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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
Секція «Українська література»
Арциховська Анна Олександрівна,
Селидівська загальноосвітня гімназія,
10 клас

Символіка кольорів у новелістиці Михайла Коцюбинського
Мета роботи полягає у визначенні смислової та символічної
наповненості новел М.Коцюбинського кольоровою палітрою.
Загальна мета дослідження зумовлює потребу розв’язати такі завдання:
 аналіз наукових праць вітчизняних та іноземних дослідників творчості
М.Коцюбинського;
 пошук кольороназв у новелах письменника;
 аналіз і з’ясування їх символіки;
 розкриття ідейного змісту вживання конкретного кольору у творі.
Актуальність даної роботи зумовлена відсутністю достатньої кількості
ґрунтовних робіт, присвячених дослідженню символіки кольорів у творчості
М.Коцюбинського, зокрема в його новелах.
Новизна наукового дослідження зумовлена тим, що імпресіоністична
течія є ще малодослідженою частиною українського літературного процесу
1890-1930-х років, недослідженими цілком видаються тематичне коло
зацікавлень імпресіоністичної прози та його трансформація під впливом
соціально-історичних обставин, особливо в період після революції та
громадянської війни, а також зміни у світоглядних засадах, що до них
призвели зміни предмета зображення.
У ході виконання роботи зроблено висновки:
1. Відбуваються перші спроби передати слово засобами музики, кольору, що
бачимо й у новелістичному доробку Михайла Коцюбинського.
2. Палітра письменника надзвичайно барвиста, наповнена різноманітними
кольорами та відтінками, які, насамперед, покликані передати такі ж
різноманітні почуття, що переповнюють душі його героїв, їхній яскравий
внутрішній світ.
3. Кожен колір у письменника – то символ світлого майбутнього та сірої
реальності, людської чистоти та непорочності чи злих намірів.
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4. Очима своїх героїв письменник підсвідомо передає свою психологічну
сутність.
5. У творчості Михайла Коцюбинського простежується тісний зв’язок з
імпресіоністичним живописом.
Практичне застосування: матеріали роботи можуть бути використані
як на уроках української літератури при вивченні творчості
М.Коцюбинського, так і на заняттях літературного гуртка, факультативу.
Дослідження стане у нагоді студентам гуманітарних спеціальностей ВНЗ.
Бабічева Дар’я Олександрівна,
Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради,
10 клас
Художні особливості сучасної патріотичної лірики
(за збіркою Володимира Шовкошитного «Запали свічу»)
Глибоке розуміння молоддю власної національної належності
неможливе сьогодні без ґрунтовного вивчення набутків української
літератури, змістом якої є любов до Батьківщини, відданість своєму народові.
Прагнення глибоко дослідити поетичну творчість В. Шовкошитного в
контексті проблеми розгляду сучасної української патріотичної лірики
обумовлює актуальність цього дослідження, метою якого став аналіз поезій
збірки В. Шовкошитного «Запали свічу» на предмет виявлення в ній зразків
патріотичної лірики; визначення системи образів і художніх засобів поетичних
творів, що було реалізовано через завдання дослідження.
На основі дослідження літературознавчого, філософського аспектів
обраної проблеми нами зроблено висновки:
1) Патріотична лірика є на сьогодні малодослідженою проблемою сучасного
літературознавства. У процесі дослідження уточнене визначення
патріотичної лірики.
2) В основу текстового аналізу поетичного доробку В. Шовкошитного
покладено відомості про національні архетипи, екзистенції, символи, що стало
відображенням духовно-особистісного світу поета, його патріотичних
почуттів.
3) Для патріотичної лірики В. Шовкошитного характерними є образ України;
ліричного героя-українця; образи народу й українців; друга та ворогачужинця; національні історичні образи. Смисловий, емоційний вплив
поетичного слова В. Шовкошитного на читача посилюється внаслідок
активного вживання символів (передусім міфологічних, космогонічних);
6

тропів (епітетів, метафор, порівнянь); синтаксичних фігур (риторичних
звертань, риторичних питань).
Дорогокупля Єлизавета Миколаївна,
Великоновосілківська гімназія з загальноосвітньою школою І
ступеня Великоновосілківського району,
11 клас
Психологізм системи образів роману Євгена Гребінки «Доктор»
Актуальність теми визначається спрямованістю на дослідження
проблеми психологізму образів – однієї 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 романі «Доктор», 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 романі «Доктор»,
виявивши їхні домінантні психологічні особливості; показі на основі аналізу
роману «Доктор» новаторських підходів і принципів в осмисленні психології
людини в контексті психологічних відкриттів прози 30-40-х років ХІХ
століття.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що визначено основні прийоми
прямої та непрямої форми психологізації (психологічне авторське зображення,
внутрішні монологи, портрети, психологічний інтер’єр, психологічна деталь,
психологічний пейзаж) у романі, за допомогою яких відтворюються образи,
розкрито головні риси характерів героїв російськомовного роману «Доктор»
Є. Гребінки.
Теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
дослідження психологізму системи образів роману «Доктор» певною мірою
доповнює картину розвитку російськомовної прози українського письменника
Є. Гребінки, виявляє в українській літературній традиції ХІХ століття
невикористані сучасним письменством резерви.
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 російськомовної літератури. Результати роботи можуть бути
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використані також для подальших наукових досліджень літературного
процесу 30-40-х років ХІХ століття.
Міненко Дар’я Владиславівна,
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 м. Дружківка,
11 клас
Творча особистість Дзвінки Матіяш у контексті сучасної дитячої прози
Мета дослідження: зробити огляд творчості Дзвінки Матіяш для дітей та
юнацтва, проаналізувати «Казки П’ятинки».
Завдання:
1.
Опрацювати теоретичний матеріал про розвиток дитячої прози початку
ХХІ століття.
2.
Розкрити тематичне багатство казок, оповідань, повістей Дзвінки
Матіяш для юного читача.
3.
Розтлумачити образи-символи, колореми, визначити християнські
мотиви в «Казках П’ятинки».
Об’єкт дослідження - постать Дзвінки Матіяш, її твори.
Предмет дослідження – символіка образів і кольорів, християнські
мотиви, використані письменницею в «Казках П’ятинки».
Новизна: уперше систематизовано відомості про творчість Дзвінки
Матіяш для дітей, зроблено докладний аналіз книжки «Казки П’ятинки».
Актуальність дослідження очевидна з огляду на рекомендації вивчення
текстів Дзвінки Матіяш Міністерством освіти й науки України в
загальноосвітніх навчальних закладах.
Практичне застосування: використання матеріалу на уроках української
літератури з метою ерудованості та обізнаності сучасного читача.
Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку
використаних джерел.
Висновки:

Сучасна проза для дітей та юнацтва на початку ХХІ століття
розвивається дуже стрімко. Їй притаманні різноманітна жанрова система й
тематичне розмаїття. Особливість - модифікація жанрів.

У контексті розвитку дитячої літератури сьогодення доробок Дзвінки
Матіяш має велике виховне значення.

У роботі ми зробили спробу розтлумачити образи-символи та колореми
у творах письменниці.
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«Казки П’ятинки», що рекомендовані Міністерством освіти й науки для
вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах, зрозумілі юному читачеві
та подають зразки гуманізму, формують найкращі моральні якості. Діти,
читаючи ці твори, мають можливість спостерігати за моделями поведінки
героїв і наслідувати їх у реальному житті.
Складністю під час роботи над темою дослідження була відсутність
конкретних відомостей про письменницю та її твори, оскільки авторка молода
та ще не має біографів та дослідників своєї творчості.
Таранова Ганна Андріївна,
Соледарська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 13,
10 клас
Фразеологізми як засіб характеристики персонажів
у повісті І.С.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»
Фразеологія кожної мови – це скарбниця народу, здобуток його мудрості
та культури. Фразеологічні вислови надають нашому мовленню образності,
виразності та яскравості, дозволяючи мовцю виявити своє ставлення до
висловлюваного. Часто автори художніх творів використовують
фразеологізми, характеризуючи той чи інший персонаж. Найбільш насиченою
фразеологізмами, на нашу думку, є повість Івана Семеновича НечуяЛевицького «Кайдашева сім’я».
Отже, об’єктом даного дослідження є мовне багатство соціальнопобутової повісті І. С. Нечуя - Левицького «Кайдашева сім’я», предметом
дослідження – фразеологізми, використані письменником для гумористичного
зображення героїв і тогочасної дійсності.
Працюючи над визначеною темою, ми виокремили найбільш яскраві
фразеологізми у зазначеному творі, визначили, у мові якого персонажа або
автора вони використовуються, яку роль мають у змалюванні того чи іншого
представника родини Кайдашів. У процесі дослідження скористалися такими
методами, як: описовий, аналіз і систематизація інформації. Найважливішим
методом дослідження, використаним у даній роботі, є аналіз мовного
матеріалу. У результаті роботи нами було визначено, що фразеологізми є
яскравим засобом змалювання персонажів повісті І.С.Нечуя-Левицького
«Кайдашева сім’я», які допомагають найповніше та найяскравіше розкрити
колоритні образи твору, підкреслити їх риси характеру.
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Томенко Анастасія Олександрівна,
Добропільський
навчально
–
виховний
комплекс
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим
вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний
заклад»,
11 клас
Образ патріота в піснях українських січових стрільців і воїнів АТО
Пісенна творчість є національною особливістю українців. У всі часи
люди, співаючи, висловлювали через поетичне слово радість і переживання,
любов до рідного краю, патріотичні та особисті почуття.
Специфіка відтворення образу патріота в історичних піснях викликає
інтерес від часів зародження жанру. Народ змальовував своїх героїв, описуючи
подвиги відомих ватажків, ідеалізуючи, показуючи їх у надзвичайних
обставинах.
Рідна Україна для патріота асоціюється з образом матері, яку люблять і
захищають від ворога. Неодмінними рисами таких творів виступають оспівана
жертовність, віра в Бога, звитяжність і висловлення великої любові через
вчинки головного героя.
У дослідженні запропоновано аналіз пісенних творів січових стрільців і
воїнів АТО, суттєвою рисою яких є змалювання ліричного героя в
надзвичайних обставинах, створення ідеального образу для наслідування,
втілення ідеї служіння народу та державі.
Нашу увагу привернули пісні українських січових стрільців, які
творилися на основі козацьких пісень, охоплюючи народнопоетичні образи та
відтворюючи дійсність засобами поетичного слова. Простеживши еволюцію
змалювання образу патріота в історичних піснях, які слугували джерелом
творчості січових стрільців, можна стверджувати, що способи відтворення
ліричного героя не змінилися. Цей процес не торкнувся і мелодики творів.
Маршові інтонації чуються в більшості таких пісень.
Спостерігаючи за ритмом пісень воїнів АТО, бачимо зміни в оформленні
пісень, марші взагалі зникають, а з’являється виконання у стилі реп. Головним
чином герої змальовуються надлюдьми, які мають надможливості. Патріот у
січових стрільців – це звичайна людина, яка любить свою землю та йде
воювати за неї з ворогами. А в сучасних піснях воїнів АТО можна побачити
людину нового типу: патріоти стають кіборгами (людьми-машинами), сучасна
зброя завдає набагато більших втрат, тому питання виживання йде поруч із
питанням заради чого воювати.
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Отже, актуальність нашого дослідження полягає у визначенні образу
патріота через зіставлення пісень українських січових стрільців, які з’явилися
в часи Першої світової війни, і пісень воїнів АТО.
Головні персонажі пісень – це завжди позитивні герої, які втілюють у
собі все найкраще з народної уяви. Їх змальовано монументально, ідеалізуючи
та звеличуючи силу та відвагу, добро й абсолютну фізичну та духовну красу.
Проводячи паралелі між піснями українських січових стрільців і воїнів
АТО, звернемо увагу на те, що за сто років (1914-2014) тематика цих пісень не
змінилася, хоча зазнала трансформації манера виконання, засоби передачі
поетичного слова, і сам образ патріота набув мегафізичних якостей (солдаткіборг, солдат-надлюдина, солдат-машина), які дозволяють йому виживати на
межі людських можливостей.
Кращі твори, показані в нашому дослідженні, пронизані високими
патріотичними ідеями, категоричним запереченням війни, відданою любов’ю
до Батьківщини та переконливим прагненням до миру.
Цікаво дослідити, як у піснях змінюється лексико-семантичне значення
слова «брат». У творах січових стрільців брат – це побратим, товариш, надійна
опора в бою, рідна людина, з якою ділять і хліб, і воду: «Наше славне
товариство» разом іде «визволяти братів-українців».
У піснях воїнів АТО це слово набуває подвійного значення: трагічноскорботна інтонація змінюється негативно-іронічною оцінкою.
Отже, образ патріота в піснях січових стрільців і воїнів АТО має багато
спільних рис, не дивлячись на те, що він створювався в часовому проміжку в
сто років.
Секція «Світова література»
Корнієнко Ангеліна Юріївна,
Районний центр дитячої та юнацької творчості,
Новодмитрівський навчально-виховний комплекс,
10 клас
Типологія образів слуг у драматургії Вільяма Шекспіра
Наша робота є дослідженням типології образів слуг у драматичних
творах Вільяма Шекспіра.
Об’єкт дослідження – комедії Вільяма Шекспіра: «Сон літньої ночі»,
«Дванадцята ніч, або Як собі хочете», «Приборкання норовливої»; трагедій:
«Король Лір», «Ромео та Джульєтта», «Отелло», трагікомедії «Буря».
Предмет – аналіз образів слуг у творах В. Шекспіра з точки зору
відображення в них світовідчуття епохи Відродження, типологія образів слуг.
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Мета роботи – визначити типологію образів слуг, з’ясувати їх роль у
драматургії Шекспіра.
Мета передбачає реалізацію наступних задач:

визначити особливості епохи Відродження та риси ренесансного
світогляду;

проаналізувати образи слуг у комедіях: «Сон літньої ночі», «Дванадцята
ніч, або Як собі хочете», «Приборкання норовливої», трагедіях: «Король Лір»,
«Ромео та Джульєтта», «Отелло», у трагікомедії «Буря»;

встановити типи образів слуг;

дослідити еволюцію поглядів Шекспіра в образах блазнів у комедії
«Дванадцята ніч, або Як собі хочете», у трагедіях «Король Лір», «Отелло»,
трагікомедії «Буря».
Віра в людину, її розум і високість духовного життя, повага до почуттів і
внутрішнього світу кожної особистості, втілення думки про свободу вибору та
відповідальність за свої вчинки – ці гуманістичні ідеї важливі й для наших
сучасників, яким не байдуже сьогодення та майбутнє людства.
Тому нове прочитання та переосмислення творів видатного англійського
поета, звернення до образів представників народу - слуг і блазнів – є дуже
важливим у наш час, тому що кожному необхідно відчувати відповідальність за
свої вчинки, пам’ятати, що людина потребує доброти, милосердя, любові, і саме
цим проблемам присвячені твори Вільяма Шекспіра. Отже, актуальність
нашого дослідження ми бачимо у привертанні уваги до цих гуманістичних ідей.
Науковим підґрунтям дослідження є критичні розвідки таких відомих
шекспірознавців, як: Д. Затонський, Д. Наливайко, А. Анікст, Н. Жлуктенко, О.
Алексеєнко.
Наша робота складається зі вступу, 2 розділів, висновків і списку
літератури.
У першому розділі, який має назву «Особливості світогляду доби
Ренесансу та відтворення його у творчості Вільяма Шекспіра», розглянуто такі
питання:
 Епоха Відродження: витоки та риси гуманізму.
 Відображення світогляду доби Ренесансу в комедіях Шекспіра.
 Гуманістичні ідеали в трагедіях і трагікомедії «Буря».
Розквіт культури у другій половині XVІ - на початку XVІІ століть,
поширення гуманістичних ідей, розвиток літературної мови визначили появу
такого могутнього явища в історії світової літератури, як Шекспір.
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Відродження інтересу до людини, утвердження її права на земне щастя,
думка про те, що вона вільна та має право вибору, – ці особливості творів
англійського драматурга відтворюють світогляд доби Ренесансу.
Розділ ІІ – «Образи слуг як втілення ідеалів Ренесансу» – складається з
4 підрозділів, у яких проаналізовано різні типи слуг у комедіях, трагедіях і
трагікомедії «Буря».
Образи слуг у драматичних творах Шекспіра розмаїті. Це, по-перше,
веселі, життєрадісні носії народної моралі, народних поглядів на життя; подруге, слуги-помічники, друзі; по-третє, підступні та жорстокі слуги-злодії, які
використовують своє становище для досягнення власних цілей. Особливе місце
посідають образи блазнів, у яких спостерігаємо певну еволюцію поглядів
Шекспіра: від блазнів-жартівників до трагічних образів у останніх драмах
Шекспіра.
Визначаємо такі особливості слуг у проаналізованих драматургічних
творах Шекспіра:

Слуги — представники народу, яким служба у багатих осіб не завадила
зберегти гумор, життєрадісність, оптимізм. Це носії народної моралі,
народних поглядів на життя: вірна Мамка («Ромео та Джульєтта»), дотепна
Марія («Дванадцята ніч, або Як собі хочете»), розумний і хитрий Траніо та
жартівник Груміо («Приборкання норовливої»). У цих образах
сконцентровано гуманістичний світогляд Відродження.

Слуги за покликанням душі, які готові завжди виконувати волю
господаря та його бажання. Вони втілюють вірність, самопожертву, захист
інтересів господаря, за якого здатні вмерти. Це Кент¸ який виконує роль слуги
короля Ліра, І-й, ІІ-й, ІІІ-й слуги Корнуела («Король Лір»), Емілія – служниця
Дездемони («Отелло»).

Моральні потвори, які служать тільки собі, задовольняють егоїстичні
потреби, здатні до зради та вбивства. Це Освальд («Король Лір»), Калібан
(«Буря»), Яго - поручик Отелло («Отелло»).

