослідник», заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 10 військово-

цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області 

11 клас 

СПОСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ СЕРЕД 

ПІДЛІТКІВ, ЩО МЕШКАЮТЬ НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ 
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Сьогодні існує низка факторів, які зумовлюють появу в дітей шкільного 

віку психоемоційного стресу, який при відсутності належної психологічної 

корекції, адекватних змін умов навчання та виховання, може формуватись у 

стійкі властивості особистості та деформувати її подальший розвиток, стати 

причиною погіршення успішності навчальної діяльності, поведінки, зумовити 

порушення взаємин з учнями, стати причиною серйозних порушень здоров’я. 

З огляду на це тема науково-дослідницької роботи є надзвичайно 

актуальною. 

Мета роботи є вивчення основних причин виникненняпсихоемоційного 

стресу та розробка шляхів і засобів його профілактики. 

Відповідно до мети були поставлені такі завдання: на основі аналізу 

наукових джерел визначити поняття «психоемоційного стресу», основні його 

причини і прояви в підлітковому віці; дослідити особливості прояву 

психоемоційного стресу серед учнів 9-х класів; розробити програму 

профілактичної роботи щодо запобігання і подолання психоемоційного стресу та 

встановити її результативність. 

Висновки: встановлено основні причини погіршення психоемоційного 

станупідлітків; проаналізовано основні критерії оцінки психічного стану учнів 

нашого закладу освіти; встановлено ефективність впливу профілактичних 

заходів щодо підвищення рівня стресостійкості учнів; розроблено пам’ятки для 

учнів щодо подолання стресогенних ситуацій. 
 

Секція «Хімія» 
 

Мурзенко Єлизавета Сергіївна 

навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – ліцей м. Добропілля Донецької області 

11 клас 

ТЕХНОЛОГІЯ ГЕЛІВ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ СОУСІВ З 

НИЗЬКОЮ КАЛОРІЙНІСТЮ 
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Актуальність теми. Ожиріння та цукровий діабет типу 2 (ЦД 2) стали 

неінфекційними епідеміями XXI ст., розповсюдженість яких збільшується 

щороку навіть у тих країнах, де низький рівень життя та нестача їжі 

інтерпретуються як основні соціальні проблеми. Основним фактором, що 

запобігає ожирінню та ЦД 2 є зниження калорій і кількості цукру в харчових 

раціонах. Як один з варіантів у роботі пропонується підбір рецептурних 

компонентів і розробка способу отримання низькокалорійних гелів на основі 

підсолоджувачів із метою одержання солодких соусів. Усе це обґрунтовує вибір 

і актуальність теми наукової роботи.  

Наукова новизна результатів дослідження. Досліджено фізико-хімічні та 

органолептичні показники якості низькокалорійних соусів на основі 

підсолоджувачів. Визначено рецептурний склад гелів та соусів на їх основі. 

Експериментально доведено можливість заміни цукру та фруктози на еритритол 

та екстракт солодкий з листя стевії, що дозволяє розробити майже нульову 

калорійність у одній порції продукту.  

Практична значущість. Розроблено новий спосіб отримання гелів 

низькокалорійних та соусів на їх основі. 

Апробація результатів. Основні результати дослідження обговорювались 

на IV Міжнародній науковій конференції «Science progress in European countries: 

new concepts and modern solutions» (м. Штутгарт, Німеччина, грудень 2018 р.)  

Метою роботи є отримання нових видів солодких гелів зі зниженою 

калорійністю, призначених для профілактики діабету та ожиріння.  

Об’єктом дослідження є технологія приготування солодких гелів на 

основі підсолоджувачів та продуктів на їх основі. 

Предмет дослідження: гелі та сиропи з екстрактом солодким з листя 

стевії, фруктозою та еритритолом.  

Методи дослідження:  

1) емпіричний: спостереження, розрахунковий, вимірювання, 

порівняння; 
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2) експериментально-теоретичний: експеримент, лабораторний дослід, 

аналіз, моделювання, синтез; 

3) теоретичний: вивчення літератури та інших джерел інформації та 

узагальнення, аналіз та синтез.  
 

Щербакова Аліна Юріївна 

Прелесненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Черкаської селищної ради Слов’янського району 

Донецької області 

10 клас 

ЕФІРНІ МАСЛА ЯК СТИМУЛЯТОРИ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Ефірні масла – летючі рідкі суміші органічних речовин, що виробляються 

рослинами і обумовлюють їх приємний запах. Вони широко застосовуються у 

промисловості, фармацевтиці, парфумерії та косметології. Існує тісний зв’язок 

між запахом та психоемоційним станом людини. 