Образи блазнів: веселий, дотепний, життєрадісний жартівник (Фест із
«Дванадцятої ночі», блазень Отелло); «гіркий блазень» короля Ліра, носій
істини про те, що в людському суспільстві зло викоренити неможливо;
жалюгідний Трінкуло («Буря»).
Отже, драматичні твори Шекспіра пройняті ренесансним утвердженням
земного життя, непохитною вірою в благородство та довершеність людини.
Образи слуг втілюють гуманістичний погляд драматурга на людину.
Вона складна, внутрішнє життя її визначається не тільки суспільним станом.
Кожна окрема особистість потребує пильної уваги, любові, пошани.
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Секція «Російська література»
Джеренова Виктория Романовна,
Мариупольский учебно – воспитательный комплекс
«Лицей – школа №14»,
II курс
Почему любовь не спасла Демона?
(по поэме М.Ю.Лермонтова «Демон»)
Сколько существует мир, столько и длится противостояние мира и
войны, добра и зла, жизни и смерти, Бога и Сатаны. Дьявол, Люцифер и, как
вариант, демон имеет множество названий, портретов. Нам показалось
интересным рассмотреть линию отношений Демон – Тамара и в современном
восприятии, с учением, которое меняется с изменением обстоятельств жизни
и мировоззрения, в этом актуальность нашей работы.
Цель работы: рассмотреть образ Демона через призму отношений
Демона и Тамары.
Предмет исследования – поэма М.Ю.Лермонтова «Демон».
Объект исследования – образ Демона влюбленного.
Нами была выдвинута гипотеза: могла ли любовь к Тамаре спасти
Демона. В соответствии с ней были определены следующие задачи:
1.
Изучить образ Демона в литературе.
2.
Сопоставить образ Демона в поэме М. Лермонтова с его изображением
на картинах М. Врубеля.
3.
Определить, как менялась задумка поэта при создании поэмы.
4.
Проанализировать концепт «зло» как главную характеристику героя.
5.
Рассмотреть историю отношений Демона и Тамары.
Работа состоит из введения, в котором мы определили актуальность,
цель и задачи исследования, двух разделов: в первом мы рассмотрели понятие
«демон», историю развития образа в литературе и отражение образа
лермонтовского Демона в картинах М. Врубеля; во втором разделе мы
рассмотрели историю развития сюжета поэмы, изложили итоги анализа
концепта «зло» в рамках анализа образа главного героя и проследили развитие
отношений Демона и Тамары. Завершают работу выводы и список
использованной литературы. В рамках данного исследования нами была
выдвинута гипотеза о том, что любовь Тамары изменит Демона. В ходе
исследования гипотеза не подтвердилась. Любовь Демона оказалась
губительной для самой Тамары, а для Демона - последней надеждой на
спасение, которую он потерял.
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Остапенко Раиса Васильевна
общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №54 г.Мариуполя,
11 класс
Интертекст как средство интерпретации художественного текста
(на материале романа Б. Акунина «Сокол и Ласточка»)
Творчество Б. Акунина находится в центре дискуссий литературной
критики. Романы писателя можно определить как «путь к классике».
Противоречивые оценки творчества Акунина, немалый успех его
литературных проектов, интерес современного читателя к детективу делает
исследование актуальным.
Целью работы стало изучение интертекста как средства интерпретации
художественного текста в романе Б. Акунина «Сокол и Ласточка». Для
реализации цели были поставлены такие задачи: определить особенности
творчества Б.Акунина, проанализировать интертекстуальные связи романа,
показать интерпретацию мифологемы алых парусов, раскрыть пародийный
сдвиг в изображении героев.
В результате проведенного исследования было установлено, что в
романе «Сокол и Ласточка» просматриваются интертекстуальные связи с
произведениями А.Грина, Р.Стивенсона, Р.Сабатини, Э.Хемингуэйя,
А.Пушкина и других. Автор активно использует в тексте аллюзии,
реминисценции, цитаты, заимствованный сюжет, символы, мифологему,
пародию. В детективе происходит «перелицевание» классического сюжета и
образов, которое приводит к их деконструкции.
Б.Акунин предлагает переосмысление литературного мифа (алые
паруса) с точки зрения детективного жанра, при этом текст-интерпретация
представляет собой пародию.
Секція «Фольклористика»
Бутиліна Катерина Олексіївна,
Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради,
9 клас
Пісні про кохання села Новомиколаївка
Глибоке розуміння молоддю національної культури та літератури,
самоусвідомлення власної національно-культурної належності неможливі без
ґрунтовного вивчення її набутків, зокрема його багатої фольклорної
спадщини. Саме тому як ніколи важливим є звернення до одвічних цінностей,
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дослідження фольклорних скарбів рідного краю, що й обумовлює
актуальність нашого дослідження.
Мета дослідження - докладний опис і аналіз фольклорного матеріалу за
результатами досліджень, проведених у селі Новомиколаївка Слов’янського
району Донецької області.
Реалізуючи мету дослідження, ми поставили перед собою низку
завдань: проаналізувати наукову літературу з обраної теми; провести польові
дослідження фольклорного матеріалу в селі Новомиколаївка Слов’янського
району Донецької області; детально проаналізувати зібраний фольклорний
матеріал, класифікувати його, дослідити процес формування образу жінки,
чоловіка у народних піснях про кохання; зробити узагальнення та висновки з
обраної проблеми.
Висновки: виконавцями пісень про кохання є жінки, які передають через
народнопісенний текст своє світобачення, характер. Це дає нам підстави
вважати ці пісні «жіночими» та підтвердити припущення, що через них жінка
формує свій ментальний образ на відміну від образу парубка, який
змальовується з позиції ліричної героїні.
Вінс Валерія Сергіївна,
Добропільський
навчально
—
виховний
комплекс
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим
вивченням окремих предметів — дошкільний навчальний заклад»,
10 клас
Концепт «жінка»
Фольклор — явище динамічне, і кожна історична епоха відрізняється від
попередніх і наступних характером репертуару та певною мірою жанровим
складом.
Естетична принадність фольклору зумовлена багатьма чинниками. У
пісні — це поєднання мелодії, слова та таланту співака. Хоча всіх нас об’єднує
унормована
літературна
мова,
якою
переважно
послуговується
професіональна література, кожний регіон України має свою говірку, що
значною мірою позначається на мові фольклорних творів, які там побутують.
Через це саме пісні, записані на різних теренах України, набувають і мовної
своєрідності.
У даний час вивчення концептів у науці є одним із найбільш
перспективних напрямків у лінгвістиці. Категорія концепту набуває сьогодні
міждисциплінарного статусу, оскільки антропоцентрична орієнтація сучасної
лінгвістики вимагає досліджень, пов’язаних із іншими науками. Поняття
«концепт» становить основу когнітології та лінгвокультурології. Але,
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незважаючи на поширене використання терміна «концепт» як у закордонній,
так і у вітчизняній лінгвістиці та фольклористиці, на сьогодні не існує його
єдиного тлумачення. Вивчення текстів родинно - побутових пісень львівських
переселенців дозволило відокремити основні типи жіночих образів, створених
і оспіваних народом.
1) Дівчина: дівчина - красуня, закохана дівчина, дівчина, яка зазнала
трагічного кохання, дівчина - донька.
2) Молода жінка: сестра, невістка, дружина, молода мати.
3) Жінка похилого віку: стара мати, свекруха, жінка, яка втратила дітей,
жінка - вдова.
Фольклорна пісенна традиція активно побутує на Добропільщині,
зокрема у селі Святогорівці. На прикладі вивчення родинно - побутових пісень
львівських переселенців доведено, що носії фольклору з різних регіонів
України мають відмінності.
Денисенко Ірина Едуардівна,
Великоновосілківська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2,
Великоновосілківський ЦДЮТ,
11 клас
Побутування українських народних календарно-обрядових пісень
у селі Врем’ївка Великоновосілківського району Донецької області
Актуальність теми визначається спрямованістю на дослідження
побутування українських народних календарно-обрядових пісень у селі
Врем’ївка Великоновосілківського району Донецької області. Мета та
завдання роботи полягають в ознайомленні з різними науковими точками
зору щодо класифікації жанрових різновидів календарно-обрядових пісень;
проведенні жанрово-тематичного аналізу пісень, записаних у селі Врем’ївка
Великоновосілківського району Донецької області, та визначенні основних
мотивів, що домінують у них; у з’ясуванні манери виконання, частотності
вживання та ролі поетичних виражальних засобів у календарно-обрядових
піснях досліджуваної території.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що акцент поставлено на
дослідженні побутування українських народних календарно-обрядових пісень
у селі Врем’ївка Великоновосілківського району Донецької області.
Календарно-пісенний репертуар даної території (записано 32 українські
народні календарно-обрядові пісні) у зазначеному аспекті ніким не
досліджувався. Використано репертуар п’ятнадцяти респондентів похилого та
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середнього віку, українців, греків, росіян за національністю, корінних
мешканців села Врем’ївка Великоновосілківського району Донецької області,
які володіють українською мовою та знають український фольклор. Зібраний
автентичний фольклорний матеріал, розшифрований і впорядкований, являє
цінність як для фольклористики Донецького регіону, так і України в цілому.
Отримані результати можуть бути використані в процесі вдосконалення
знань із такого розділу науки, як народознавство, а також у процесі подальших
досліджень, у викладанні навчальних курсів, факультативних занять.
Секція «Мистецтвознавство»
Коломоєць Карина Сергіївна,
Покровський міський ліцей «Надія»,
11 клас
Роль творчої спадщини М. Д. Леонтовича
у розвитку пісенної культури українського народу
Актуальність даної роботи зумовлена зростанням інтересу до
поглибленого вивчення народної культури в сучасному суспільстві. Сьогодні,
у час духовного відродження українського народу, є актуальною проблема
вивчення національної музики, зокрема популярного та масового жанру –
пісні. Серед славних діячів української музичної культури яскраво
вирізняється Микола Дмитрович Леонтович.
Метою дослідження є аналіз творчої діяльності М. Леонтовича та
популяризація його творчості, виховання інтересу до народної пісні.
Реалізація поставленої мети зумовлює вирішення наступних завдань:
розглянути українську народну пісню як складову сучасної музичної
української культури; визначити особливості музичної мови обробок
М.Леонтовича; створити збірку творів, присвячених М.Леонтовичу.
У першому розділі розміщена біографія М.Д.Леонтовича, який є
класиком української музики кінця ХІХ – початку ХХ століття та водночас
одним із фундаторів сучасної музичної культури. З 1904 по 1908 роки
композитор зі своєю сім’єю проживав на станції Гришино (нині місто
Покровськ) на Донбасі. Зірка таланту М.Леонтовича надихала та надихає
митців минулого та сучасності на створення музично-поетичних творів для
увічнення незгасаючої постаті пісенного велетня. Автором даної роботи була
створена збірка віршів і пісень, які присвячені М.Леонтовичу.
У другому розділі аналізуються характерні особливості стилю
М.Леонтовича, які можна накреслити в таких лініях:
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поширення та поглиблення мелодичної основи пісні, блискучі прийоми
вокальної інструментовки;

лаконічність форми з внутрішньою різнобарвністю;

глибоке додержання характеру та типу народної пісні.
У третьому розділі розглянуто історію створення та популяризація
українського «Щедрика». Творча спадщина М.Леонтовича завдяки
народності, високій мистецькій довершеності набула інтернаціонального
значення. Пісня широко використовується в рекламі, мультфільмах і
кінофільмах. За версією видання Drohobyczer Zeitung (Дрогобичер Цайтунґ),
на початку 2015 було визначено 17 кращих виконань пісні «Щедрик» у світі від класики до рок-виконань.
Вивчення й аналіз низки літературних джерел дали змогу зробити такі
висновки й узагальнення:

Народна пісня є одним із найбільш популярних жанрів музичного
мистецтва. У ній відтворюється світогляд народу, його морально-етичні та
естетичні цінності.

Творчість М.Леонтовича дістала всенародне визнання в Україні та в
усьому світі як творчість композитора – реаліста, який з величезною
майстерністю глибоко розкривав образи та зміст української народної пісні.

Митець зумів відібрати все краще з творчості попередників і сучасників,
доповнити його досягненнями світової культури, збагатити власним досвідом,
поєднати все це з народною пісенністю та створити такі шедеври хорового
мистецтва, які стали школою художньої майстерності для цілого покоління
українських митців.

«Щедрик» М.Леонтовича – не тільки найцінніший внесок видатного
композитора у духовну скарбницю свого народу. Він являє собою неминуще
явище інтернаціональної музичної культури.
Радик Катерина Романівна,
НВК «Гімназія – школа» № 27 м. Маріуполь,
9 клас
Ремінісценції імпресіонізму у пейзажному живописі художників
Приазов’я
Актуальність дослідження обумовлена необхідністю вивчення
національного й індивідуально-авторського вираження імпресіоністичної
художньої самосвідомості на різних етапах розвитку вітчизняного живопису.
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Об'єктом дослідження є художні ремінісценції як спосіб інтерпретації
пейзажної тематики імпресіоністів відповідно до індивідуальних задумів
сучасних авторів.
Предметом дослідження є творча спадщина художників Приазов'я, які
звернулися до жанру пейзажу в різних мотивних варіаціях (морський, міський,
ландшафтний) у контексті імпресіоністичного художнього мислення.
Метою роботи є комплексне дослідження специфіки пейзажного
живопису приазовських майстрів у контексті інтерпретації художніх
ремінісценцій імпресіонізму. У результаті дослідження було доведено, що
інтерпретація прийомів, художніх засобів, мотивів імпресіонізму в творчості
маріупольських
художників
відбувається
в
контексті
традицій
західноєвропейського та вітчизняного пейзажного живопису, під
визначальним впливом творчості А. І. Куїнджі. Ключові ремінісцентні образи
охарактеризовані на різних композиційних рівнях пейзажу: просторовотемпоральні ремінісценції (межа, дорога, віддзеркалення), архетипні образи
дерева, човна, будинку, ремінісценції світла та кольору. Основна функція
імпресіоністичних ремінісценцій у пейзажному живописі полягає у створенні
діалогу між митцями та глядачами різних поколінь з метою осягнення
своєрідності природи рідного краю, залучення до традицій, культури свого
народу.
Луняк Ілля Вікторович,
зразковий колектив гуртка «Малюнок і живопис»,
позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької
творчості Дружківської міської ради,
10 клас
Сучасні тенденції розвитку акварельного живопису.
Вплив акварельного живопису на мистецтво ілюстрації
Проведена робота мала на меті дослідити та відстежити сучасні
тенденції розвитку акварельного живопису; визначити вплив акварельного
живопису на мистецтво ілюстрації за допомогою акварельних фарб, довести
значимість сучасної мальованої ілюстрації.
Актуальність роботи полягає в тому, що наразі постає питання про
місце живопису, зокрема акварельного, у сучасному розвитку ілюстрації, яка
стала невід’ємною частиною нашого життя, супроводжуючи нас практично на
кожному кроці. Ще одним аспектом є споріднений розвиток ілюстрації та
акварельного живопису, взаємозв’язок двох видів мистецтва.
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Для досягнення мети були поставлені та виконані такі завдання:
опрацювати літературні джерела; дізнатися про існуючі напрями в
акварельному живописі, типи різних технік, особливості роботи з акварельною
фарбою; відстежити історичний вплив на розвиток акварелі та ілюстрації;
визначити сфери застосування ілюстрації, довести переваги мальованої
ілюстрації над комп’ютерною графікою, охарактеризувати взаємозв’язок
акварелі та ілюстрації.
Застосування в ілюстрації акварельного живопису має неабияке художнє
значення, що сприяє розвиткові як акварельного живопису, утворюючи нові
напрямки, так і ілюстрації, збільшуючи її художню цінність. Я вважаю
доречним вивчення акварельного живопису в мистецтві ілюстрації як
окремого учення у закладах, в яких вивчається живопис і графіка, тим самим
збагачуючи і мистецтво акварелі, і мистецтво графіки.
Секція «Літературна творчість»
Мельник Валерія Юріївна,
Краматорська українська гімназія,
10 клас
Кожен день мій – тобі посвячення…
Метою роботи є описати особисте ставлення гімназистки до подій, що
відбувалися в її житті протягом березня 2014 - січня 2016 рр.
Основними завданнями є показати:

укладену ученицею концепцію власного ставлення до Батьківщини;

вибудування нею своєї громадянської свідомої позиці у структурі
творчої роботи;

особисте ставлення до подій, що відбувалися в державі та в
Краматорську протягом 2014 - 2015 років;

як родинне та гімназійне патріотичне виховання є базою для
формування в гімназистки гордості за свою землю, історичне минуле,
здатності пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у
розбудові своєї держави;

внутрішній світ авторки через її твори.
Наукова актуальність полягає у відображенні важливих громадськополітичних процесів в Україні 2014-2015 років у світоглядній позиції та
творчості юної громадянки.
Суспільно-політична
актуальність
полягає
в
необхідності
задокументувати письмові свідчення, збережені в пам’яті учасниці цих подій.
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Тематично перший розділ роботи «В думках і в серці – з Україною…»
можна поділити на такі цикли:

важливі життєві події;

участь у міських патріотичних заходах і акціях;

участь у гімназійних патріотичних заходах;

враження від цікавих поїздок і зустрічей.
Другий розділ «Сповідь серця й душі» містить різножанрові твори. Вони
глибоко змістовні, сповнені переживаннями, де на перший план виступає
особистість авторки. Внутрішній світ героїні переданий у двох важливих
вимірах – психологічному та духовному. Вона осмислює своє ставлення до
світу й самої себе. Представлені твори містять ознаки імпресіонізму. Їм
притаманні образність, безсюжетність, фрагментарність, заглиблення у
внутрішній світ героїні.
Отже, різноманітні художні засоби та прийоми в проаналізованих
уривках із щоденника допомагають більш глибоко проникнути в душу авторки
та її переживання, краще зрозуміти її ідейну замальовку.
Пилипенко Поліна Владиславівна,
Слов’янський педагогічний ліцей,
9 клас
З Україною в серці живу (цикл поезій)
Актуальність роботи зумовлена посиленням інтересу суспільства до
громадянської, патріотичної лірики, що пробуджує ідею національної свободи
та формує національну самосвідомість сучасного українського суспільства.
Мета дослідження - презентація та аналіз авторського твору – циклу
поезій «З Україною в серці живу..» – чотирнадцятирічної авторки Поліни
Пилипенко, що робить нині перші кроки в широкий світ поезії.
В основу представлених поезій покладено ідеї національної
автентичності українського народу, прагнення народу до волі та
національного самоусвідомлення.
У поезіях автором розкрито образ Батьківщини-України, з якою в юної
поетеси пов’язані мрії про відродження, мир, злагоду народу; образи патріотів
– будівничих кращого майбутнього держави. В усіх поезіях присутній образ
ліричного героя, який іде шляхом усвідомлення себе як українця, частини
нації, що має глибоку історію та культуру.
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Тексти поезій, стилістичні прийоми, лексичні особливості свідчать про
пошуки юною поетесою індивідуального, авторського стилю, авторові
вдалося передати почуття любові до своєї Батьківщини, свого народу.
ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА
Секція «Українська мова»
Ворона Наталія Вадимівна,
Слов’янський центр дитячої та юнацької творчості,
Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради,
11 клас
Прозоніми роману – дилогії А. Федя
«Переддень доби водолієвої»
Попри численні праці в галузі літературно-художньої ономастики в
цілому й антропоніміки зокрема, актуальним і досі залишається дослідження
ономастичного простору творів українських письменників. До досліджень із
літературно-художньої ономастики варто привертати увагу не лише
мовознавців, але й школярів, яким цікаво було б дізнатися, чому відомі їм
письменники саме так назвали своїх героїв. Це обумовило актуальність
нашого дослідження.
Мета роботи полягає в огляді наявного потенціалу літературнохудожніх антропонімів твору та їх аналіз із позиції семантики та будови.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
розглянути поняття прозоніму, визначити кількісний склад і продуктивність
іменувань персонажів зі слов’янськими та іншомовними прізвищами, виявити
основні семантичні та словотвірні моделі слов’янських та іншомовних
прізвищ.
На основі проведених досліджень ми дійшли висновків: проза Анатолія
Федя дала досконалі зразки оригінального та самобутнього використання
антропонімів у художньому тексті. У романі-дилогії усього 308 номенів.
Інформація, закладена в тому чи іншому прозонімі, є дуже суттєвою під час
розкриття психолого - особистісних характеристик як окремої людини в
цілому, так і літературних персонажів зокрема.

Мельник Валерія Юріївна,
Краматорська українська гімназія,
10 клас
23

Становлення та розвиток ойконімії краматорських земель
ХVІІІ-ХХІ століть
Актуальність теми дослідження обумовлюється перш за все
необхідністю ґрунтовного вивчення місцевих топонімів.
Мета: дослідити становлення та розвиток ойконімів краматорських
земель ХVІІІ – ХХІ століть, розглянувши їх варіанти та типи.
Основні завдання:

установити зв’язок ойконімії краю з його історією;

дослідити становлення ойконімійної системи краматорського краю
протягом останніх чотирьох століть;

згрупувати місцеві ойконіми відповідно до їх видів (астіоніми,
комоніми, урбаноніми);

здійснити їх історичний, етимологічний і словотвірний аналіз;

запропонувати власну інтерпретацію окремих ойконімів;

обґрунтувати пропозиції щодо нових назв 23 годонімів і агоронімів.
У першому розділі розглядаються 5 теорій походження астіонімів
Краматорськ, Краматорська, Крама-на-Торі, Крамові Торги. У другому –
історія виникнення найвідоміших комонімів на території краматорських
земель. У третьому – обґрунтовано пропозиції щодо перейменування окремих
годонімів і агоронімів. У висновках викладено загальні результати
дослідження. У додатках розміщені картографічні матеріали та фото.
Результати дослідження вказують на те, що:

міські краєзнавці М.Древетняк та В.Коцаренко, географ М.Янко та
професор Є.Отін мають спільну думку щодо другої частини назви астіоніма
Краматорськ – «тор»: вони пов’язують її з давньою назвою ріки Тор. Проте
їхні погляди щодо тлумачення першої частини – «крам» розходяться;

твірною базою більшості місцевих комонімів є імена, прізвища та
прізвиська засновників або власників;

місцеві ойконіми також утворювалися від назв природних і
внутрішньоміських об’єктів, роду діяльності мешканців, історичних і політичних
подій, понять, ідеологічно цінних для радянської епохи тощо;

багато краматорських поселень мають по кілька варіантів назв (як
офіційних, так і народних);

вони утворювалися такими трьома способами, як: суфіксальний,
зрощення, лексико-семантичний (трансонімізація й онімізація);

пропозиції учителів кафедри історії Краматорської української гімназії
щодо перейменування 23 годонімів є логічно вмотивованими й
обґрунтованими.
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Секція «Російська мова»
Рафальский Артём Евгеньевич,
Мариупольский городской технологический лицей,
10 класс
Частеречный переход слов в романе
А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
Объектом исследования
в предлагаемой работе являются
транспозиционные процессы, которые нашли отражение в романе «Евгений
Онегин» А. С. Пушкина.
Цель исследования: дать характеристику наблюдаемых в указанном
романе явлений переходности, при которых употреблены слова одной
знаменательной части речи в значении другой.
Задачи исследования: выявить способы частеречного перехода в романе
и описать их с точки зрения происхождения; выявить полисемантичность их
форм; рассмотреть особенности осмысления трансформ современным
читателем.
Методы исследования: сплошной выборки, наблюдения и обобщения,
классификации. Был проведён словообразовательный, этимологический и
сопоставительный анализ.
Актуальность работы: изучение переходности слов из одной части
речи в другую в лингвистике ведется довольно активно. Но, несмотря на
большое количество работ, посвящённых трансформационным процессам,
роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» еще не был предметом специального
исследования.
Выводы работы: в романе А. С. Пушкина наблюдаются различные
частеречные трансформационные процессы, отражающие изменение и
совершенствование лексико-грамматической системы русского языка.
Сущность частеречного перехода заключается в том, что в старую
грамматическую форму А. С. Пушкин вкладывает новое содержание, что
влечёт за собой её вторичную номинацию. Используя частеречные
трансформационные процессы развития языка, свидетельствующие об его
активной жизнеспособности, автор тем самым утверждает трансформы в
качестве норм современного русского литературного языка.
Сиденко Валентина Сергеевна,
Бахмутское городское научное сообщество учащихся,
Соледарская ОШ І – ІІІ ступеней №13
Бахмутского городского совета,
11 класс
25

Языковая экология как проблема современности
Язык – среда обитания любого человеческого коллектива и каждого
человека, а сегодня она замусорена до критических показателей. К сожалению,
в настоящее время происходит разрушение норм русского литературного
языка в повседневном общении людей.
Цель исследования – всестороннее изучение и обобщение проблемы
экологии современного русского языка.
Нами были использованы такие методы исследования, как анализ
специальной литературы по данной тематике, анкетирование, сравнительный
анализ, социологический опрос.
Объект исследования – взаимосвязь языка и общественных процессов.
Предмет исследования – роль языка в экологическом сознании
общества.
В основной части работы с целью детального анализа данной проблемы
проведён анализ социологических исследований в области культуры речи в
подростковой среде, предложены пути повышения культуры речи подростков.
В заключении сделан акцент на актуальности исследуемой темы, потому
что по-настоящему культурного человека отличает умение свободно
пользоваться устной и письменной речью в различных жизненных ситуациях,
владеть различными видами речевой деятельности.
Секція «Англійська мова»
Гамаюн Ксенія Русланівна,
Маріупольська загальноосвітня школа I –III ступенів № 53,
11 клас
Фразеологізм англійської мови
з колоративним і соматичним компонентом
Studying of English is widespread in our country. It is impossible to speak
foreign language, for example, English, without knowing its phraseology. The
knowledge of the phraseology extremely facilitates reading different kinds of
literature. The use of phraseological units makes the speech more idiomatic.
With the help of phraseological expressions, which aren't translated word by
word, the aesthetic aspect of language amplifies, the information aspect of language
is supplemented with the sensual and intuitive description of our world and our life.
The world of phraseology of modern English is great and various, and each
aspect of its research, certainly, deserves our attention.
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The purpose of this work is to research the phraseological units of modern
English with colour and somatic components.
The relevance of a subject is that the phraseological fund is open system. It is
constantly replenished by famous writers, artists, scientists. Therefore, this subject
isn't investigated enough, so there are a lot of issues demanding detailed
consideration.
The main task of this work is to investigate phraseological units with colour
and somatic component and their main differential features.
Козиркова Юлія Юріївна,
комунальний заклад «Спеціалізована школа I-III ступенів №66»
Маріупольської міської ради,
11 клас
Лінгвостилістичні особливості англійського каламбуру та аналіз
способів його відтворення в перекладі українською мовою
на прикладі книги «Аліса в Країні Див»
Актуальність цього дослідження визначається необхідністю подальшої
розробки одного з найважливіших аспектів теорії перекладу — проблеми
перекладу каламбуру.
Вибір теми полягає у проблематичності цього аспекту мови та
популярності твору, який являє собою найкращий приклад складних для
перекладу словесних оборотів.
Метою дослідження є вивчення проблеми перекладу англійського
каламбуру на прикладі казки Льюїса Керрола «Аліса в Країні Див».
Розглянувши всі аспекти проблеми, автор дійшов наступних висновків:
1) при перекладі каламбурів треба враховувати, що кожен вид має свої
особливості;
2) одного правила щодо перекладу каламбурів не існує, а під час перекладу
таких творів перекладачу надається повне право інтерпретувати кожен зворот
по-своєму, враховуючи звичний для людей, мовою яких він перекладає,
діалект, звичний для них гумор;
3) жоден твір неможливо перекласти, не маючи особливого підходу до твору;
4) переклад творів художнього стилю повністю відрізняється від перекладу
наукових текстів, де, на відміну від художніх творів, треба дотримуватися
суворої точності перекладу для збереження первинного змісту;
5) таке явище, як каламбур, у художніх творах особливо передає колорит
народу, але являє собою складнішу задачу для кожного перекладача;
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6) у художньому творі автор має відчути кожний рядок, щоб мова була
насиченою, а твір – зрозумілим.
Секція «Німецька мова»
Борисов Гліб В’ячеславович,
Центр позашкільної роботи міського відділу освіти
м. Краматорська,
Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 35 м. Краматорськ,
10 клас
Лінгвокультурологічний потенціал казок братів Грімм
Дана наукова робота виконана у руслі лінгвокультурологічних
досліджень і присвячена аналізу тексту казок і казкових персонажів братів
Грімм, їх образно-асоціативного потенціалу та національного інваріанту
сприймання, також як фрагменту мовної картини світу представників
німецької лінгвокультури.
Актуальність дослідження даної наукової роботи полягає в тому, що
проблема взаємовідношення понять «мова - національна особистість –
культура» не може бути вирішена традиційними засобами та методами
лінгвістики. Дана проблема вимагає застосування синкретичних логіколінгвістичних, психолінгвістичних, соціолінгвістичних методів дослідження
лінгвістики тексту.
Робота присвячена реконструкції системи уявлень, які відносяться до
німецьких казок (зокрема казок братів Грім), їх мовної та культурної
особливостей, котрі, на нашу думку, формують мовну картину світу, а також
відображають культурну свідомість німецького народу.
Поставлена мета робить необхідним вирішення таких завдань, як:

розгляд завдань і предмета дослідження лінгвокультурологічної науки;

аналіз казки як базисної частини фольклору, який відображає
національну культуру та національну мовну картину світу;

вивчення літературних першоджерел казок братів Грімм;

аналіз національних моральних цінностей у казках братів Грімм;

аналіз лінгвокультурологічних аспектів мовної характеристики
персонажів казок братів Грімм.
У ході роботи ми визначили лінгвокультурологічні аспекти мовної
характеристики персонажів казок братів Грімм. Мова гріммівських казок
соковита, насичена різноманітними прислів'ями, приказками, мовними
порівняннями. У них збережені властиві народному мовленню
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висловлювання, образні характеристики, гра слів, типові для казкового стилю
повторення, звуконаслідування.
У процесі даного дослідження ми дійшли висновку, що казки німецького
народу мають величезний лінгвокультурологічний потенціал: свій яскраво
виражений національний характер; вони показують життя та побут народу,
особливості того середовища, в якому існують. У них відображаються
релігійні звичаї, місцеві природні умови, трудові процеси; містяться
національно-культурні особливості країни.
ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА
Секція «Філософія»
Зборщенко Анастасія Андріївна,
Бахмутський міський центр дітей та юнацтва
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 24,
11 клас
Морально – етичні погляди Олекси Тихого
Об’єктом дослідження є життя та діяльність Олекси Тихого. Предметом
дослідження є вивчення системи морально-етичних поглядів Олекси Тихого
через аналіз його творів та інших оповідних і документальних джерел.
Мета роботи полягає в аналізі морально-етичних поглядів педагога на
підставі аналізу його творчості та біографічних джерел.
Завдання роботи: дати огляд літератури та джерел, вивчити процес
формування морально-етичних поглядів майбутнього правозахисника,
охарактеризувати діяльність Олекси Тихого в Українській Гельсінській спілці,
проаналізувати його погляди через літературну діяльність.
Олекса Тихий – це явище глибоко повчальне на всі часи, взірець вірності
народу, який довгі роки не мав свого захисника та провідника у світле
майбуття. На жаль, його здобутки, вчення та філософські роздуми щодо життя
українців, почали з’являтися лише останніми роками. Спадщина Олекси
Тихого ще недостатньо вивчена, і ми зробили лише перший крок до аналізу
його морально-етичних поглядів, через вивчення його творів, спогадів,
щоденників, біографії та мемуарів соратників, друзів, рідних.
Його ідеї людяності, честі, гідності, совісті, патріотизму повинні
вивчатися та пропагуватися з метою покращення ситуації в українському
суспільстві. Адже саме відсутність моральних принципів і норм поведінки
призводить до розбрату в суспільстві, непорозуміння між людьми та
народами.
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Олекса Тихий сповідував моральні принципи християнської філософії,
він ставив перед людьми мінімальні вимоги, але такі, яких вони повинні
неухильно дотримуватися. Ця мужня людина є взірцем для кожного з нас.
Його не зломили ні переслідування, ні арешти, ні катування, він мужньо
витримував кожне випробування, яке траплялося на його життєвому шляху,
залишаючись людиною честі та справедливості.
Секція «Соціологія»
Корзун Ілля Михайлович,
комунальний заклад «Маріупольська гімназія №2»
Маріупольської міської ради,
11 клас
Дослідження уявлень сучасної молоді
про соціально успішну особистість
Уявлення людини, громадянина про соціально успішну особистість
визначають її вчинки, тому є важливими для сьогодення. Вони є підставою для
здійснення кожним із нас, юнаків і дівчат, своєї власної діяльності, а отже,
впливають на події в Україні, бо ми – їх частина. Наша країна зараз
знаходиться у скрутному становищі, тож потребує допомоги, дій успішних,
впевнених у собі громадян. Виходячи з актуальності даної проблеми, ми
сформулювали тему нашої науково-дослідної роботи «Дослідження уявлень
сучасної молоді про соціально успішну особистість». Мета роботи: дізнатися,
якою сучасні юнаки та дівчата бачать соціально успішну особистість.
Об’єктом нашого дослідження стала соціальна успішність.
Предметом – уявлення про соціально успішну особистість учнями 10-11
класів навчальних закладів м. Маріуполя.
Ми висунули гіпотезу про те, що сучасна молодь вважає себе успішною,
визначає успіх невід’ємною складовою свого життя та вірить, що досягнення
успіху залежить особисто від кожного, від його прагнень, дій, здібностей,
суспільно важливих рис і чеснот.
У ході роботи, за допомогою створеної нами анкети «Моє уявлення про
успішну особистість», у жовтні-листопаді 2015 року ми провели соціологічне
дослідження, у якому взяли участь учні 10-11 класів одинадцяти навчальних
закладів м. Маріуполя (загальна кількість опитаних склала 790 осіб). У грудні
2015 року до анкетування також були залучені студенти І та ІІ курсу кафедри
соціології та соціальної роботи соціально-гуманітарного факультету
Приазовського державного технічного університету (31 учасник).
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У результаті ми дізналися про особливості уявлення сучасними
молодими людьми про соціально успішну особистість і прийшли до висновку,
що висунута нами гіпотеза про те, що більшість сучасної молоді вважає себе
успішними людьми, визначає успіх невід’ємною складовою свого життя та
вірить, що його досягнення залежить від кожного, від його дій, здібностей,
суспільно важливих рис і чеснот, підтвердилася частково.
У ході аналізу та інтерпретації отриманих даних ми визначили, що
найважливішими рисами успішної людини є цілеспрямованість, впевненість,
працьовитість, наполегливість і жага до саморозвитку; дізналися, що ці якості
є обов’язковою вимогою на шляху до матеріального забезпечення та здобуття
затребуваних професійних знань. Було виявлено найцінніші сфери
суспільного життя, суттєвість яких під час прийняття рішень є беззаперечною:
сім’я, друзі, культура (література та мистецтво). Інтерпретація результатів
опитування показала, що сучасна молодь характеризується схильністю до
надання більшого значення особистій активності та її плануванню, аніж
людяності та турботі про потреби інших, до нехтування необхідністю
піклуватися про власне здоров’я та мати відпочинок під час професійної
діяльності. Проаналізувавши результати дослідження, ми виявили проблему
знецінення релігії як невід’ємної частини суспільного життя, втрату нею
впливу на сучасне українське суспільство в межах міста Маріуполя. Також ми
побачили, що рівень обізнаності старшокласників про сучасних успішних
людей є дуже низьким – і це свідчить про деяку обмеженість світогляду юнаків
і дівчат, потребує уваги відповідних фахівців.
Секція «Правознавство»
Киян Ганна Віталіївна,
Маріупольський НВК «Ліцей-школа №14»,
11 клас
Міжнародно – правові механізми протидії агресії
Агресія є реальною загрозою міжнародному миру та безпеці, що
обумовлює необхідність підвищення ефективності протидії світового
співтовариства будь-яким спробам застосування збройної сили проти інших
суверенних держав і народів.
Метою дослідження є аналіз реальних можливостей протидії агресії у
сучасному міжнародному праві. Зміст мети дослідження обумовлює задачі
дослідження, однією з яких є наступна: дослідити перспективи підвищення
діяльності міжнародних організацій щодо протидії актам агресії у сучасному
міжнародному праві.
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У ході дослідження було зроблено такий основний висновок: агресію у
сучасному міжнародному праві можна визначити як використання озброєних
сил однієї держави або групи держав проти суверенітету, територіальної
цілісності, політичної незалежності іншої держави. Виокремлення з усіх видів
втручання саме збройної викликано тим, що остання становить найбільшу
небезпеку для міжнародного співтовариства. Але потрібно зрозуміти, що в
сучасному міжнародному праві немає уніфікованого поняття агресії, що так
чи інакше було б закріплено в системі міжнародних договорів, а існує
виключно рекомендаційне визначення, закріплене у резолюції Генеральної
Асамблеї ООН 1974 року. Чинні положення норм Статуту ООН спрямовані на
підтримання міжнародного миру та безпеки у вузькому сенсі цього поняття,
тобто щодо попередження та припинення міждержавних збройних конфліктів,
що є на сучасному етапі лише однією із всього комплексу існуючих загроз,
причому такою, що має тенденції до трансформації у нові форми та методи
збройної боротьби, які не охоплюються чинними заходами реагування,
передбаченими міжнародно-правовим статусом РБ.
Кобаль Олексій Володимирович,
cпеціалізована школа I-III ступенів №3
з поглибленим вивченням окремих предметів м. Маріуполь,
11 клас
Проблеми та перспективи розвитку сучасного федералізму
Однією з найактуальніших проблем державознавства є проблема
державного устрою. Без визначення її меж і сутності неможливе розуміння
природи держави. Загальновідомо, що самовизначення влади, в першу чергу,
починається з державного устрою, який є основою конституційного права
країни, а воно, відповідно, – основою права взагалі. Ніщо більш красномовно
не свідчить про форму правління, ніж форма державного устрою. На
сучасному етапі найважливішим завданням держави при обранні форми її
територіального устрою є максимальне наближення державного управління та
відповідних управлінських послуг до кожного громадянина, забезпечення
стабільного соціально-економічного розвитку усіх частин країни при
збереженні її територіальної цілісності та державного суверенітету. Ці
завдання може вирішити федеративний устрій.
Метою дослідження є розкриття на основі аналізу теоретичного та
практичного матеріалу характеру та особливості федералізму в контексті
сучасного етапу конституційної реформи в Україні.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:
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розкрити зміст понять «федералізм», «федерація» та визначити їх ознаки
та характерні риси;

визначити на прикладі кількох держав історико - правові передумови
становлення та розвитку федералізму в світі;

розглянути відмінності та загальні риси сучасних федерацій і моделі
взаємодії у них владних рівнів з метою пошуку оптимальної моделі
державного устрою для сучасної України;

обґрунтувати проблеми та перспективи можливого запровадження
федерального устрою в Україні.
Нами визначено, що федералізм – це вся сукупність явищ і відносин,
пов’язаних із федеративною формою державного устрою. Основним
завданням федеративного устрою є розподіл компетенції між центральною та
місцевою владою. На нашу думку, недоцільно встановлювати в Україні
федеративний устрій.
Секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії»
Вінкерт Владислав В’ячеславович,
загальноосвітня школа № 23 м. Краматорськ,
9 клас