Актуальність досліджуваної теми зумовлена підвищеним інтересом 

людей до речовин, здатних впливати на працездатність мозку.  

Метою роботи є наукове обґрунтування доцільності використання суміші 

ефірних масел розмарину, м’яти та троянди для стимуляції розумової діяльності 

школярів.  

У результаті роботи узагальнено відомості про хімічний склад і 

властивості ефірних масел розмарину, м’яти та троянди,  досліджено їх 

психоемоційний вплив на людину; з’ясовані заходи безпеки під час 

використання обраних ефірних масел; одержано ефірне масло м’яти та конкрет 

троянди; експериментально підтверджено, що суміш ефірних масел розмарину, 

м’яти та троянди позитивно впливає на когнітивні функції людини; надано  

рекомендації щодо використання суміші ефірних масел розмарину, м’яти та 

троянди для стимуляції розумової активності школярів; отримані результати 

дослідницької роботи було популяризовано на батьківських зборах та 

педагогічній раді Прелесненської школи.  
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 

 

Секція «Екологія» 
 

Петренко Юлія Олександрівна 

Слов’янська загальноосвітня школа I-III ступенів № 12 

Слов’янської міської ради Донецької області 

11 клас 

ШУМОЗАХИСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕЛЕНИХ 

НАСАДЖЕНЬ У МІСТІ СЛОВ’ЯНСЬКУ 

Оцінюючи загальний санітарно-епідеміологічної стан урбоекосистем, 

необхідно відзначити негативну тенденцію збільшення шумового забруднення 

територій житлової забудови, що негативно впливає на здоров’я населення і 

продуктивність праці. Основною причиною негативних явищ є збільшення 

інтенсивності транспортних потоків у містах. При цьому технічні засоби, які 

можуть бути використані для вирішення даної проблеми, вимагають великих 

організаційних, інженерно-технічних і матеріальних витрат. 

У зв’язку з цим особливої важливості набуває всебічне вивчення 

проблеми і способів її рішення. Загальновідомо, що рослинність здатна 

поглинати частину токсинів з навколишнього середовища, при цьому 

шумозахисні властивості насаджень потребують дослідження. Зелені 

насадження є одним з факторів, що сприяють зниженню рівня шуму в місті. Нами 

були досліджені й виявлені оптимальні типи посадок, що мають найкращу 

шумозахисну здатність. 
 

Кошкіна Дар'я Олександрівна 

Красноармійський міський ліцей «Надія» міста Красноармійська 

Донецької області 

11 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФЛОРИ  

ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН БАЛКИ ДОВГОП’ЯТА 
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Лікарські рослини – особлива група рослин, яка містить біологічно 

активні речовини, здатні значно поліпшувати стан здоров’я людини. Лікувальна 

дія рослин полягає у тому, що фізіологічно-активні речовини перебувають у них 

у відповідному співвідношенні, що оптимально впливає на органи і системи 

організму людини. 

Актуальність і доцільність обраної теми полягає в тому, що з медичної 

точки зору дикорослі лікарські рослини мають значно більше фармакологічно 

важливих речовин, тому вони більш корисні для лікування хвороб. 

Метою проекту є провести всебічний аналіз флори, систематизувати 

біологічний матеріал та запропонувати оптимальний спосіб використання 

рослинної речовини. 

Проблемою є збереження генофонду дикорослих лікарських рослин. 

Для досягнення мети автором були встановлені такі завдання: 

1) описати географічні кліматичні та гідрографічні особливості об’єкту 

вивчення; 

2) дослідити флору лікарських рослин та провести їх гербаризацію; 

3) систематизувати досліджені  об’єкти; 

4) дослідити екобіоморфний склад флори; 

5) вивчити фармакологічно-важливі речовини рослин та їхню дію на організм 

людини; 

6) класифікувати рослини за наявністю в них лікувальних речовин; 

7) запропонувати рекомендації по господарському використанню лікарської 

сировини. 

Під час роботи були використані такі методи дослідження: статистичний, 

аналітичний, описовий, гербарізація рослин. 

Предметом дослідження є біологічно активні речовини  рослин балки 

Довгоп’ята та хвороби, що ними лікуються. 

Об’єкт досліджень: лікарські рослини. 