Релігійна діяльність схимонаха Антонія (Олександра Булатовича)
Життєвий шлях Олександра Булатовича, надзвичайної особистості в
історії України, нещодавно привернув увагу багатьох дослідників і
письменників. Біографія його вражає безліччю іпостасей: безстрашний воїнгусар, вчений-географ, відкривач нових земель у Африці, дипломат, чернець,
бунтівник, богослов, герой Першої світової війни. На його честь відкрито
меморіальну дошку в м. Суми, шкільний музей і капличку в с. Луциківка.
Автора зацікавила суперечлива неоднозначна релігійна сторона життя героя.
З одного боку ми спостерігаємо вшанування схимонаха Антонія (Булатовича)
простими православними віруючими, з другого – викривання його як
апологета розкольничого руху «ім’яслав’я» офіційною УПЦ.
Мета даної роботи полягає у розкритті значення релігійної діяльності та
служіння схимонаха Антонія у світлі можливої майбутньої канонізації.
Завданням автора є дослідження релігійної діяльності монаха Антонія
через призму критеріїв святості, обґрунтування її проявів, з’ясування
інформації про вшанування пам’яті о. Антонія на сучасному етапі.
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Дослідження базується на документах, що зберігаються у фондах
меморіального музею Луциківської середньої школи, праць самого
ієросхимонаха Антонія (Булатовича), мемуарів свідків афонської трагедії,
листів сестри О. К. Булатовича Марії Орбеліані, що надані нею Ричарду
Зельцеру.
На підставі існуючої історіографії та залучених джерел проведено
цілісний аналіз причин обрання монахом Антонієм чернецького шляху, його
життя у чернецтві, активних дій щодо православної місії в Африці, героїчних
вчинків під час Першої світової війни. Вивчено передумови появи на теренах
російського Афону чернецького руху ім’яслав’я, його сутності, ролі о.Антонія
як богослова та апологета цього руху. З’ясовано чинники афонської трагедії та
її наслідки – тяжкі долі ченців-вигнанців, зокрема Антонія (Булатовича).
Досліджено обставини мученицької смерті о. Антонія, його посмертна доля,
яка відбивається у набуванні вшановування пам’яті подвижника.
Життя та релігійна діяльність ієросхимонаха Антонія дає нам підставу
стверджувати, що незважаючи на його причетність до так званого розколу, він
гідний православного прославлення як преподобний, сповідник і
новомученик. Основні критерії святості: твердість у вірі, несення страждань
Христа заради та, головне, народне шанування – є достатніми аргументами для
здійснення цього акту в майбутньому.
Секція «Педагогіка»
Бутенко Ірина Віталіївна,
Слов’янський педагогічний ліцей Слов’янської міської ради,
11 клас
Організація науково-дослідницької діяльності учнів
як ефективний чинник розвитку обдарованої молоді
в загальноосвітньому навчальному закладі
(на прикладі діяльності Слов’янського педагогічного ліцею)
На сучасному етапі розвитку українського суспільства пріоритетною
стратегічною метою освіти є виховання молодої людини, здатної до навчання
впродовж життя, формування майбутніх науковців, висококваліфікованих
дослідників різних галузей науки і техніки, інтенсифікація наукових
досліджень у закладах освіти, підтримка та стимулювання творчої молоді.
Мета дослідження: проаналізувати основні напрями організації
науково-дослідницької діяльності учнів у ЗНЗ, змоделювати розвиток
обдарованої особистості в умовах Слов’янського педагогічного ліцею.
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Реалізуючи мету дослідження, ми поставили перед собою ряд завдань:
здійснити ґрунтовне теоретичне опрацювання наукових джерел,
інтерпретувати поняття «дослідницька діяльність учнів» у контексті
психолого-педагогічних досліджень; розробити модель розвитку обдарованої
особистості; проаналізувати стан і результативність науково-дослідницької
діяльності учнів у практиці роботи Слов’янського педагогічного ліцею.
Аналіз науково-дослідницької діяльності учнів Слов’янського
педагогічного ліцею дає підстави стверджувати, що ліцейське наукове
товариство «Квант» є важливим чинником цілісного навчально-виховного
процесу. Робота наукового товариства спрямована на активізацію в ліцеїстів
пізнавальної діяльності наукового характеру. Ліцейське наукове товариство
виконує роль експерта якості та рівня науково-дослідницької роботи учня.
ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ
Секція «Історія України»
Лазутіна Анастасія Артемівна,
Бахмутський міський центр дітей і юнацтва
загальноосвітня школа №12,
10 клас
Культурне життя української політичної еміграції 1920–1930 років
Невід’ємну частину складного процесу формування української
національно-культурної ідентичності становить культурне життя української
еміграції, історія якої налічує декілька хвиль, викликаних різними причинами:
соціально-економічними,
політичними,
ідеологічними.
Однією
з
наймасовіших еміграційних хвиль стала українська політична еміграція 192030-х років після поразки національно-визвольних змагань 1917 – 1921 років.
Значна частина українців, які були в опозиції до радянської влади, вимушені
емігрувати з Батьківщини. Тільки в умовах незалежної України відкрилася
можливість публікації та вивчення архівної спадщини українського
зарубіжжя.
Метою роботи є комплексний аналіз культурного життя української
політичної еміграції 1920-30-х років на підставі документальних, оповідних та
довідково-енциклопедичних джерел. У роботі вирішуються завдання:
встановити чисельність і розміщення української еміграції в міжвоєнний
період, охарактеризувати культурні установи й осередки емігрантів, з’ясувати
ставлення до них урядів країн проживання, проаналізувати долі видатних
діячів української культури в еміграції.
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Опинившись у різних країнах, українська еміграція, незважаючи на
великі труднощі, змогла самоорганізуватися та розпочати культурницьку
діяльність, створюючи наукові, культурно-освітні та громадські організації,
влаштовуючи виставки здобутків образотворчого мистецтва українців,
театральні вистави за творами українських письменників і висвітлюючи інші
культурні надбання нашого народу. Аналіз діяльності видатних діячів
еміграції, створених ними культурних осередків та установ дає змогу
побачити, що культурна праця українських емігрантів була багатогранною,
вони прагнули познайомити світ з історією України та домогтися від нього
визнання існування незалежного українського народу, тому культурне життя
української політичної еміграції 1920-30-х років відіграло важливу роль не
лише в історії України, а й посіло значне місце у світовому культурному
процесі.
Політун Маргарита Віталіївна,
Новогродівська ЗОШ I-III ступенів №10 ім. Т. Шевченка,
11 клас
Фуга смерті
Для євреїв період Другої світової – чорна смуга, яка майже знищила цю
національність. Це було організоване та сплановане з шаленою ретельністю
знищення народу, який гинув тільки за національну приналежність. «Євреї
були групою, яка ідеально пасувала для такого «іншування». Вони були
водночас і етносом, і вірою, і расою, і навіть класом чи заняттям. Ненавидіти
їх можна було практично за все».
Для нас, українців, ця тема не втратила своєї актуальності у зв'язку з тим,
що трагедія Голокосту – це трагедія і нашого народу, трагедія, яка довгий час
була закритою темою. Дану проблему потрібно розглядати не як
вузьконаціональну проблему, а як загальнолюдську, коріння якої криється в
націоналізмі та його проявах.
Виходячи з актуальності даної теми, була визначена наступна мета
роботи: показати крізь призму спогадів в'язнів гетто, концентраційних і
трудових таборів, очевидців подій увесь трагізм долі єврейського населення в
роки Другої світової війни.
Вивчення документів, спогадів доводять, що Європа й Україна, в тому
числі, в роки Голокосту були територіями смерті безвинних. У ході
дослідження використані свідчення в’язня концтабору Диканова Володимира
Володимировича, його доньки Федоренко Тамари та Лісової Марії Іванівни.
Ми вивчаємо Голокост для того, щоб знати своє минуле. Щоб ніхто і ніколи
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не забув, не виключив із своєї пам’яті газові камери та печі Освенцима,
абажурів з людської шкіри, сотні великих і маленьких Бабиних Ярів. Але, на
жаль, дивлячись на страшні події, що охопили Донбас зараз, ми можемо
сказати, що уроки історії не вивчені.
Матеріали даної роботи були надруковані у шкільному альманасі
«Пам’ять серця» й успішно використовуються вчителями на виховних
годинах. Свідчення героїв-в’язнів поповнили експозицію міського музею
«Наша історія». У цьому полягає практична значущість даної дослідницької
роботи.
Секція «Археологія»
Шкуропат Гордій Сергійович,
Бахмутський міський центр дітей і юнацтва
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №12,
11 клас
Бахмутська фортеця XVIII століття: фортифікація та археологія
Бахмутська фортеця XVIII століття була одним із форпостів колонізації
краю, його господарського освоєння. У наш час місто Артемівськ (Бахмут) теж
є прифронтовим містом, як і триста років тому, відіграє роль форпосту на лінії
розмежування з тимчасово непідконтрольною територією.
Об’єктом дослідження є фортифікація та археологія Бахмутської
фортеці XVIII століття.
Предметом дослідження є історія виникнення поселення та фортифікації
на території сучасного міста, топографія фортеці й археологічні знахідки на її
території.
Мета роботи: простежити історію фортифікації та проаналізувати
археологічні пам’ятки Бахмутської фортеці.
Відповідно до мети були поставлені такі завдання: виявити основні
хронологічні віхи розвитку поселення та фортифікації Бахмутської фортеці;
з’ясувати топографію фортеці та прив’язати її об’єкти до сучасної мапи міста;
проаналізувати археологічні знахідки на території Бахмутської фортеці.
Історія Бахмутської фортеці починається з 1701 року, коли торські
солевари знайшли місце на річці Бахмут, де солеваріння було більш
прибутковим. За описом 1704 року Бахмут – це військове містечко з дубовим
острогом і двома проїжджими воротами. У фортеці містилися каплиця,
канцелярія, митниця та ратуша Ізюмського полку, 15 амбарів і 9 кузень.
Місцеві жителі мали в своєму користуванні 140 солеварних сковорід.

37

Досліджуючи залишки фортеці, ми поставили собі за мету прив’язати її
об’єкти, позначені на планах другої половини ХVIII століття, до сучасної мапи
міста. Залишки валів фортеці добре збереглися по вулиці Першотравневій,
провулках 1-му та 2-му Партизанських, Красному. У Артемівському
краєзнавчому музеї зберігаються цікаві експонати козацької доби: фрагмент
шаблі, кременевий пістолет, гарматне ядро, побутові речі – козацька глиняна
люлька, кухоль і бутель, світильник. Залишки Бахмутської фортеці становлять
цінну пам'ятку історії та культури Донеччини. Подальше їх вивчення дасть
змогу визначити перспективні об'єкти як для археологічних досліджень, так і
для екскурсійно-туристичного огляду.
Секція «Історичне краєзнавство»
Твердун Ілля Якович,
Урзуфська загальноосвітня школа I-III ступенів,
11 клас
«Грецька операція» 1937 – 1938 років у селі Урзуф
Першотравневого району Донецької області
Репресії та терор були одним із основних інструментів управління в
епоху сталінізму. У цьому полягає специфіка «сталінського періоду». У межах
наказу М. Єжова №00447 у 1937 році було розгорнуто кілька національних
операцій: «німецьку», «корейську», «польську»… Наказ щодо розгортання
національних операцій дав Сталін, він виступав «замовником», а НКВС
«виконавцем». «Грецька операція» НКВС стала тринадцятою за рахунком у
низці національних операцій, що були проведені в рамках «великого терору».
Мета роботи полягає у з'ясуванні природи репресій, пошуку відповіді на
питання, чому саме проти греків були спрямовані репресії, чим відрізнялася
«грецька операція» від інших національних операцій. Робота становить спробу
дослідити, як проводилися арешти у селі Урзуф, якомога більше дізнатися про
репресованих односельців, простежити їхні долі та долі їх сімей. Для реалізації
цих наукових завдань були використані різноманітні методи дослідження:
ознайомлення з необхідною літературою, аналіз опублікованих архівних
матеріалів, історичний пошук. Перш за все, нас цікавила інформація, що
стосується жителів села Урзуф.
У результаті проведеної роботи вдалося з'ясувати причини сталінських
репресій проти греків у 1937 році. На основі архівних матеріалів були складені
списки репресованих у 1937 році греків села Урзуф, з'ясовані подробиці
проведення «грецької операції» у нашому селі, ми простежили подальшу долю
деяких жертв репресій та їх сімей.
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Тільки у Донецькій області було знищено не менше 3470 греків. Це був
найбільший кривавий результат з усіх областей України. Знищувалося не
тільки сьогодення, а й майбутнє. Все це можна назвати тільки одним словом «геноцид». Тому жодне ім'я не повинно піти в небуття. Трагедія не повинна
повторитися. Наш пошук буде продовжено, онуки та правнуки невинно
убієнних повинні знати правду.
Залозна Ксенія Андріївна,
Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4,
9 клас
Система соціального виховання дітей – сиріт
у Донецькій області в 20 – 30 роках ХХ століття
на прикладі дитячого містечка м. Слов’янська
Проблема безпритульності не є новою. Протягом радянського періоду в
історії України та за період Незалежності існували соціально - економічні
умови для появи «дітей вулиць». Позитивний організаційний досвід щодо
виховання дітей-сиріт був накопичений у Донецькій області у 20-30-ті роки
ХХ століття. Втім, сучасна педагогічна практика майже не користується цим
надбанням. Проблема соціального виховання в історії України та, зокрема, в
Донбасі залишається недостатньо дослідженою.
Мета роботи: дослідити досвід виховання дітей – сиріт на Донеччині в
означений період на прикладі Слов’янського дитячого містечка.
Джерелами для роботи є матеріали з фондів Слов’янського краєзнавчого
музею, документи особистого архіву родини Г.І. Доброго, транскрибовані
інтерв’ю ветеранів педагогічної праці, що містяться у фондах музею
краєзнавства клубу «Самоцвіт» ЦПР м. Краматорська.
На основі аналізу історичних джерел, частину з яких уперше введено до
наукового обігу, автором було проведено комплексне наукове вивчення історії
дитячого містечка, особливості системи виховання дітей-сиріт у закладі, ролі
завідувача дитячим містечком Григорія Доброго.
Період 1919 – 1923 рр. був часом організації дитячих будинків у
Слов’янську, контингент яких складався з безпритульних дітей всього регіону.
Поступово створилося дитяче містечко - особливий тип закладів соціальної
освіти. Автором з’ясовано, що у місті в 1924 р. у межах цього закладу
функціонувало 34 дитячих будинки для 2000 вихованців. До комплексу
входили школи, які мали гуртки для розвитку дітей. Існували майстерні та
цехи: вишивальний, художній, слюсарний, столярний, токарний, кузня.
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Естетичному вихованню приділялося велике значення: були створені духовий
і струнний оркестри, хор, гурток фортепіано.
Авторка дійшла висновку, що система виховання у дитячому містечку
Слов’янська була націлена на загальний розвиток людини як особистості,
виховання високих моральних якостей. До числа позитивних тенденцій, що
з'явилися в системі освіти у 20-ті роки, слід віднести стійку тенденцію до
подолання неписьменності та дитячої безпритульності; соціальну захищеність
через систему освіти дітей. Позитивним досвідом є політехнізація освіти,
поєднання загальної освіти зі спеціальною. На думку автора, у сучасному
навчальному процесі необхідно використовувати позитивні методи, форми та
засоби навчання з арсеналу української донецької педагогіки 20-30-х років ХХ
століття.
Сірченко Оксана Олександрівна,
Новогродівська ЗОШ I-III ступенів №10 ім. Т. Шевченка,
11 клас
«Стала пам`ять людська обеліском…»
(маловідомі сторінки життя дітей війни під час Другої світової)
Актуальність теми – це прагнення зберегти для історії матеріали,
пов’язані зі спогадами дітей війни, бо очевидців Другої світової з кожним днем
стає все менше і менше. Нам необхідно використати всі можливості, аби
особисто поспілкуватися з ними. Проблема полягає в недостатній кількості
особистих подробиць про життя дітей у роки війни. Ці факти сприяли б більш
точному уявленню про значущість цілого покоління.
Мета даного дослідження полягає в тому, аби на основі зібраних
дослідником спогадів дітей війни, які нині мешкають на Донеччині,
відтворити широку картину їхнього життя в роки Другої світової війни.
Завданнями роботи є пошук письмових історичних джерел,
фотодокументів, інтерв’ю з дітьми війни, аналіз їхніх життєвих шляхів,
дослідження родинного та повсякденного життя в роки війни, сприяння
розвитку інтересу підростаючого покоління до історії своєї Батьківщини,
введення до наукового обігу нових джерел особового походження – спогадів,
автобіографій тощо. Дослідник намагався показати, як відбилася війна на
долях пересічних людей, дізнатися, яку ціну заплатив кожен із них,
наближаючи перемогу.
Історична новизна в тому, що розкривається малодосліджений аспект
побуту, навчання в школі, допомога дорослим, експлуатація дитячої праці в
роки війни; становлення та розвиток моральних якостей підлітків;
використовується інформація про їжу, ігри та розваги, народні традиції. Дані,
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що наводяться, - це свідчення людей, які в роки війни були малолітніми
дітьми.
Матеріали цієї дослідницької роботи можуть бути використані під час
облаштування нової експозиції «Діти війни» в Новогродівському міському
музеї Бойової і трудової слави, на уроках історії та літератури як краєзнавчий
матеріал, а напрацювання – для подальшої наукової розробки даної проблеми.
Таким чином, спогади – багатий фактологічний матеріал, який містить
цінні відомості, а часом і унікальні, що не мають аналогів в інших джерелах.
Вони допомагають подивитися глибше на минуле Другої світової війни під
кутом особистого сприйняття, переживань, емоційних вражень. Усе це
доповнює цілісне сприйняття картини життя пересічного населення воєнної
пори на території України.
Бідюкова Анна Олександрівна,
Маріупольський НВК «Ліцей-школа № 14»,
11 клас
Селянський повстанський рух махновців у Маріупольському повіті
(1920-1921 рр.)
Сучасна політична криза в Україні, що склалася в результаті
загострення відношень між Україною та Росією, внаслідок якої постає дилема
етнічного самовизначення, територіальної цілісності держави, в основу якої
ставиться питання громадянської війни або боротьби з тероризмом, що
спонукають на нові наукові дослідження періоду Громадянської війни на
теренах України в період 1920-1921 рр.
Метою дослідження є аналіз нових джерел із даної проблематики, що
не були достатньо опрацьовані раніше, у період радянської історіографії, та не
висвітлені в роботах сучасних фахівців унаслідок їх фрагментації, особливо в
регіоні м. Маріуполя, що в сучасному світі опинився на фактичній межі
фронтових подій і став своєрідним форпостом української державності у
боротьбі за державні кордони.
У ході дослідження було зроблено такий основний висновок:
виділилися основні умови розгортання селянського повстанського руху в
завершальному етапі Громадянської війни. Ці умови виявилися дуже
потужним чинником для вступу населення в озброєну протидію і так
знесиленого та зубожілого приазовського суспільства.
Іншими чинниками, що доповнили революційну повстанську ситуацію
в регіоні, виявилися питання політичні, соціальні, економічні та
культурологічні.
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Секція «Етнологія»
Осмоловська Елеонора Романівна,
Краматорська українська гімназія,
9 клас
Народні обереги в побуті сучасних українців
(на прикладі мешканців м. Краматорська Донецької області)
Актуальність теми дослідження обумовлюється необхідністю вивчення
малодослідженої проблеми побутування та використання оберегів як частини
традиційних вірувань сучасних українців початку ХХІ століття. Наукове
значення проблеми полягає в тому, що дотепер не здійснено ґрунтовного
дослідження віри сучасних громадян України в так звану «силу» оберегів як
специфічної частини народних вірувань українців. Зважаючи на це, дане
дослідження є актуальним ще й тому, що сприяє більш глибокому пізнанню та
розумінню такого складного явища як духовна культура сучасного
українського суспільства. Також робота сприяє кращому розумінню мотивів
поведінки наших сучасників – пересічних і публічних українців у їхньому
повсякденному житті.
Метою дослідження є виявлення обсягу повсякденних народних
оберегів сучасних українців, їх систематизація, з’ясування ролі та впливу
оберегів на поведінку людей у сучасному українському суспільстві на
прикладі мешканців міста Краматорська Донецької області.
До джерельної бази дослідження належать польові матеріали, зібрані
учнями Краматорської української гімназії під час краєзнавчих експедицій і
автором даної роботи переважно на Донеччині. Опитування проводилося, в
основному, серед молоді, яка переважно навчається в загальноосвітніх
закладах м. Краматорська. Аналіз зібраного польового матеріалу та наукової
літератури дає підстави стверджувати, що традиційні народні вірування і,
зокрема, обереги, займають важливе місце в системі світоглядних уявлень
українського народу.
Підсумовуючи викладений матеріал, зробимо кілька загальних
висновків і звернемо увагу на деякі аспекти побутування народних оберегів у
повсякденному житті сучасних українців:
1. Народні обереги з багатьох аспектів не втратили свого значення і
сьогодні відіграють значну роль у формуванні української ментальності.
2. У народних оберегах сучасних краматорчан спостерігається
поєднання архаїчних елементів (підкова, зубок часнику, іконка, булава) з
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новими (жабка з монеткою в роті, черепашка із черепашатами на панцирі,
слоник із піднятим догори хоботом, «грошове дерево»).
3. Автором запропонована класифікація народних оберегів, виходячи з
їхнього покликання в повсякденному житті сучасних краматорчан, поділяючи
їх на три види – захисні, допоміжні та побажальні.
4. Дослідження народних оберегів дає можливість краще та повніше
зрозуміти мотиви певних дій наших сучасників – пересічних і публічних
українців у повсякденному житті.
5. Одержані результати дослідження дозволяють переглянути
загальновизнаний погляд на народні обереги («марновірство», «забобони») як
на «відгук язичництва», а також змінити стереотипне сприйняття носіїв
оберегів як малоосвіченої верстви населення.
Секція «Всесвітня історія»
Оріщенко Богдан Олександрович,
Добропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19,
11 клас
Політика радянського керівництва щодо діяльності
Православної Церкви за часів «відлиги»
Досліджуючи відносини держави та церкви в період 1950-1960 років, який
історики називають «хрущовською відлигою», автор опрацював різнопланові
джерела: історичні та релігійні; ознайомився зі спогадами священиків, партійних
діячів, агітаційними листівками, Інтернет - ресурсами.
Період «хрущовської відлиги» характеризувався гоніннями з боку держави
на церкву, тому було виділено основні напрями антирелігійної державної політики
СРСР. У цей час серед населення країни, а особливо серед молоді, проводилося
активне антирелігійне виховання. Ціле покоління людей було виховане атеїстами.
В умовах сучасної демократичної політики України, позиція держави до
церкви змінилася. Сьогодні люди одержали свободу віросповідання. Церква
поширює моральні цінності, віру та любов до ближнього.
На основі історичних джерел відомо, що і в період 1950-1960 років частина
населення залишалася віруючими та, боячись утисків з боку держави, це
приховувала.
ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ
Секція «Географія та ландшафтознавство»
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Гончарова Анна Юріївна,
Бахмутське міське наукове товариство учнів,
загальноосвітня школа №24 м. Артемівськ,
11 клас
Походження географічних назв Бахмутського краю
Одним із напрямків пізнання краю є вивчення географічних назв
населених пунктів, їх походження та час виникнення.
Мета роботи: дослідити походження географічних назв населених
пунктів, водних об’єктів, балок тощо. Виховання патріотизму, любові до
рідного краю.
Актуальність: перед нашим суспільством стоїть завдання про
перейменування деяких населених пунктів. Саме тому походження їх
географічних назв, історія виникнення має велике значення.
При написанні дослідницької роботи ми проаналізували та використали
документи, які містяться в Артемівському краєзнавчому музеї. Також ми
використовували наукову літературу, словники, довідники, місцеву
періодичну пресу, Інтернет – ресурси.
Результати проведеної роботи: встановлено, що географічні назви
нашого краю дуже різноманітні. У них відбилася природа Донеччини,
наявність корисних копалин, заняття людей, історичні події, засновники
населених пунктів тощо. Нами розроблена класифікація населених пунктів за
такими ознаками: гідроніми, природа в географічних назвах, антропоніми,
заняття людей тощо. Ми також класифікували населені пункти залежно від
часу їх походження. Розробили рекомендації щодо подальшого вивчення
походження географічних назв Донеччини. Ми прагнемо ознайомити зі своєю
роботою учнів нашої школи, аби вони зацікавилися географією нашого краю
та вивчали її.
У шкільній бібліотеці створили куточок топоніміки, де розміщуємо
матеріали про походження назви нашого міста, річок краю та населених
пунктів.
Ткачук Світлана Олександрівна,
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10
Торецької міської ради,
10 клас
Аналіз перспектив використання
альтернативних джерел енергії в Україні
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Мета дослідження - аналіз існуючих альтернативних джерел
енергетичних ресурсів і можливість їх використання на території України з
урахуванням географічних факторів.
Актуальність роботи визначається тим, що для нашої держави
проблема забезпеченості енергоресурсами є на сьогодні дуже гострою.
Використання альтернативних джерел енергії є перспективним напрямком в
економічній ситуації, що склалася.
Предмет дослідження - особливості природних умов і ресурсів, що
впливають на можливість використання альтернативних джерел енергії в
Україні.
Об’єктом дослідження є альтернативні джерела отримання теплової та
електричної енергії.
Під час виконання роботи ставилися такі завдання:

вивчити теоретичну літературу про альтернативі джерела енергії;

визначити, які джерела енергії доцільно застосовувати в Україні,
враховуючи природні умови та ресурси;

проаналізувати перспективи використання альтернативних джерел
енергії в Україні.
У процесі виконання роботи використовувалися загальнонаукові
методи: аналізу статистичних даних, порівняння.
Висновок: під час аналізу існуючих альтернативних джерел
енергетичних ресурсів встановлено, що в Україні доцільно використовувати
різні види енергетичних ресурсів залежно від географічних факторів.
Вітроенергетика може вийти на високий рівень виробництва електроенергії у
випадку достатнього фінансування та відповідній державній політиці.
Сонячна енергетика має шанс збільшувати свій внесок в енергетику держави
за рахунок впровадження сучасних розробок. Біоенергетика розвивається
найбільш інтенсивно.
Бондаренко Анастасія Євгенівна,
Костянтинівська загальноосвітня школа I-III ступенів №3,
10 клас
Штучні острови: утопія чи реальність?
На сьогоднішній день є безліч різних штучних островів. Існують штучні
туристичні острови, житлові, розважальні, острови-аеропорти і т. ін. Деяким
країнам такі острови потрібні для розвитку туризму, іншим країнам - через
брак земель.
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Проблема перенаселення, більш широкого використання приморської
території та проблема існування території, яка може затопитися океаном, а
також освоєння нових територій - ось неповний ряд проблем, які можуть бути
усунуті за допомогою будівництва штучних островів.
Мета роботи: вивчити географію штучних островів, міст, дослідити їх
проблеми та перспективи.
Основні завдання:

вивчити історію виникнення штучних міст, островів;

виявити причини будівництва штучних територій країн світу;

розглянути питання будівництва, технології;

отримати уявлення про глобальне освоєння Світового океану;

розглянути положення сучасної України в даній темі;

застосовувати свої знання, вміння та навички для вирішення
дослідницьких і прикладних задач.
Розглянувши тему, вважаю, що за останні роки географія будівництва
міст і штучних островів розширюється, кількість країн, які будують і
створюють проекти, збільшується. Дане будівництво дозволяє ефективно
вирішити ряд економічних, територіальних, екологічних і навіть
демографічних проблем.
В основі всіх раціональних дій щодо збереження чи реабілітації
навколишнього середовища повинна лежати достовірна інформація про
екологічний стан конкретної території.
Штучні острови - не просто науковий прорив у галузі морського
будівництва, але й відповідь глобалізації та впливу людини на навколишнє
середовище.
Камишенцев Радій Ігорович,
Добропільський навчально-виховний комплекс
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих
предметів – дошкільний навчальний заклад»,
10 клас
Про що «мовчать» назви вулиць. Перейменування вулиць
(дослідження назв годонімів та агоронімів міста Добропілля)
Серед напрямків, які сприяють становленню розвинутої особистості,
сьогодні актуальними є такі: вивчення історії свого краю, засвоєння
національних і загальнолюдських культурних і духовних цінностей,
виховання шанобливого ставлення до того місця, де людина зросла, мешкає.

46

Саме це обумовило мою зацікавленість історією рідного міста. Я
поставив питання: чи знають мешканці міста, чому їх вулиці мають ту чи іншу
назву, і як політичні режими знайшли відображення в назвах вулиць.
Об’єкт мого дослідження – годоніми та агороніми 186 власних назв
вулиць, провулків, площ.
Предмет дослідження - формування годонімів і агоронімів міста
Добропілля.
Мета дослідження: виявити принципи та мотиви номінації урбанонімів
(годонімів, агоронімів) міста Добропілля та з’ясувати, як в урбанонімах міста
знайшла відображення історія країни.
Умовно можна поділити розвиток урбанонімії на ІІІ періоди:
І період – з 1856 року до 1953 року;
ІІ період – з 1953 року до 1990 року;
ІІІ період – з 1991 року до 2015 року.
В основу утворення всіх існуючих назв об’єктів лягли такі принципи
номінації:
1. Віданпропонімічний принцип, за яким утворилося 52% назв. Він є найбільш
поширеним, бо дозволяє увічнити ім’я певної видатної особистості, що
уславилася за життя своєю працею на користь суспільства, у якому вона жила,
національних митців, героїв війни чи державних діячів, видатних науковців.
Він був потужною ідеологічною зброєю під час епохи тоталітаризму за
радянської доби.
2. Відіменний принцип, за яким утворилося 32% назв, які становлять
відапелятивну лексику іменникового та прикметникового походження.
Можливості цього принципу, як свідчать результати дослідження, широкі й
універсальні: до семантики назв залучається конкретний зміст, який може
відображати специфіку самого об’єкта та місцевість, на якій він розташований,
а також іншу інформацію, яку можна отримати під час аналізу відапелятивних
назв.
3. Відтопонімічний принцип, за яким утворилося 14,5% назв. Це завжди назви
з абстрактним змістом, які не вказують на ознаку об’єкта, а лише виконують
номінативну функцію.
4. Відетнонімічний принцип, за ним утворилося 1,5% назв. Це незначна
кількість назв, пояснюється історичним розвитком міста, заселення його
територій різними етнічними групами.
У ході дослідження було виявлено, що радянські назви - 51% (у зв’язку
з пануючим тоді політичним режимом) - переважають над власне
національними, але хочеться підкреслити, що в назвах вулиць міста багато
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імен героїв - земляків (увічнення пам’яті відомих добропільців). Це має велике
виховне значення.
69% мешканців знають, чому їх вулиці носять ті чи інші назви. Назва
вулиці грає роль тільки для 24% респондентів. 36% опитуваних
стверджувально ставляться до питання про перейменування вулиці.
Переважно це діти та молодь, бажаючі відобразити в назвах щось сучасне.
Назви вулиць міста Добропілля в більшості своїй «мовчать»: не
здійснюють впливу на мешканців та не несуть у собі цінностей сучасного
суспільства.
Пов’язано це з відсутністю відповідної роз’яснювально пропагандистської роботи та з тим, що частина вулиць носить назви, які не
відповідають сучасності. Життя не стоїть на місці. Не треба забувати: те, що
було актуальним для одного покоління, не цікаво наступному. Хоча зв'язок
поколінь повинен бути. Для цього необхідно вести постійну цілеспрямовану
роботу. Тоді і назви вулиць «заговорять», та їх виховний потенціал буде
здійснено.
Секція «Геологія, геохімія та мінералогія»
Григор’єва Ірина Віталіївна,
загальноосвітня школа I-III ступенів № 13 Торецької міської ради,
10 клас
Геологія та мінералогія навколо нас
У сучасному інформаційному суспільстві простежується тенденція
зростання ролі геологічної (мінералогічної) науки. Це пояснюється, в першу
чергу, колом питань, які вона вирішує: геологія (мінералогія) формує наукове
мислення в процесі вивчення багатомільярдної історії Землі; час і простір
охоплює в геології (мінералогії) процеси від субатомного рівня до утворення
Всесвіту; міжпредметні зв'язки геології (мінералогії) з іншими науками
природного ряду; геологія (мінералогія) відіграє провідну роль в екологічній
освіті суспільства та підвищенні його геологічної грамотності.
Метою роботи є узагальнення та систематизація геологічних
(мінералогічних) знань на сучасному етапі та їх практичне застосування в
школі для популяризації та підвищення в учнів (і не тільки) рівня геологічної
грамотності та допомоги з визначенням професійної спрямованості.
Об'єкт дослідження - мінералогічна поверхня Землі та процеси, що
відбуваються на ній.
Предмет дослідження - актуалізація наявних знань для застосування їх
на практиці.
Наукова новизна та теоретична значущість дослідження:
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1. Приведені до системи теоретичні матеріали про сучасний стан геологічної
(мінералогічної) науки.
2. Традиційні підходи до використання геологічних (мінералогічних) знань
приведені у відповідність із вимогами сучасності.
Практична значущість: матеріали можуть бути використані на уроках
географії, природознавства, біології, хімії, фізики з метою практичного
застосування, а також у позаурочний час для популяризації професій,
пов'язаних з геологією та суміжними дисциплінами.
Сергієнко Дмитро Олександрович,
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 м. Покровськ,
10 клас
Геологічна діяльність поверхневих текучих вод
Об’єктом аналізу стали поверхневі води балки Сазонова Покровського
району.
Мета дослідження: з`ясувати причини появи яружно-балкових систем,
дослідити обсяги запасів і якість води Покровського району на прикладі балки
Сазонова.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні задачі:
1. З’ясувати причини та характеристики видів геологічної діяльності
поверхневих текучих вод.
2. Розглянути роль людини у виникненні цих геологічних процесів.
3. Встановити рівень впливу геологічних процесів на населення.
4. Вивчити шляхи попередження цих процесів.
5. Дослідити геологічні процеси м. Покровська на прикладі формування балок.
Наукова новизна роботи полягає у спробі більш детально вивчити та
систематизувати матеріали дослідження геологічної діяльності поверхневих
текучих вод.
Результати даної роботи можуть бути використані Управлінням
сільського господарства Покровського району для аналізу якості земельного
фонду, для просвітницької та природоохоронної роботи в навчальних
закладах, а також під час вивчення навчальних предметів: географії, хімії,
біології, економіки.
Секція «Гідрологія»
Сергієнко Катерина Євгенівна,
Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16,
10 клас
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Гідрологічна характеристика річки Кривий Торець
та її екологічний стан
З кожним днем зростає потреба людства у воді, а основне джерело
надходження – річки, які, на жаль, міліють, пересихають, забруднюються.
Виникла «проблема води» - одна з найважливіших у колі болючих
екологічних проблем. Кривий Торець потерпає від сусідства з промисловими
та комунальними підприємствами Донеччини, що призводить до забруднення
та замулення русла річки.
Об'єкт дослідження - річка Кривий Торець.
Предмет дослідження - екологічний стан річки.
Після вивчення додаткової літератури з вибраної теми, було висунуто
гіпотезу: якщо кожна людина навчиться берегти природу, своє здоров’я, то
наша держава досягне успіху у всіх сферах життєдіяльності.
Мета: дослідити та проаналізувати сучасний екологічний стан річки.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

скласти гідрологічну характеристику річки на основі власних
спостережень і даних відповідних служб;

проаналізувати якість води й оцінити екологічний стан річки;

виявити місця локалізації несанкціонованих сміттєзвалищ по берегах
річки в межах населеного пункту;

розробити практичні рекомендації з розв’язання проблеми.
У першому розділі дослідницької роботи надано гідрологічну
характеристику річки.
У другому розділі досліджено якість води й екологічний стан річки та
прилеглої території, антропогенне навантаження на водний об’єкт.
Очікуваний результат: спонукання до охорони природних об’єктів
жителів міста, сформованість громадської позиції щодо збереження
природних багатств.
Шевчук Іван Вікторович,
Слов’янський центр дитячої та юнацької творчості,
Слов’янський педагогічний ліцей,
10 клас
Утворення меандрів річок у північній півкулі Землі
Актуальність дослідження полягає у встановленні механізму
викривлення русла річок (меандрів) та створенні моделі цього фізичного
явища.
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Відповідно до поставленої мети визначені такі завдання дослідження:
здійснити аналіз літератури з досліджуваної проблеми; створити спрощену
модель розподілу частинок чаю (тобто ґрунту) під час руху в склянці та під
дією сили Коріоліса; обробити результати експерименту та зробити висновки
з обраної проблеми.
На сучасному етапі розвитку суспільства актуальності набувають
проблеми, пов’язані з упровадженням новітніх технологій щодо
прогнозування у галузі метеорології та кліматології, використання результатів
наших дослідів для врахування зміни фарватеру порту, розподілу намиву
ґрунту у річок після зими, розподіл температури та вологи від вітрів у півкулях
за рахунок дії сили Коріоліса. Значення роботи полягає в тому, що одержані
результати стануть у нагоді на уроках географії, фізики та факультативах з
наук про Землю.
ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК
Секція «Матеріалознавство»
Касперунас Ігор Роландович,
Маріупольський технічний ліцей,
11 клас
Оцінка пошкоджуваності робочої поверхні штампів
за допомогою методів математичної статистики
і виявлення шляхів підвищення їхньої робочої стійкості
на основі отриманих даних
Штамповий інструмент постійно вдосконалюється, оскільки
збільшуються швидкості та зусилля при куванні та штампуванні заготовок.
Іноді мінімальний недолік у технології виробництва інструмента може
призвести до істотного зниження робочої стійкості та зменшення кількості
відкованих виробів, тому актуальним завданням є знайти способи вирішення
цієї проблеми.
Мета дослідження: з’ясувати причини передчасного виходу з ладу
штампового інструменту зі сталі 5ХНМ для гарячого деформування заготовок
і запропонувати заходи щодо підвищення робочих характеристик і термінів
його експлуатації.
Завдання дослідження: з’ясувати, які пошкодження виникають на
робочій поверхні гравюри штампів; за допомогою методів математичної
статистики встановити фактори, що сприяють руйнуванню різних видів;
встановити взаємозв’язок між структурою сталі та стійкістю штампів;
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запропонувати заходи, що поліпшують структуру та властивості інструменту
і збільшують терміни його експлуатації.
Об’єкт дослідження – штамп для гарячого деформування металів зі сталі
5ХНМ.
Предмет дослідження – структура та властивості штампа для гарячого
деформування металів зі сталі 5ХНМ.
У роботі використовувалися методи дослідження: металографічні,
методи математичної статистики та тестування механічних властивостей.
У результаті досліджень встановлено, що основними причинами
передчасного виходу з ладу штампів гарячого деформування металів є хімічна
неоднорідність за сіркою та структурна неоднорідність за розміром зерна, які
є природними наслідками різних операцій металургійного переділу (від
технологій виплавки до технологій прокатки). Виявлені фактори призводять
до різних типів пошкоджень робочих поверхонь штампа під час його
експлуатації. Оскільки на розподіл сірчаних забруднень у сталі та розмір зерна
можна вплинути за допомогою термічної обробки, рекомендовано
використовувати такі режими, які привели б до більш однорідного розподілу
сірки та подрібнення зерна, що дозволить підвищити стійкість штампів зі сталі
5ХНМ у 1, 22 рази.
Секція «Інформаційно – телекомунікаційні системи та технології»
Нуждін Дмитро Васильович,
21 група навчально-виховного комплексу «Інформатико математичного ліцею - загальноосвітньої школи I-II ступенів»
Торецької міської ради
Троянди Гвідо Гранді
або абрис квіткової пелюстки в полярних координатах
Дана робота присвячується розгляду математичного рівняння, заданого
в полярній системі координат. Полярна система координат визначає точки на
площині двома числами - кутом і відстанню. Введення таких координат дуже
природно, адже місцезнаходження будь-якої точки на земній поверхні для
нерухомого спостерігача зручно визначати за допомогою відстані від
спостерігача до цієї точки та напрямки до точки від спостерігача. Завдяки
полярній системі координат деякі криві можуть бути досить просто описані
полярними рівняннями, тоді як рівняння в декартовій системі координат були
б набагато складніше. Серед найвідоміших полярних кривих можна назвати:
полярну троянду, спіраль Архімеда, равлика Паскаля і т.д.
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Об'єктом даного дослідження буде Полярна троянда. Її рівняння описав
італійський геометр Гвідо Гранді у 18 столітті.
ρ (φ) = a * sin (kφ) (1)
Предметом дослідження є зовнішній вигляд графіка функції (1).
Мета роботи: класифікувати та визначити основні властивості
зовнішнього вигляду графіка, заданого в полярних координатах рівнянням (1)
залежно від значень параметрів k і a.
Завдання: ознайомитися з полярною системою координат; створити
проект у середовищі Microsoft Visual Studio 2010 для побудови графіків
полярних кривих, заданих параметричними рівняннями; простежити
властивості графіків при виборі певних значень параметрів k і n; висунути
гіпотезу в загальному випадку.
У зв'язку з поставленими завданнями, нами були обрані основні
математичні методи дослідження поведінки функцій, а також математичного
аналізу й основ геометрії. Створено проект мовою VB.Net, для побудови
функцій у полярних координатах.
Секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження»
Кузьмінов Микита Костянтинович,
Маріупольський НВК «Ліцей-школа №14»,
11 клас
Бур’яни України в якості палива
Науково-дослідницька робота присвячена актуальній
проблемі – енергетичній кризі.
Метою даної роботи є дослідження бур’янів як сировини для
виготовлення біопалива.
У практичній частині досліджено процес екстракції. На прикладі деяких
видів бур’янів була проведена практична дослідницька робота з аналізу
енергетичного потенціалу бур’янів.
У результаті виконання роботи зроблені висновки, що бур’яни містять у
собі масла, завдяки чому їх можливо використовувати як сировину для
біопалива.
Балабан Владислав Валентинович,
Маріупольський технічний ліцей,
10 клас
Енергозбереження у Маріупольському технічному ліцеї
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Виробництво енергії є необхідним засобом для існування та розвитку
людства. У наш час жодна установа не може існувати без енергоресурсів.
Прагнучи поліпшити життєві умови та знизити вплив на навколишнє
середовище, люди постійно шукають методи та технології, які дозволяють
ефективно використовувати енергію. Тому економія енергоресурсів є
важливим питанням. Використання енергозберігаючих технологій дозволяє
вирішити низку проблем, серед яких економія енергоресурсів, що призводить
до економії коштів.
Мета роботи: обчислити кількість теплонадходжень і вентиляційних
тепловтрат за допомогою експериментальних і розрахункових методів
дослідження та на їх підставі спроектувати утилізаційну схему тепла для
нагріву води в кабінеті хімії.
Завдання: розрахувати на підставі реальних теплонадходжень систему
нагріву води та обчислити економію електроенергії.
Об’єкт дослідження - альтернативні джерела тепла, які існують у
кабінеті хімії Маріупольського технічного ліцею.
Предмет дослідження - кількість тепла, яка приходить від існуючих
альтернативних джерел теплонадходжень.
Методи дослідження: розрахунково-аналітичний, порівняльний.
Прикладне значення роботи: матеріали дослідження можуть бути
використані для переобладнання кабінету хімії; методика розрахунку дозволяє
покращити умови роботи працівників за рахунок утилізації наявних
теплонадходжень і надає можливість використання власного потенціалу
закладу для покращення фінансової ситуації.
Секція «Науково – технічна творчість та винахідництво»
Кадацький Гліб Олегович,
Маріупольський технічний ліцей,
9 клас
Можливості використання бездротової електрики
У ХХІ столітті людству потрібно дуже багато електричної енергії. Учені
різних країн шукають шляхи використання нетрадиційних джерел електричної
енергії. Особливо актуально це на тлі інтенсивного виснаження природних
ресурсів Землі.
Актуальність роботи зумовлена постійно зростаючими енергетичними
потребами людства та екологічною небезпекою існуючих джерел енергії.
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Гіпотеза: качер Бровіна може бути з успіхом використаний в
альтернативній енергетиці, наприклад, у пристроях для отримання більш
дешевої електроенергії з використанням постійних магнітів.
Об'єкт дослідження - генератор електричних імпульсів – качер Бровіна.
Мета: зібрати діючу модель качера Бровіна, дослідити її роботу при
різному навантаженні, вивчити можливості практичного застосування.
Опис пристрою: базові елементи для складання качера: котушка
індуктивності, індуктор, що використовується в якості збудника (для
намотування двох котушок використовуються дроти різного діаметру),
конденсатор ємністю 2200 мкФ, 25 В; блок живлення з напругою в 15 В.
Методологія: дослідження прийомів безпаливної енергетики; складання
діючої моделі приладу; дослідження роботи приладу при різній напрузі;
знаходження можливостей практичного застосування качера Бровіна.
Отримані результати. Прилад вмикається практично миттєво при
підключенні до живлення. У якості індикатора роботи качера найкраще
використовувати люмінесцентну лампу. Світіння лампи спостерігалося при
віддаленні її на різну відстань від котушки приладу. Залежно від
навантаження, що подається на прилад, змінювалась яскравість світіння та
відстань, на якій це світіння спостерігалося. Робота була відзначена дипломом
ІІІ ступеню Першого національного етапу Intel-Техно Україна Міжнародного
конкурсу Intel ISEF.
Секція «Технологічний процес та перпективні технології»
Воротинцев Артем Андрійович,
Покровський навчально-виховний комплекс,
10 клас
Отримання та використання нанотрубок для пророщування рослин
Актуальність роботи полягає у вивченні наноматеріалів, способів їх
отримання та технологій застосування. Адже інноваційні матеріали
дозволяють зробити наше життя більш екологічним, а значить - наближеним
до природи. Увага приділена застосуванню нанотрубок саме у рослинництві.
Нанотехнології хоч ще не прийшли у вжиток більшості людей, але вже
застосовуються у багатьох галузях. Після отримання та вивчення в 2010 році
графена, відкрилися нові можливості не тільки в науці, промисловості, а й у
господарстві.
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Науково-дослідницька робота присвячена вивченню способів
отримання та властивостей нанотрубок при застосуванні їх для підвищення
швидкості проростання, якості врожаю рослин і покращенні їх характеристик.
У коло питань, які вивчав автор роботи, входило:

вивчити наукову літературу з даної теми;

проаналізувати існуючі механізми отримання нанотрубок і їх
застосування;

отримати графенові нанотрубки;

дослідити вплив нанотрубок у ґрунті на ріст і характеристики рослин.
Результати підтвердили гіпотезу, що використання нанотрубок добре
впливають на швидкість зростання рослини та можуть бути рекомендованими
для застосування в сільському господарстві.
ВІДДІЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
Секція «Технології програмування»
Казимиров Данило,
позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької
творчості Дружківської міської ради,
11 клас
Динамічне 3d-моделювання в середовищі Java
з використанням бібліотеки OpenGL
У роботі з теми «Динамічне 3d-моделювання в середовищі Java з
використанням бібліотеки OpenGL» ми ставимо перед собою мету дослідити,
чи є при теперішньому стані розвитку комп'ютерів можливість розробити
програми, які працюють із тривимірною графікою та застосовують бібліотеку
OpenGL, кросплатформеними. Тому метою є створення рушія програм для
роботи з 3D-графікою мовою програмування Java з використанням бібліотеки
OpenGL, виявлення проблем, які постають під час розробки, та знаходження
методів їх подолання.
Головною перешкодою є недостатня кількість сучасної перекладеної
технічної літератури або взагалі її відсутність для бібліотеки LWJGL. На
момент написання роботи не знайдено схожого проекту, який би ставив перед
собою мету продемонструвати застосування OpenGL вкупі з Java.
Через це робота є актуальною для програмістів, які зіткнулися з
названими вище проблемами. Це дозволить використовувати даний рушій як
основу для своїх більш масштабних проектів, тим самим звільняючи їх від
потреби повторної розробки тривимірного рушія. Також робота зацікавить
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розробників комп’ютерних ігор, бо на сьогодні питання кросплатформеності є
однією з проблем індустрії, адже розробка ігри для кожної архітектури не
заощаджує час, нераціонально використовує ресурси та можливості
програмістів.
За результатами розробки бібліотеки реалізовано все, що було
заплановано: створений рушій для роботи з тривимірною графікою, знайдено
та подолано проблеми, створена документація Javadoc, що описує нашу
бібліотеку. Для демонстрації практичного застосування створено програму
«Лабіринт Builder», яка доповнює бібліотеку необхідними засобами та є
прикладом наслідування класів розробленої бібліотеки та перевизначення їх
методів.

Іванов Максим Юрійович,
Маріупольський міський ліцей,
11 клас
Бібліотека на С++ для створення 2D ігор
Бібліотека має можливість створювати багатоплатформові ігри, які
можуть бути портіровані на Android, iOS, Linux, Mac OS та Windows. Я
створив бібліотеку, яка може бути підключена та використана в будь-якій
програмі з тією чи іншою метою.
На даний момент існує досить багато бібліотек для створення ігор на
С++. Ті, хто почали тільки недавно вивчати мову програмування С++,
вважають сам процес створення досить нудним. Такі висновки у програмістів
відбивають бажання продовжувати займатися створюванням ігор. Бібліотека
максимально спрощена та підійде для тих, хто вперше пробує себе в
створюванні ігор.
Під час дослідження я задався, напевно, найважливішим питанням: за
допомогою чого реалізовувати графічне представлення бібліотеки? Був
варіант із реалізацією через WinAPI (для Windows), X Windows Manager (для
Linux) і т.д. Але в цьому були недоліки: швидкість, переносимість коду (з
точки зору розробки самої бібліотеки), процес вивчення вийшов би набагато
довшим. Я вирішив реалізувати все це за допомогою SDL.
Свинарчук Володимир Сергійович,
НВК «Гімназія - школа» № 27 м. Маріуполь,
9 клас
Створення програмного модуля для роботи з формами Windows
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Зі збільшенням популярності комп'ютерів розробники почали
винаходити нові способи залучення уваги користувачів. Одним із таких
способів є splash-форма, яка з’являється перед запуском основної програми.
Дана робота присвячена аналізу існуючих методів програмування для
створення різноманітних форм, використаних у додатках операційної системи
Windows, і створенню оригінального програмного модуля «ATForms», що
містить процедури та функції для роботи з нестандартними формами.
Метою роботи є написання робочого модуля, який дозволить легше та
краще створювати нестандартні форми.
Актуальність цієї роботи полягає в тому, що написаний модуль дозволяє
полегшити роботу програмісту з індивідуалізації його програми.
Для досягнення мети були поставлені та вирішені такі завдання:

аналіз існуючих аналогічних модулів і програм;

навчання роботи з бібліотекою WinApi;

ознайомлення з уже існуючими алгоритмами створення нестандартних
форм;

створення власних процедур, функцій і оформлення їх окремим
програмним модулем «ATForms».
У результаті виконаної роботи були перебудовані під модуль, а також
створенні нові алгоритми для модуля «ATForms», які дозволяють швидше
зробити стартову форму для свого продукту. Крім того, була створена
демонстраційна програма «Test», яка показує всі можливості даного модуля
«ATForms».
Секція «Інформаційні системи, бази даних і системи штучного
інтелекту»
Таранов Іван Романович,
Маріупольський технічний ліцей,
11 клас

Створення програми-помічника ведення бізнесу станції технічного
обслуговування «GARAGE»
Мета роботи полягає в розробці універсального програмного продукту
для власників і працівників станцій технічного обслуговування автомобілів,
який міг би максимально спростити, систематизувати та зберігати всю
необхідну інформацію для цієї галузі. Програма «Garage» розроблена в
58

середовищі Embarcadero Delphi XE8. Вона взаємодіє з FTP-сервером, реєстром
комп’ютера, базами даних SQLite.
Кожного дня все більше і більше автомобілів сходять з конвеєрів, тому
їм завжди буде потрібне професійне технічне обслуговування. Саме тому
якісне програмне забезпечення для людей, працюючих у даній галузі, є
актуальним.
У програмі «Garage» реалізовані авторизація та реєстрація користувачів
за допомогою унікальних ліцензійних ключів двох типів, щоденник,
повноцінна база даних клієнтів, прейскурант, синхронізуючий курс валют з
одним із трьох банків України - ПУМБ, Приватбанк, НБУ - та розділ
статистики, який аналізує та відображає основні результати виконаної роботи.
До усіх цих даних можна отримати доступ із будь-якого комп'ютера або
смартфона на платформі OS Android. Однією з важливих функцій програми є
можливість додавання у свою програму інші аккаунти. Після цього користувач
може контролювати дистанційно графік своїх працівників, їх діяльність,
прибутки та базу даних клієнтів.

Татенко Вадим Сергійович,
НВК «Гімназія-школа» №27 м. Маріуполь,
9 клас
Система автоматизованої перевірки файлів електронних таблиць
Актуальність нашого дослідження випливає з необхідності приділити
належну увагу штучному інтелекту як засобу використання нових джерел
розв’язання проблем майбутнього, а саме тих, які стосуються організації
навчального процесу.
Для якісного вивчення програми Excel учню обов’язково потрібно
виконати домашнє практичне завдання. Перевірка файлів Excel для вчителя
займає деякий час, тому для автоматизації цього процесу створено систему
перевірки файлів електронних таблиць.
У ході роботи маємо реалізувати такі задачі: розробити інформаційну
модель автоматизованої системи перевірки файлів електронних таблиць,
визначити всі необхідні перевірки даних на коректність, створити базу для
розміщення даних, створити сайт для розміщення системи перевірки файлів
електронних таблиць.
Об’єктом дослідження є моделювання автоматичної системи перевірки
документів електронних таблиць як системи штучного інтелекту.
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Предметом дослідження є створення сайту для автоматизованої
перевірки файлів Еxcel на основі бази даних MySQL.
Для правильної перевірки треба використовувати наступні дані:
користувач (учень) повинен ввести номер варіанту в необхідну комірку, яку
визначить адміністратор (учитель). Користувач (учень) повинен ввести
розрахунки в комірках, визначених адміністратором (учителем).
Було опрацьовано теоретичний матеріал з тем: «Штучний інтелект»,
«Автоматизовані системи».
Для вирішення поставленої задачі використано наступне програмне
забезпечення: мова програмування PHP, база даних MySQL, мова гіпертексту
HTML, локальний сервер Денвер, безкоштовний сервер http://www.zzz.com.ua,
веб-додаток з відкритим кодом PHPMyAdmin для адміністрування СУБД
MySQL .
Сайт з результатами дослідження розміщено на безкоштовному ресурсі.
Система перевіряє числові дані декількох залежних комірок, в які
введені формули.
Робота має практичне спрямування, система може використовуватися на
уроках інформатики з тем: «Електронні таблиці», «Excel профільний», «База
даних», «Інтернет».
У результатах виводиться правильне та введене значення, варіант
користувача. Адміністратор повинен самостійно аналізувати звіт згідно з
варіантами, класом, номером практичної роботи.
Секція «Інтернет – технології та веб - дизайн»
Шемякін Євген Юрійович,
НВК «Гімназія-школа» №27 м. Маріуполь,
11 клас
Програма розрахунку ефективності
різних видів опалення приватного будинку
Актуальність дослідження випливає з необхідності приділити належну
увагу економії енергоресурсів і максимізації віддачі від них.
Метою роботи є розроблення веб-сайту з програмою розрахунку
приблизної вартості різних видів опалення приватного будинку.
Об’єктом є розрахунок кількості та вартості тепла, необхідного для
нагріву будинку певного об’єму тим чи іншим видом палива для подальшого
визначення ефективності різних способів обігріву.
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Предметом дослідження є створення веб-сайту з програмою для
розрахунку кількості та вартості тепла різними видами опалення.
Практичне спрямування полягає в допомозі з визначення та розуміння
необхідності утеплення приміщення як економічно вигідного заходу для
справжнього господаря приватного будинку.
Було опрацьовано матеріали з офіційних сайтів щодо державних
будівельних норм, теоретичний матеріал, який стосується математичної
моделі розрахунку тепловіддачі.
Проаналізовані сайти з реалізацією даного завдання.
Складено алгоритм для знаходження вартості обігріву приватного
будинку.
Сайт з результатами дослідження розміщено на безкоштовному хостингу
zzz.com.ua. Адреса сайту з програмою http://www.heatcalculator.zzz.com.ua
Проаналізована залежність ККД джерела обігріву від використання
радіаторів: ККД системи обігріву підвищується на дуже малий відсоток, який
практично не впливає на об’єм необхідного палива (газу, вугілля тощо), а
отже, на кінцеву ціну.
Додана можливість вибору виду водяних радіаторів різного матеріалу
(сталеві, алюмінієві, біметали, чавунні), які обігріваються різними видами
палива.
Дослідження можна використовувати під час уроків інформатики з теми
«Алгоритмізація. Моделювання», фізики з тем: «Теплопровідність», «ККД».
Додана можливість представлення інформації у вигляді графіків, що дає
змогу проаналізувати види палива та види різних радіаторів.
Користувач може розрахувати кількість енергії, що витрачається, через
не утеплену будівлю.
Дослідження дає можливість порівняти розрахунки різних видів
опалення.
Сіверський Максим Дмитрович,
Маріупольський технічний ліцей,
9 клас
Створення браузерної он-лайн гри «Battleship»
засобами мов веб-програмування
Дана робота – браузерна он-лайн гра. Додаток має прикладний характер.
Актуальність роботи полягає в тому, що вона демонструє,
використовуючи мови веб-програмування, можливість створення власних
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оригінальних програмних продуктів із можливістю розміщення їх у мережі
Інтернет.
Метою даної роботи було створення ігрового он-лайн-додатка
«BATTLESHIP».
Для досягнення даної мети були вирішені наступні завдання:

проаналізувати існуючі інструменти для розробки веб-додатків;

вивчити можливості мов веб-програмування для створення ігрових
програм;

розробити власні ігрові алгоритми для реалізації їх у кінцевому продукті
– он-лайн грі.
Об'єктом дослідження є мови веб-програмування, предметом
дослідження – он-лайн гра.
Для розробки гри були використані такі інструменти: мова розмітки
HTML, таблиці стилів CSS, мови програмування JavaScriprt і PHP.
Методи дослідження: аналіз існуючих програм, практична реалізація
програмного продукту.
У майбутньому гра буде поліпшуватися функціонально та
удосконалюватиметься її інтерфейс. Гра пройшла апробацію серед учнів
Маріупольського технічного ліцею, користувачів Інтернету й отримала
позитивні відгуки.
Лісняк Карина Юріївна,
Слов’янський центр дитячої та юнацької творчості,
Слов’янський педагогічний ліцей,
11 клас
Створення віртуального музею М. Петренка
Актуальністю роботи є те, що створений віртуальний
музей може застосовуватися для віртуальних екскурсій і використовуватися в
процесі освітньої діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах.
Мета роботи полягає у дослідженні класифікацій і структури веб-сайтів
і технологій їх створення, розробці сайту «Віртуальний музей М.Петренка» за
допомогою мови програмування HTML.
Відповідно до поставленої мети визначено завдання дослідження:
зібрати та систематизувати літературу з теми дослідження, класифікувати та
проаналізувати зібраний матеріал, обрати технологію, що дозволить досягти
мети, розробити зручний інтерфейс веб-сайту, зробити висновки про
практичну необхідність і ефективність сайту віртуального музею М.Петренка.
На основі проведених досліджень зроблено такі висновки: на сьогодні
створена достатня кількість веб-сайтів, у тому числі музейної тематики, але не
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всі вони забезпечують якісну та повну подачу інформації, сайти культурного
напрямку потребують постійного поповнення, оскільки освітній і культурний
рівень сучасної молоді залишається досить низьким. Під час створення
віртуального музею використано мову програмування HTML.
Секція «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми»
Морозова Ольга Олександрівна,
навчально-виховний комплекс
«Інформатико-математичний ліцей - загальноосвітня школа I-II
ступенів»
Торецької міської ради, 21 група
Таблиці Шульте
Ми нерідко усвідомлюємо, що не в змозі охопити всю ту інформацію,
яка надходить до нас протягом дня з газет, Інтернету, книг тощо. Увага та
концентрація - це два важливі чинники, які мають величезний вплив на процес
запам'ятовування інформації. Для розвитку навичок концентрації уваги
фахівці рекомендують використовувати таблиці Шульте. Існує багато
паперових таблиць Шульте, але для їх використання необхідне додаткове
приладдя (указка, секундомір тощо).
Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю замінити паперові
таблиці Шульте комп’ютерними, для цього створити проект «Таблиці
Шульте», який буде відповідати сучасним вимогам.
Мета даного дослідження: розробити в середовищі Mіcrosof Visual
Studio 2010 проект «Таблиці Шульте».
Досягнення зазначеної мети передбачає розв’язання таких завдань:

вивчити літературу з даної теми; розглянути методику використання
таблиць у навчальному процесі; написати програму мовою Visual Basic. Net;

використовувати різноманітні вправи з таблицями Шульте;

дослідити рівень концентрації уваги учнів середньої та старшої школи
НВК «Школа - ліцей» за допомогою створеної програми «Таблиці Шульте».
Програма «Таблиці Шульте» та практичний матеріал із застосування
таблиць Шульте можуть бути використані на різних елективних і
факультативних заняттях.
Розроблена програма знайде своє застосування також у домашніх
умовах для тренування концентрації уваги.
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ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ
Секція «Математика»
Горобець Юрій Володимирович,
Маріупольський міський технологічний ліцей,
11 клас
Про відомі та менш відомі середні значення
Останнім часом велика увага приділяється середнім
значенням, особливо у статистиці. Тому метою роботи є вивчення невідомих
властивостей середніх і доказ ланцюжка нерівностей про середні значення
нестандартним способом. Робота складається з чотирьох розділів.
У першому розділі розглядаються основні властивості класичних
середніх: середнє гармонічне, середнє геометричне, середнє арифметичне та
їх взаємозв’язок між собою.
У другому розділі було дано визначення середнього логарифмічного та
середнє степінно-показникове та розглянуті їх властивості для двомірного
набору невід'ємних чисел:
0, якщо а1 = 0 ∨ а2 = 0
а1 = а2
L (а1, а2) = [ а1а, якщо
1 −а2
, якщо а1 , а2 > 0
ln а2 −ln а1

Логарифмічне середнє L(а1, а2) можна представити як середнє значення
функції f(x) = ln x на проміжку [x1;x2].
Логарифмічне середнє також можна виразити за допомогою площі
криволінійної трапеції, верхня межа якої є експоненціальна крива.
1