Дослідження проводилися на території ТОВ «Дружба» в південній 

частині господарства у балці Довгоп’ята, яка входить у басейн річки Солона. 
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Територія Красноармійського району знаходиться на західному схилі 

Донецького кряжу, на південно-західному крилі одного з головних тектонічних 

елементів Донбас-Кальміус Торецької улоговини.  

Проведено геологічний та гідрографічний аналізи місцевості. 

Виявилось, що в геологічній будові беруть участь кам’яновугільні 

кайнозойські відкладення. Загальна потужність карбонових відкладень складає 

2500 м.  

Територія дослідження представлена широкохвильовою 

рівниннорозсіченою долиною річки Солона. 

Клімат континентальний з різкими амплітудами кліматичних елементів в 

окремих місяцях. Спостерігається жарке сухе літо, досить холодна зима з частою 

відлигою і заметілями, коротка, інтенсивно протікаюча весна. Середня річна 

кількість опадів сягає 300 –400 мм при сильному коливанні в різні роки в ту або 

іншу сторони від середнього.  

Систематичний аналіз флори відбувався у два етапи. По-перше, 

провелася гербарізація рослин. По-друге, усі знайдені рослини були розпізнанні 

за допомогою атласів-визначників. 

Систематичний аналіз флори балки Довгоп’ята показав, що вона включає 

21 сімейство, 44 роди і 46 видів. Провідними сімействами є айстрові, рожеві, 

ясноткові, які складають 52% усіх видів. Рядовий коефіцієнт ( середня кількість 

видів на 1 рід) складає 0.96, що засвідчує про автохтонний розвиток флори зі 

значною участю алохтонних елементів. 

Провідне місце належить багаторічним трав’янистим рослинам. Вони 

складають 63.04% від загальної кількості видів. Малолітні трав’янисті рослини 

складають 30,43% видів, кущі і напівчагарники – 4,16%. 

Усі рослини були розглянуті на наявність корисних для здоров’я 

ферментів, алкалоїдів, глікозидів, ефірних масел, сапонінів та флавоноїдів. 

Подалі всі рослини були систематизовані в таблиці за їх фармакологічною дією. 

Автору вдалося виокремити декілька груп, спрямованих на лікування тих чи  тих 

типів захворювань. Прикладом є захворювання серцево-судинної системи, 
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шлунково-кишкової, шкірні та антипаразитичні проблеми. Також автор виділив 

групу рослин із загальнозміцнюючими властивостями. Такі рослини зручно 

поєднувати у збори та вживати в домашніх умовах.  

Висновки: 

Вивчена територія має досить різноманітний склад лікарських рослин, які 

можна використовувати для лікування різних захворювань. Види рослин входять 

до складу збережених природних фітокомплексів. При цьому антропогенне 

навантаження на дану територію залишається невисоким, що сприяє збереженню 

цінних лікарських видів на території балки. Але погляду господарського 

використання важливо звернути увагу на те, що запаси сировини обмежені (через 

малу площу території) та у промислових масштабах використовуватись не 

можуть. Можливе їх використання як генетичний банк для культивування даних 

рослин на індивідуальних ділянках, фермерських господарствах та для 

селекційної роботи. 
 

Клиса Анастасія Михайлівна 

комунальний заклад «Маріупольський технологічний ліцей 

Маріупольської міської ради Донецької області» 

10 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ  

ПРІСНОЇ ВОДОЙМИ МЕТОДОМ БІОІНДИКАЦІЇ 

Робота присвячена вивченню екологічного стану річки Кальчик методом 

біоіндикації. Біоіндикація – спосіб оцінки антропогенного навантаження за 

реакцією на неї живих організмів і їх співтовариств. У роботі презентована 

спроба оцінити якість води річки Кальчик за видовим складом гідробіонтів, що і 

стало метою дослідження. Виходячи з поставленої мети були сформульовані 

завдання: 

1) описати  морфологічні особливості річки; 

2) дослідити основні органолептичні показники води; 

3) відібрати проби і  визначити  видовий склад гідробіонтів; 
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4) оцінити екологічний стан річки Кальчик за допомогою методу  

біоіндикації. 

Була сформульована гіпотеза, що вода в Кальчику за основними 

фізичними та біологічними показниками є забрудненою. 

Актуальність роботи полягає в тому, що система визначення екологічного 

стану  водних об’єктів  за допомогою наведених у роботі методик – 

найдоступніший на сьогодні вид моніторингу. 

З великої кількості наявних методик, ми вибрали ті, які є доступними, не 

потребують складного обладнання і рідких хімічних речовин. Частково ці 

методики дають можливість визначити стан води безпосередньо на місці 

дослідження під час екскурсії. 

Вивчені методики були застосовані на практиці. Отримані дані 

систематизовані в таблицях, що дають майже повну картину екологічного стану 

річки. 

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

зазнали антропогенного впливу, русло частково каналізоване. За фізичними 

показниками вона жовтуватого кольору і має характерний запах, але достатньо 

прозора. За біоіндикаційною характеристикою ми спостерігаємо якість води ІV-

VІІ класу, що характеризує її як забруднену. Застосований нами тест – об’єкт 

характеризує воду як нетоксичну.  

Робота буде цікава вчителям екології, географії, біології та історії для 

використання наведених даних на уроках та в позаурочній діяльності. А також ці 

дані можна використовувати з метою екологічного виховання всіх вікових груп 

школярів з метою залучення їх до природоохоронної, дослідницької та 

пропагандистської діяльності серед мешканців нашого міста. 

 

Секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування» 
 

Дубинін Ярослав Юрійович 

Авдіївська загальноосвітня школа I-III ступенів № 7 

Авдіївської міської ради Донецької області 
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11 клас 

БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ СТОКІВ НА 

АВДІЇВСЬКОМУ КОКСОХІМІЧНОМУ ЗАВОДІ 

На коксохімічних заводах України при проектних обсягах виробництва 

утворюється близько 15 млн. за рік виробничих «фенольних» стічних вод. У 

результаті термічної деструкції вугілля отримується вода, яка забруднена 

практично усіма хімічними продуктами коксування: розчинними і нерозчинними 

ароматичними вуглеводнями (похідними бензолу, нафталіну, антрацену), одне- 

та багатоатомними фенолами, аміаком, солями амонію. 

Проблема очищення стічних вод коксохімічного виробництва 

вирішується комплексом фізико-хімічних, механічних і біохімічних методів. 

Стічні води перед гасінням коксу повинні бути очищені від шкідливих 

летючих речовин і не містити ті сполуки, які при контакті з розпеченним коксом 

можуть розкладатися з виділенням шкідливих летючих компонентів. 

Підвищення ефективності очистки «фенольних вод» за допомогою 

аеробних та анаеробних бактерій, яких культивують в лабораторії водного та 

повітряного захисту АКХЗ. Життєдіяльність бактерій знижує рівень токсичних 

речовин в технічній воді. 

Установка біологічної очистки води працює таким чином. Стічну воду 

подають у первинний відстійник води, де виводяться збурені частинки 

забруднювальної речовини. Для покращення осаджування сюди подається 

частина надлишкового намулу. Після освітлення вода надходить до 

передаератора. Сюди ж скеровують частину надлишкового намулу із вторинного 

відстійника, де стічні води попередньо аеруються повітрям протягом 15–20 хв. 

За необхідності у передаератор можна вводити нейтралізуючі добавки та 

живильні речовини. 

Результати лабораторних досліджень свідчать про те, що, 

використовуючи спеціальне обладнання біологічної очистки стічних вод 

біологічним методом на коксохімічному виробництві можна досягти таких 

результатів: рівень фосфатів зменшується на 79 %, рівень хлоридів на 0,76%, 
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небезпечний у виробництві метанол на 98%, фурфурол на 99%, меркаптани на 

99%. 
 

Секція «Агрономія» 
 

Сопутняк Марія Володимирівна 

комунальний заклад «Маріупольський технічний ліцей» 

Маріупольської міської ради Донецької області 

11 клас 

ПАРАНОДУЛЯЦІЙНИЙ ЕФЕКТ 6-BAP ЯК ФАКТОР 

ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄВИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОСЛИН РОДИНИ 

SOLANACEAE 

Пошук нових екологічно безпечних методів підвищення життєвих 

показників культурних рослин – одне з найважливіших завдань для науковців 

усього світу. Актуальність проекту: використання азотистих добрив це головний 

фактор евтрофікаціії природних водойм. Упровадження екологічно безпечних 

методів підвищення врожайності є необхідною складовою поліпшення 

загального становища довкілля та є невід’ємною частиною стратегії сталого 

розвитку. Ми пропонуємо використання комбінації фітогормонів та ґрунтових 

бактерій, як екологічно чисте джерело сполук азоту.  