1 bb b−а
Р2 (а, b) = ( а )
, якщо а ≠ b
е а
Р2 (а, а) = а, якщо а=b
У третьому розділі обґрунтовується наслідок теореми Лагранжа та
наводяться дві теореми та їх доведення.
У четвертому розділі розглядається доведення ланцюжка нерівностей
Н2(a; b) ≤ G2(a; b) ≤ L2(a; b) ≤ Р2(a; b) ≤ A2(a; b)
У висновках зазначається практична цінність роботи та можливі засоби
її використання.
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Полянська Валерія Олександрівна,
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18
Бахмутської міської ради,
10 клас
Напівретракції на множині невід’ємних цілих чисел
У час комп’ютерних технологій і мобільного зв’язку цифри посідають
важливе місце в нашому житті. Вони супроводжують нас усюди: у
повсякденності, під час навчання та на роботі. Це номери на документах,
наприклад, номер атестату, серія паспорту чи свідоцтва про народження,
номера маршрутів транспорту, телефони родичів і друзів тощо. Добре відомо,
що серед основних задач теорії чисел важливе місце посідає задача опису
числових закономірностей. Виявляється, що одним із ефективних
інструментів, що дозволяє вивчати алгебраїчні закономірності, є поняття
напівретракції. Поняття напівретракції було введено видатним українським
математиком, уродженцем Донбасу, доктором фізико-математичних наук,
професором В. Усенком. Використання апарату напівретракцій є досить
елементарним і цілком доступним навіть учням старших класів. У його основі
лежить розгляд функцій, що задовольняють деяким природним властивостям.
Саме вивченню числових закономірностей, використовуючи поняття
напівретракції, і присвячено цю роботу.
Мета роботи: побудувати нові напівретракції на числових множинах.
Завдання роботи: визначити такі функції на множині натуральних чисел
з нулем, які будуть напівретракціями.
У даній роботі побудовано новий клас напівретракцій. Показано, що
напівретракції цього класу збігаються з функціями знаходження остачі від
ділення цілого невід’ємного числа на відповідний степінь числа 10. Результати
роботи можуть бути використані для опису різних числових закономірностей
і побудови інших класів напівретракцій.
Секція «Прикладна математика»
Титаренко Катерина Олексіївна,
Маріупольський міський ліцей,
10 клас
Застосування нерівності Коші для розв`язування
математичних і фізичних задач
Об'єктом дослідження стали нерівності. Нерівність Коші часто
використовується в олімпіадних завданнях, а також у завданнях поглибленого
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рівня з математики та фізики. Використовуючи знання про нерівність Коші, а
також наслідки з нерівності, ми у змозі скоротити та полегшити розв’язання
задач. У середній школі доведенню нерівності відводиться тема «Доведення
нерівностей», у роботі було розглянуто детальніше нерівність Коші та
доведено її алгебраїчним і двома геометричними способами, показано
застосування нерівності Коші в математиці при доведенні рівнянь і
нерівностей, при розв`язанні рівнянь і нерівностей, при знаходженні
найбільшого або найменшого значення виразу, при розв`язанні
планіметричних задач. Також показано, що, переважно у фізичних задачах,
нерівність Коші дозволяє оцінити екстремум деяких величин, не
використовуючи похідні їх функцій. В якості прикладів використані
олімпіадні завдання різних етапів змагання. Доведення, розв'язування,
систематизування методів їх розв’язання показало ефективність використання
цієї теми.
Робота має глибокий науковий характер, оскільки в ній акцент робиться
на застосуванні нерівності Коші в геометрії та фізиці. Рекомендована для
класів із поглибленим вивченням математики, для абітурієнтів при підготовці
до складання ЗНО, для факультативів з математики та фізики. Її фрагменти
можуть бути надруковані в математичних виданнях України.
Секція «Математичне моделювання»
Омельченко Дмитро Максимович,
Центр дитячої та юнацької творчості,
Слов’янський педагогічний ліцей,
11 клас
Локально – оптимальне розміщення опуклих многокутників
у прямокутній області
Автоматизація проектно-конструкторських робіт на базі широкого
впровадження електронно-обчислювальної техніки є одним із основних
шляхів прискорення науково-технічного прогресу. Розвиток комп’ютерної
техніки значно активізував процес розв’язання прикладних задач і дав
поштовх для розвитку математичного моделювання.
Зацікавленість цією проблемою допомогла визначити тему нашого
дослідження: оптимізація розміщення опуклих многокутників на площині.
Нами була опрацьована математична модель вирішення даної задачі,
розроблене програмне забезпечення для її реалізації та проведені
обчислювальні експерименти.
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Створена програма надає можливість для кожного початкового
положення опуклих многокутників знаходити локально-оптимальне їх
розміщення в прямокутній області, лінійні розміри якої є змінними
величинами. Програма надає візуальне представлення такого розміщення та
супроводжує його числовими параметрами. Крім засобу теоретичного
дослідження, може бути використана як практичний засіб розкрою листового
матеріалу. Наведений у роботі обчислювальний експеримент підтверджує такі
можливості.
Михайловська Сабіна Олександрівна,
НВК «Школа-ліцей» м. Торецьк,
10 клас
Знаходження оптимального шляху за допомогою теорії графів
Знаходження оптимального рішення – першочергове завдання всіх
процесів, галузей і напрямків розвитку. Завдяки своєму широкому
застосуванню, теорія графів останнім часом інтенсивно розвивається та дає
змогу ефективно розв’язувати задачі оптимізації, у тому числі задачу про
знаходження оптимального шляху, що є життєво необхідним.
Мета роботи: дослідити застосування теорії графів до розв’язку задач
оптимізації, зокрема пошуку найкоротшого шляху між двома будь-якими
вершинами графу.
Об’єкт дослідження – сукупність вершин і зв’язки між ними, які
називаються графами.
Предмет дослідження – методологія та математичний інструментарій
теорії графів під час розв’язку задачі пошуку найкоротшого шляху.
Завдання роботи:
1) розглянути особливості теорії графів, основні теоретичні положення,
які дають змогу ефективно розв’язувати задачі оптимізації;
2) дослідити етап формалізації під час математичного моделювання
життєвих задач;
3) дослідити застосування основних положень теорії графів, зокрема
алгоритму Дейкстри, алгоритму Террі, матриці мінімальних шляхів для
знаходження оптимального шляху.
ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ
Секція «Теоретична фізика»
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Захаряш Ксенія Вікторівна,
Курахівська гімназія «Престиж»,
9 клас
Парадоксальна гойдалка
У роботі досліджений рух візка, на якому закріплений маятник при
різних початкових умовах: рух без опори та від опори.
Задачі, які були вирішені при виконанні роботи:

теоретично обґрунтований рух парадоксальної гойдалки при різних
початкових умовах;

виведені формули для швидкості маятника та візка, на якому кріпився
маятник;

проведено експериментальне дослідження такого руху за допомогою
виготовленої моделі «парадоксальної гойдалки»;

на підставі експериментальних даних, отриманих за допомогою
відеозйомки дослідів, побудовані графіки руху маятника та візка;

проаналізовано графіки руху візка та маятника, результати аналізу
повністю підтверджують теоретичне обґрунтування «парадоксального» руху
візка.
У ході дослідження висунуто ряд проблем, дослідження яких – це нові
теми для подальшої роботи.
Секція «Експериментальна фізика»
Вайнштейн Ярослав Вікторович,
Маріупольський міський технологічний ліцей,
11 клас
Створення лазера з підручних засобів
Мета даної роботи: створити лазер на основі лазерного діода, що був
вилучений із непрацюючого дисковода.
Одним із найбільш відомих прикладів застосування лазера в побуті є
лазерні указки, які зазвичай використовуються в освітніх установах і на бізнеспрезентаціях. Якісна лазерна указка коштує досить дорого, тому вміння
самостійно виготовити такий пристрій є досить корисним.
З іншого боку, при створенні саморобних лазерних указок здійснюється
вторинне використання відпрацьованих пристроїв, що ще більше підвищує
актуальність даної розробки.
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Лазер - це пристрій, що перетворює енергію накачування (світлову,
теплову, електричну, хімічну) в енергію когерентного, монохроматичного,
поляризованого та вузькоспрямованого потоку випромінювання.
Принцип дії лазерного діода заснований на виникненні інверсної
населеності в області p-n переходу при інжекції
носіїв заряду.
Свій лазер я зібрав відповідно до власної
схеми роботи пристрою. Собівартість створеного
лазера набагато нижча від ринкових аналогів, у
ньому реалізована додаткова функція - зміна
потужності світлового потоку.
Лазерна указка як джерело вузькоспрямованого когерентного світла
може бути використана на шкільних уроках з фізики для демонстрації наочних
дослідів з оптики: відбивання та заломлення світла,
дифракції та інтерференції, флюоресценції; при вивченні
електричних схем: регулювання потужності світлового
променя через зміну сумарного опору кола і т.п.
Новаков Іван Костянтинович,
Центр дитячої та юнацької творчості,
Слов’янський педагогічний ліцей,
11 клас
Охолодження води у відкритих і закритих посудинах
У наш час теплові властивості води широко використовуються в
багатьох галузях науки та техніки. У цьому напрямку досягнуті певні успіхи,
однак багато питань ще не мають відповіді. Це і визначило актуальність
нашого дослідження, мета якого – визначення умов, при яких гаряча вода
охолоне швидше від холодної (до температури кристалізації); розширення
пізнань про теплові властивості води. У роботі розглянуто охолодження води
у відкритих і закритих посудинах із різною теплопровідністю.
Природа перенесення тепла від посудин із водою до навколишнього
середовища складна і в загальному випадку включає в себе механізми
конвекції, випромінювання, випаровування та теплопровідності. За певних
умов, коли утруднений теплообмін із навколишнім середовищем, а вільна
поверхня рідини досить велика, гаряча вода охолодиться швидше від холодної
(тобто буде спостерігатися «ефект Мпемби»).
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Нами створена комп’ютерна програма, яка, використовуючи рівняння
теплопровідності Ньютона, дає можливість отримати більш точні дані, ніж
дослідним шляхом, розрахувати температуру тіла в будь-який момент часу,
будувати графіки залежності температури тіла від часу.
Секція «Аерофізика та космічні дослідження»
Аксьонов Андрій Анатолійович,
Костянтинівський ліцей із ЗШ I-II ступенів,
10 клас
Методи боротьби з космічним сміттям
Актуальність проблеми космічного сміття обумовлена зростаючим
засміченням навколоземного космосу, зниженням під його впливом якості
функціонування космічних апаратів і виходом їх із ладу, зіткненнями та
вибухами космічних об'єктів.
Об’єкт дослідження: визначити рівень забруднення космічного
середовища та запропонувати власний метод збору космічного сміття.
Мета дослідження: оцінити характер забрудненості космічного простору
навколо Землі та виявити методи боротьби з космічним сміттям.
Задачі дослідження:
1. Опрацювати наукову літературу у галузі астрономічних досліджень.
2. Дати оцінку щодо історичного розвитку забруднення космосу.
3. Проаналізувати дані, отримані з літератури, та класифікувати космічне
сміття, яке знаходиться на орбіті.
4. Розглянути наслідки зіткнення космічних об’єктів із космічним сміттям.
5. Виявити основні методи боротьби з космічним сміттям.
6. Запропонувати власний метод боротьби з космічним сміттям.
На основі результатів виконаних досліджень і тенденцій засмічення,
дається прогноз розвитку цього процесу та його негативних наслідків.
Розглянуто можливі шляхи зниження темпів засмічення космосу. Дана оцінка
перспектив боротьби з цим небезпечним явищем.
ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ
Секція «Мікроекономіка та макроекономіка»
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Байсен Даніїл Андрійович,
Будинок творчості дітей та юнацтва,
НВК Мирноградської міської ради,
10 клас
Прихована реклама
як технологія управління споживчою поведінкою населення
Метою роботи є можливість проінформувати виробників і підприємців
про можливості використання прихованої реклами, про переваги та недоліки
цього методу інформування споживачів, про можливості використання
Product Placement тощо; розкриття головної переваги прихованої реклами – її
позитивний вплив на думку споживача стосовно того чи іншого товару;
головні ідеї впровадження Product Placement; моніторинг думки та рішень
споживачів товару та телеглядачів; можливість нагадати представникам
уряду, що законодавче впровадження прихованої реклами - це перший крок до
реального впливу на вибір того чи іншого товару або дії, а також це важіль
підвищення економічного стану рекламного ринку з можливістю
використання податку на приховану рекламу з боку телеканалу та підприємців
тощо.
На сьогодні телебачення є важливим засобом масової інформації, за
допомогою якого здійснюється задоволення інформаційних, естетичних,
культурних, політичних потреб населення. Серед багатьох фільмів і передач
інформативним важелем спонукання споживачів до купування товару є
реклама. Вона може нести як позитивну, так і негативну дію для виробника,
тому що саме реклама дає визначення плюсів і мінусів того чи іншого
продукту. Але зараз популярності досягла прихована реклама. На сьогодні
відомі різноманітні реаліті-шоу: «Зважені та щасливі», «Майстер шеф»,
«Україна має талант» тощо. Саме ці передачі дуже активно використовують
Product Placement. За різними даними, найбільш успішні реаліті-шоу живуть
уже не стільки за рахунок реклами всередині та навколо програми, як всі інші
сегменти ефіру, скільки за рахунок «прихованої реклами», вплетеної у сюжет
передачі.
Я вирішив проаналізувати, наскільки активно реагує людина на рекламу
на телебаченні та як часто помічає приховану рекламу в телешоу. У результаті
анкетування, проведеного мною в м. Мирнограді, я зробив висновок, що
прихована реклама більшою мірою несе позитивну думку та відповідне
ставлення до товару, ніж звичайна реклама на телебаченні (і не тільки на
телебаченні).
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Кожен виробник і підприємець має можливість обрати для свого товару,
продукту або послуги саме той тип реклами, який буде для нього більш
актуальним, прийнятним та економічно вигідним. Саме для цього існує
можливість розрахувати економічну ефективність реклами за допомогою
мною наведеної формули.
Цілком впевнено можу сказати, що Product Рlacement уже зумів
зарекомендувати себе як ефективне доповнення до широкомасштабних
рекламних кампаній. Він має позитивну дію. Тому я впевнений, що визнання
його українським законодавством як офіційної рекламної технології – це
питання часу, і треба неодмінно ще раз розглянути можливість його
вдосконалення, впровадження, законодавчого регулювання.
Секція «Фінанси, грошовий обіг і кредит»
Ткаченко Юлія Сергіївна,
Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів №24
з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів,
11 клас
Ціноутворення продукції власного виробництва у роздрібній торгівлі
Цінова політика багатьох фірм, зокрема в Україні, нерідко є недостатньо
кваліфікованою. Це є метою вивчення даної теми. Ціна та ціноутворення є
центральними елементами комплексу маркетингу. Від вибору методу
ціноутворення залежить діяльність і розвиток торгового підприємства.
Об’єкт дослідження даної роботи - ціноутворення продукції власного
виробництва в мережі роздрібної торгівлі.
Предмет дослідження – методологія процесу ціноутворення продукції
власного виробництва в мережі роздрібної торгівлі «БУМ».
Мета даної роботи полягає у розгляді стратегії ціноутворення продукції
власного виробництва в роздрібній торгівлі на прикладі мережі супермаркетів
«БУМ».
Основними видами власного виробництва є: кулінарія (гастрономія),
м'ясний, рибний відділ і пекарні, кондитерські відділи. В Україні сьогодні цей
формат представлений у більшості супер - і гіпермаркетах.
Методика ціноутворення в мережі роздрібної торгівлі «БУМ» є
унікальною, тому що дає змогу аналізувати 5 напрямків власного виробництва
у 6 торгівельних підрозділах із великим асортиментом практично одному
спеціалісту.
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ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ
Секція «Загальна біологія»
Прокопенков Владислав Сергійович,
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
ступеня-гімназія» Мирноградської міської ради,
11 клас

школа

І

Особливості азотного та вуглецевого живлення та можливість
використання антибіотиків для виділення та підтримки чистих культур
Pleurotus ostreatus I Flamulina velutipes
Одна з найбільш гострих проблем сучасності, яка стоїть перед
людством, – нестача харчового білка. У зв’язку з цим важливе значення
набуває розвиток прикладної мікології в Україні, вивчення та вдосконалення
методів інтенсивного культивування їстівних грибів.
Метою даної роботи було визначення морфофізіологічних особливостей
штамів Pleurotus ostreatus HK-112, Дон-13 та Flamulina velutipes НК-134(f),
Дон-29(f), дослідження різних джерел азотного та вуглецевого живлення в
поживних середовищах і можливість використання антибіотиків для
виділення та зберігання чистих культур їстівних грибів.
Для досягнення даної мети було виконано 2 досліди.
Перший дослід. Визначали вплив різних джерел вуглецю й азоту на
накопичення біомаси міцелію. Різні джерела вуглецю додавали в рідке
поживне середовище Чапека-Докса. За отриманими результатами будували
таблиці та діаграми.
Другий дослід. Визначали вплив антибіотиків на забруднювачі та чисті
культури опенька зимового та гливи звичайної. Антибіотики обиралися за
можливістю витримування високих температур. Для проведення досліду
середовище готувалося на розчинах різної концентрації антибіотиків. У якості
контролю використовувалося стандартне глюкозо-картопляне середовище без
антибіотиків. За отриманими результатами будували графіки.
За результатами дослідів зроблені такі висновки:
1. Накопичення біомаси піддослідних грибів залежить від правильно обраних
джерел вуглецю й азоту. Найбільш сприятливим джерелом вуглецю є лактоза
та манніт, найменш – галактоза. Найбільш сприятливим джерелом азоту для
накопичення біомаси є аспарагінова та глутамінова кислоти. Сечовина, як
джерело азоту, міцелієм засвоюється гірше.
2. Для отримання чистих культур можна використовувати антибіотики
тетрацикліну гідрохлорид і ампіцилін. Вони не втрачають своїх властивостей
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при автоклавуванні середовища. Під час їх використання бактеріальне та
грибкове заражене середовище зустрічаються набагато рідше.
3. Для виділення чистих культур і їх підтримки краще брати саме комплекс
антибіотиків, але це небезпечно для піддослідних грибів, саме тому треба бути
уважним.
Мартем`янова Маргарита Анатоліївна,
Слов`янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5,
11 клас
Характеристика популяційного алелофонду
через генетичні маркери крові
Актуальність роботи зумовлена кризовим станом здоров’я населення
України, можливістю прогнозування змін у популяції, зменшенням частоти
генетичних розладів, пов’язаних із дією різноманітних чинників середовища,
планування необхідної кількості медичних препаратів і відповідних фахівців,
встановлення ступеня споріднення окремих популяцій.
Мета: дослідити гетерогенність населення м. Слов`янська за групами
крові системи АВ0 і Rh, спрогнозувати імовірності серологічного конфлікту
між матір'ю та дитиною.
Задачі дослідження:

визначити тип відтворення населення у досліджуваній популяції;

вивчити фенотипічний розподіл за групами крові системи АВО та Rh;

визначити частоти алелів і генотипів за групами крові;