Новація дослідження: нова комбінація фітогормону та бактерій для 

утворення бактеріорізи на коренях Solanaceum lycopersicum L. 1753. Бактеріоріза, 

що утворюється внаслідок використання цього комплексу– це ефективний та 

екологічно безпечний спосіб підвищення врожайності рослин родини 

Пасльонові.  

Мета роботи – простимулювати утворення парабульбочок на коренях 

рослин родини Solanaceae та дослідити особливості рослин з паранодуляцією.  

Об’єкт дослідження – томати Solanum lycopersicum, Linnaeus 1753 (сорти 

«Санька» та «Ефемер»), ендофітні бактерії видів Azotobacter chroococum, 

Beijerinck 1901 та Paenibacilus polymyxa, Prazmowski 1880, цитокинін 

синтетичного походження 6-бензиладенін (6-бензиламінопурін, 6-BAP).  
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Предмет дослідження – вплив 6-BAP на формування паранодул для 

подальшого формування бактеріоризи та використання особливостей цього 

симбіозу для підвищення життєвих характеристик рослин обраних сортів.  

Завдання проекту: вивчити вплив фітогормонів на розвиток томатів 

Solanum lycopersicum L., обробити рослини синтетичним цитокініном 6-

бензиламінопуріном для стимуляции паранодуляции на бічних корінцяx, 

дослідити вплив парабульбочок на життєві та імунні функції рослин, провести 

статистичну обробку отриманих результатів.  

Практична цінність роботи полягає в тому, що запропонована методика 

має низький рівень екологічної небезпеки, допоможе знизити хімічне 

забруднення ґрунтів та водойм без знищення продуктивності овочевих культур. 

 

Назарова Дар’я Сергіївна 

Красноармійський міський ліцей «Надія» міста Красноармійська 

Донецької області 

11 клас 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЖИВНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ТА УМОВ КУЛЬТИВУВАННЯ СПОР ГРИБА USTILAGO 

ZEAE UNGER 

Актуальність роботи полягає в дослідженні можливості вирощування 

міцелію гриба Ustilago zeae Unger на поживних середовищах культури з метою 

отримання сировини для профілактично-лікарських засобів. 

Мета роботи – дослідити умови культивування та запропонувати поживне 

середовище для вирощування гриба Ustilago zeae Unger. 

Для досягнення мети автором були поставлені такі завдання: обрати 

найбільш заражені качани кукурудзи для отримання спор, приготувати поживні 

середовища з різним вмістом вуглеводів (сахароза, фруктоза, глюкоза), 

дослідити відношення зростання спор грибів Ustilago zeae Unger до міри 

освітленості, дослідити оптимальну температуру для вирощування спор гриба 

Ustilago zeae Unger, систематизувати та узагальнити результати експерименту.  
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У ході науково-дослідницької роботи були використані такі методи 

дослідження: аналітичний, експериментальний, біохімічний, статистичний. 

Об’єктом дослідження є паразитичний гриб Ustilago zeae Unger. 

Предметом дослідження є умови вирощування спор гриба на поживних 

середовищах з різним вмістом вуглеводів. 

Наукова новизна роботи полягає в експериментально обраних поживних 

середовищах із певним вмістом вуглеводів для вирощування спор гриба Ustilago 

zeae Unger. 

Практичне значення: проведені дослідження дають змогу промисловості 

вирощувати гриб з метою отримання сировини для лікувально-профілактичних 

засобів.  

Автором було приготовлено 3 типи поживних середовища для 

культивування спор паразитичного гриба Ustilago zeae Unger. Після застигання 

поживних середовищ був проведений серійний посів спор гриба Ustilago zeae 

Unger. 

Для того, щоб визначити відношення проростання спор гриба до міри 

освітленості, частину ставили на світлі, а частину помістили у темному 

приміщенні. Найактивніше міцелій гриба розвивався на поживному середовищі 

з фруктозою, менше на сахарозі, та найменше на глюкозі.  

Отже, зроблені такі висновки: міра освітленості ніяк не впливає на 

розвиток міцелію гриба Ustilago zeae Unger; оптимальною температурою для 

вирощування спор гриба є 25˚C; запропоновано поживне середовище на 

вуглеводі фруктози; запропоновано рекомендації до виготовлення поживного 

середовища; систематизовано і узагальнено результати експерименту. 

 

 

 