розрахувати ймовірність виникнення серологічного конфлікту між
матір'ю та дитиною.
За результатами дослідження розподіл за групами крові системи АВ0 у
популяції населення міста (вікова категорія 0-35 років) складає 31% І(0)
група: 38% ІІ(А) : 22% ІІІ(В) : ІV(АВ) 9%. Співвідношення резуспозитивних і резус-негативних осіб - 83% : 17%.
Визначено частоти алелів у різних вікових підгрупах і в цілому у
популяції.
Розподіл частот алелів системи АВ0 склав: рецесивного і0 – 0,556;
домінантного IA – 0,274; домінантного IB – 0,17.
Розподіл частот алелів системи резус склав: домінантного р(Rh+) –
0,585; рецесивного q(rh-) – 0,415.
Розподіл частот генотипів:
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 гомозигот за домінантним геном (IAIA) – 7,5%; (IBIB) – 2,8%;
(Rh+Rh+) – 34,2%;
 гетерозигот (IAі0) – 30,8%; (IBі0) – 19,3%; (IAIB) – 8,6%; (Rh+rh-) –
48,8%;
 гомозигот за рецесивним геном (і0 і0) – 30,9%; (rh-rh-) – 17%.
Спрогнозована ймовірність виникнення хвороб, які корелюють із
досліджуваними групами крові. За умови укладення шлюбу між особами
вибірки у віковій групі 16–35 років, імовірність виникнення резус-конфлікту
складає 15,6%. Ризик виникнення гемолітичної хвороби новонароджених –
5,5%.
Відомості про розподіл груп крові у межах адміністративної одиниці
можуть бути застосовані у трансфузіологічних, судово-медичних, медикогенетичних і антропологічних дослідженнях для прогнозування груп ризику
певних захворювань, для удосконалення якості діагностування, профілактики
та медичного обслуговування пацієнтів із мінімізацією фінансових витрат.
Секція «Біологія людини»
Дегтярьов Дмитро Олексійович,
Добропільський навчально – виховний комплекс
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим
вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний
заклад»,
10 клас
Вплив екологічного фактору сонячної активності в період
пренатального розвитку на адаптацію першокласників до школи
В онтогенезі людини можна виділити кілька періодів, які
характеризуються високою чутливістю організму до впливу факторів
навколишнього середовища. Одним із таких періодів є початок навчання
дитини в школі, коли істотно змінюється її звичний спосіб життя і виникає
необхідність адаптації до нових соціальних умов. В останні роки все частіше
говориться про сонячну активність і її вплив на людей. Сонячна активність
наростає, тому питання про вплив цього явища на здоров'я дітей, у тому числі
їх адаптацію до школи у першому класі, стає актуальним.
Мета роботи: дослідити вплив сонячної активності в період
пренатального розвитку на особливості адаптації першокласників до школи.
Завдання:
1. Вивчення геліогеографічних чинників у 2009 – 2010 роках.
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2. Дослідження психологічної компоненти пристосувальної реакції
першокласників Добропільського навчально – виховного комплексу
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих
предметів – дошкільний навчальний заклад» 2015-2016 навчального року.
3. Дослідження рівня гармонійності фізичного розвитку дітей першого класу
Добропільського навчально – виховного комплексу «Спеціалізована школа ІІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний
навчальний заклад» 2015-2016 навчального року.
4. Дослідження стану серцево-судинної системи першокласників
Добропільського навчально – виховного комплексу «Спеціалізована школа ІІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний
навчальний заклад» 2015-2016 навчального року.
5. Аналіз впливу сонячної активності в період пренатального розвитку на
особливості психологічної та фізіологічної адаптації першокласників
Добропільського навчально – виховного комплексу «Спеціалізована школа ІІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний
навчальний заклад» 2015-2016 навчального року.
Об’єкт досліджень - показники геліогеографічних чинників і психологофізіологічної адаптації першокласників Добропільського навчально –
виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим
вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» 2015-2016
навчального року.
Предмет дослідження - залежність психолого – фізіологічних показників
адаптації школярів першого класу Добропільського навчально – виховного
комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням
окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» 2015-2016 навчального
року від геліогеографічних чинників.
Наукова новизна роботи. Результати дослідження показали вплив
екологічного фактору сонячної активності в період пренатального розвитку на
психологічні та фізіологічні механізми адаптації дітей до процесу навчання.
Практичне значення роботи. Результати роботи передані до кафедри
педагогіки Інституту розвитку дитини Національного педагогічного
університету ім. М.П. Драгоманова для ознайомлення.
Апробація роботи. Робота посіла І місце у ІІ етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з екології.
Методи дослідження: гігієнічні, фізіологічні та математико-статистичні
для одержання достовірної інформації щодо кожного з поставлених завдань.
ВИСНОВКИ
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За даними про геліогеографічні фактори, що були отримані з
щомісячних
бюлетенів
Solar
Geophysical
Data
NoAA
USA
(http://spidr.ngdc.noaa.gov), сонячна активність за кількістю сонячних плям
(числом Вольфа) складала в період пренатального розвитку першокласників,
а саме: 2009 - 2010 роки, 3,1W та 16,5 W відповідно.
Дослідження психологічної компоненти пристосувальної реакції
першокласників Добропільського навчально – виховного комплексу
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих
предметів – дошкільний навчальний заклад» 2015-2016 навчального року
показали, що у групі шестирічок, пренатальний онтогенез яких припадав на
період з вищою активністю Сонця (16,5W), збільшено % дітей із низьким
рівнем розвитку (21%), зменшено % дітей із високим ступенем розвитку
(37%), збільшений рівень тривожності (38% - високий рівень), зменшено %
дітей з нормальною самооцінкою (49%).
Дослідження рівня гармонійності фізичного розвитку дітей першого
класу Добропільського навчально – виховного комплексу «Спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів –
дошкільний навчальний заклад» 2015-2016 навчального року показало, що в
групі шестирічок, пренатальний онтогенез яких припадав на період з вищою
активністю Сонця (16,5W), середньогрупове значення середньої маси тіла,
росту нижче (123,5+0,4 см, 22,78±1,0 см відповідно) у порівнянні з групою
першокласників, розвиток яких проходив у період низької сонячної активності
(3,1 W).
Дослідження стану серцево-судинної системи першокласників
Добропільського навчально – виховного комплексу «Спеціалізована школа ІІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний
навчальний заклад» 2015-2016 навчального року - середня частота серцевих
скорочень (95,99±3,1 уд/хв) вище у порівнянні з групою першокласників,
розвиток яких проходив у період низької сонячної активності (3,1 W).
Таким чином, рівень сонячної активності у пренатальний період
взаємопов'язаний
із
морфофункціональними
та
психологічними
особливостями дітей у шестирічному віці. Ця особливість повинна
враховуватися при оцінці готовності дітей до школи.
Шляхи реалізації проекту. Вдосконалення методики аналізу впливу
сонячної активності в період пренатального розвитку на особливості
психологічної та фізіологічної адаптації першокласників. Врахування
висновків досліджень рівня сонячної активності в пренатальний період і його
взаємозв’язок із морфофункціональними особливостями дітей у шестирічному
віці при оцінці готовності дітей до школи.
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Коритна Аліна Володимирівна,
Часовоярська загальноосвітня
Бахмутської міської ради,
9 клас

школа

І-ІІІ

ступенів

№15

Ефективність застосування косметичних засобів,
виготовлених у домашніх умовах
Метою даної роботи є розкриття поняття косметології як науки з
моменту її появи і до наших часів; вивчення будови та функцій шкіри для
кращого розуміння дії на неї косметичних засобів; ознайомлення з деякими
побічними діями косметичних засобів, приготуванням, застосуванням і
косметологічним ефектом рецептів домашніх засобів по догляду за собою.
Проблема правильного застосування косметичних засобів серед молоді
дуже актуальна. Косметика є невід'ємною частиною життя кожної жінки. Але
що є ця косметика? Як вона впливає на здоров’я людини?
Гіпотеза. Якщо всебічно інформувати молодь про вплив косметичних
засобів на здоров'я, то зросте мотивація до використання натуральних
інгредієнтів «домашньої косметики».
Завдання дослідження: проаналізувати косметичні засоби, які
використовують учениці 9-х класів, переорієнтувати їх на використання більш
корисних і дешевших косметичних засобів, виготовлених власноруч.
Об'єктом дослідження є косметичні засоби, які використовують дівчата
9-х класів.
Предмет дослідження – процес впливу засобів косметики, виготовлених
у домашніх умовах, на стан шкіри та волосся людини.
Відповідно до завдань, були використані наступні методи емпіричного
дослідження: соціологічне опитування, анкетування учнів; практичне
використання: укладання збірки «Рецепти домашньої косметики»,
виготовлення мила за рецептами цієї збірки; порівняльний аналіз і оцінка
результатів, які виявили прихильників виготовлення та використання
косметичних засобів у домашніх умовах, тому вважаємо за необхідне
подальше впровадження збірки «Рецепти домашньої косметики».
Назарова Ганна Михайлівна,
Михайлівський НВК І-ІІІ ступенів Покровського району,
10 клас
Стрес і його вплив на живі організми
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Проблема виникнення стресу зараз дуже гостро постає перед людьми.
Багато з них страждають від життєвих турбот і проблем. Є завжди грошова
скрута та непорозуміння в сім'ї. Наші міста сповнені дорожнього руху і галасу.
Стресові ситуації, здається, всюди.
Актуальність: оскільки стресові ситуації є найбільш поширеним
афектом, який значно впливає не тільки на психологічний стан людини, але і
на його фізичне здоров'я.
Мета дослідження: дізнатися, чи може бути стрес корисним. Як стрес
впливає на організми людей, рослин і тварин? У чому причини стресу та які
його наслідки? Як перемогти стрес? Як уникнути стресу? Які ознаки стресу?
На основі спостережень зробити висновки про те, як люди реагують на стрес і
як вони керують своїми емоціями.
Результатом досліджень є оволодіння навичками боротьби зі стресом.
Поповнення знань про вплив стресу на живі організми, про його причини,
наслідки, фази, ознаки. Перевірка себе на стійкість.
Завдання:

детальний розгляд поняття «стрес»;

розкриття проблеми стресу;

ознайомлення зі способами боротьби з стресом.
Значущість роботи: дана робота розширює знання про природу
виникнення стресу. У ній представлені шляхи уникнення стресів.
Секція «Зоологія, ботаніка»
Сагай Єлизавета Олексіївна,
Краматорський центр позашкільної роботи,
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 м. Краматорськ,
9 клас
Двостулкові молюски акваторії національного природного
парку «Меотида»
Малакофауна акваторії НПП «Меотида» в цілому, і двостулкові
молюски зокрема, практично не вивчалися. Тому наші дослідження є дуже
актуальними.
Метою досліджень було виявити видовий склад двостулкових молюсків
у берегових викидах на узбережжі Азовського моря в межах НПП «Меотида».
Матеріал збирався нами в період нетривалої поїздки 4-5 липня 2015 р.
на узбережжі Азовського моря в селищі Юр’ївка Першотравневого району
Донецької області.
У результаті досліджень берегових викидів в акваторії НПП «Меотида»
нами виявлено 9 видів двостулкових молюсків, що належать до 7 сімейств і 9
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родів. Найчисельнішим видом є Cerastoderma glaucum, найрідкісним –
Anadara inaequivalvis. Пелофільний комплекс представлений 1 видом,
петрофільний і псамофільний – по 3 види, еврибіонтами є 2 види. 7 видів –
евригалінні та 2 види – солоноватоводні організми.
Представниками реліктового понтокаспійського комплексу є 2 види
молюсків, 5 видів є представниками середземноморського зоогеографічного
комплексу. 2 види – Anadara inaequivalvis і Mya arenaria – є новими
вселенцями.
У Зоологічний музей ННПМ НАН України передані 5 з 9 екземплярів,
виявлених нами на узбережжі Азовського моря в Донецькій області, видів
двостулкових молюсків, які досі були відсутні в колекціях музею.
Секція «Медицина»
Гнашко Катерина Анатоліївна,
Добропільський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих
предметів – дошкільний навчальний заклад»,
8 клас
Гігієнічна діагностика донозологічних станів (перенапруження та
перевтоми організму) у підлітків – старшокласників при профільній
формі навчання
Відомо, що організм людини у підлітковому віці відрізняється високою
сенситивністю до зовнішнього впливу, а його реакція на кожен новий вплив є
більш вираженою, ніж реакція дорослої людини. В останній час, на тлі
широкого впровадження педагогічних інновацій у навчальний процес, у
середній загальноосвітній школі це загально біологічне ствердження набуває
нового значення. Звертає на себе увагу загрозлива тенденція: за даними
наукових досліджень низки авторів за останні роки спостерігається
погіршення стану здоров’я підлітків. Велике значення у розвитку такої
тенденції має, поряд з іншими причинами, недостатньо гігієнічно
обґрунтована система реформування шкільної освіти. Про це свідчить те, що
стан здоров’я сучасних підлітків характеризується уповільненням фізичного
та психічного розвитку учнів, погіршенням загального стану здоров’я, зміною
структури захворюваності та ін. Тому актуальність дослідження окремих
донозологічних станів у підлітків – старшокласників при профільній формі
навчання не викликає сумніву.
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Мета дослідження: оцінити динаміку функціонального стану організму
старшокласників у зв’язку з формуванням фізіологічної адаптації до обраного
профілю навчання (у класах філологічного та математичного профілів).
Завдання дослідження:
1.
Вивчення стану фізичного здоров'я старшокласників за даними
медичних оглядів.
2.
Визначення сили нервових процесів за допомогою методик «тепінгтест».
3.
Дослідження зрівноваженості нервових процесів за результатами
відновлення амплітуди руху.
4.
Дослідження здатності до інформаційного пошуку та оперативної
пам’яті за тестом «Числовий квадрат».
Наукова новизна роботи.
На основі проведеної роботи встановлено, що здоров’язберігаючий
ефект від упровадження профільної системи навчання у НВК полягає у
запобіганні перенапруження нервової системи учнів, за умов успішного
зацікавленого та мотивованого засвоєння обраного кола предметів, що, у свою
чергу, є профілактичним заходом корекції донозологічних станів.
Практичне значення роботи.
Результати дослідження передані для ознайомлення медикопедагогічному персоналу Добропільського навчально-виховного комплексу
«Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих
предметів – дошкільний навчальний заклад», до кафедри педагогіки Інституту
розвитку дитини Національного педагогічного університету ім.М.П.
Драгоманова.
Для досягнення мети роботи та вирішення поставлених завдань були
використані гігієнічні, фізіологічні та математико-статистичні методи
досліджень для одержання достовірної інформації щодо кожного з
поставлених завдань.
Усі дослідження проводилися в умовах натурного експерименту в
навчально-виховному комплексі «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з
поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад»
міста Добропілля Донецької області, де навчання протягом 9, 10 та 11 класів
ведеться по двох профілях: філологічний, математичний.
Робота виконувалася протягом І семестру 2014 - 2015, 2015 - 2016
навчальних років. Під спостереженням знаходився 251 учень: від 16 до 33 по
різних профілях навчання. Чисельний склад класів незначно коливався
протягом навчання.
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Дослідження функціонального стану організму та психофізіологічних
функцій підлітків проводилося після подвоєних уроків з профільних
дисциплін.
Вивчення стану фізичного здоров'я старшокласників проводилося за
даними медичних оглядів. Визначення сили нервових процесів вивчалося за
допомогою методики «тепінг-тест». Дослідження зрівноваженості нервових
процесів за результатами відновлення амплітуди руху. Дослідження здатності
до інформаційного пошуку й оперативної пам’яті за тестом «Числовий
квадрат».
Статистичний аналіз отриманих результатів, виходячи з принципу
достатності в отриманні наукового результату, полягав у розрахунку середніх
величин, у відсотках.
Висновки
У роботі розглянута важлива наукова проблема: розкрити
закономірності
формування
функціонального
стану
здоров’я
старшокласників, які отримують середню освіту за профільною системою
навчання.
1.
Встановлено, що профільна система навчання здійснюється за певним
колом предметів математичного та філологічного напрямку та є
перспективною формою організації навчального процесу в середній
загальноосвітній школі. Переважна більшість учнів 9, 11 класів
відвідують уроки фізичної культури в основній групі, мають
гармонійний фізичний розвиток.
2.
Працездатність учнів математичного профілю дещо знижена, але в
межах норми.
3.
За показником кількості розгальмованих диференціювань, який свідчить
про силу процесу гальмування у нервовій системі, протягом навчального
дня спостерігалася превага адаптаційних процесів. Про це свідчила
менша кількість розгальмованих диференціювань у кінці навчального
дня по всіх профілях навчання.
Спостерігався середній показник розподілу уваги - 7 балів у більшості
учнів різних профілів.
4.
Здоров’язберігаючий ефект від упровадження профільної системи
навчання полягає у запобіганні перенапруженню нервової системи учнів
за умов зацікавленого та мотивованого засвоєння обраного кола
предметів, що є профілактичним заходом корекції низки донозологічних
станів.
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Глушкіна Вероніка Олександрівна,
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. Героя Радянського Союзу
Якименка А.Д. с. Володарське,
11 клас
Вплив екскрементів личинок воскової молі та дзижчання бджіл у запису
на перебіг захворювань шлунково-кишкового тракту та психоемоційний
стан організму
Актуальність роботи. У 2013 році я мала ряд захворювань травної
системи. Мене зацікавив вплив біологічно активних речовин природного
походження на перебіг цих захворювань.
Завдання роботи: показати доцільність використання продуктів
бджільництва в боротьбі із захворюваннями печінки, підшлункової залози та
шлунка людини.
Мета: вивчити вплив 20% екстракту продуктів воскової молі та
прослуховування дзижчання бджіл у запису у придушенні захворювань
шлунково-кишкового тракту.
Об'єкт дослідження - мій організм, що страждає синдромом хронічної
втоми, шлунково-кишковими захворюваннями.
Предмет дослідження - психоемоційний стан людини, уражені
внутрішні органи шлунково-кишкового тракту.
Методи: експеримент, спостереження, АТМ-експрес, порівняння.
Отримані результати показують, що двохразовий прийом на день 20%
екстракту екскрементів личинок воскової молі та прослуховування запису
дзижчання бджіл призвели до підвищення загального функціонального стану
організму, до прояву функціонально-запальних змін в органах і виявлення
бактеріально-паразитарного обтяження.
Новизна проекту полягає в тому, що проаналізовано результати
експерименту за допомогою діагностики АТМ-експрес до прийому препарату
та через годину після прийому, і протягом 30 днів. Досліджено вплив
дзижчання бджіл у запису на організм людини.
Секція «Валеологія»
Сiмоненко Марина Сергіївна,
Костянтинівська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів,
11 клас
Аналіз стану здоров'я школярів в умовах роботи
«Школи сприяння здоров’ю»
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Одне з важливих завдань сучасної школи – виховати фізично, морально,
соціально, духовно здорову людину. Активізація досліджень цієї проблеми в
останні роки зумовлена зниженням показників здоров’я населення.
Встановлено, що до причин різкого зниження фізичного стану молоді
належать: недостатня рухова активність; непідготовленість самостійно дбати
про свій фізичний стан, недостатня мотивація на здоровий спосіб життя. Усе
це вимагає ефективних шляхів покращення фізичного стану учнів. Одним із
таких ефективних шляхів є діяльність «Школи сприяння здоров’ю»,
спрямованої на пропагування здорового способу життя та посилення
інформаційно-просвітницької роботи.
Мета роботи: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити
ефективність впливу роботи «Школи сприяння здоров’ю» на особливості
процесу формування здорового способу життя як передумову соціального
становлення особистості підлітка.
Мета визначає конкретні завдання дослідження:
1.
Проаналізувати діяльність «Школи сприяння здоров’ю».
2.
Вивчити стан рівня фізичної підготовленості учнів на сучасному етапі.
3.
Здійснити моніторингові дослідження здоров’я учнів.
4.
Дослідити рівень валеологічних знань і фізичної підготовленості учнів 7
класу.
5.
Проаналізувати динаміку захворювань учнів школи.
Дослідження проводилося в Костянтинівській загальноосвітній школі ІІІІ ступенів №9. З 03 січня 2005 року наша школа розпочала роботу з реалізації
програми «Школа сприяння здоров’ю», а в 2009 році за результатами роботи
була включена до обласної мережі «Шкіл сприяння здоров’ю». В
експериментальному дослідженні брали участь учні 7 класу. У класі
навчається 30 учнів (20 хлопців і 10 дівчат). Дослідження проводилися
протягом 2014-2015 навчального року з контрольними точками у жовтні та
квітні. На основному етапі експериментального дослідження для вивчення
рівня валеологічної освіченості учнів застосовувалось анкетування, для
діагностики фізичного розвитку - антропологічні вимірювання за програмою,
розробленою Донецьким ІППО. Двічі на рік ми вимірювали показники
фізичного розвитку: довжину тіла, масу тіла, окружність грудної клітини, силу
правої та лівої кісті, станову силу, життєву ємність легенів.
На основі отриманих даних розрахували рівень фізичної кондиції учнів
і їх фізичний розвиток. За результатами медогляду визначили клінічне
здоров’я. А потім розрахували індекс здоров’я класу. Завдяки планомірній,
цілеспрямованій роботі «Школи сприяння здоров’ю» в цьому напрямку в
школі практично в усіх класах простежується ріст рівня валеологічних знань
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та фізичних кондицій. Індекс здоров’я по класах більше, ніж 52. Робота
«Школи сприяння здоров’ю» позитивно впливає на формування та розвиток
цілісної гуманної особистості, мотивованої на здоровий спосіб життя,
розвиток її творчих здібностей, усвідомлення пріоритетності фізичного та
духовного вдосконалення.
Анісімова Варвара Володимирівна,
Часовоярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15
Бахмутської міської ради,
10 клас
Вплив ароматичних олій на організм людини
У світі кожна людина відчувала будь-коли тривожний стан.
Ароматерапія під час стресу є найбільш швидким і ефективним способом
корекції психологічного стану та дозволяє обійтися без транквілізаторів. В
умовах економічної нестабільності даний вид терапії особливо актуальний.
Для виконання роботи ми поставили задачі: з’ясувати вплив і
застосування ароматичних олій, способи їх отримання; провести анкетування
учнів для вивчення обізнаності їх з теми роботи; дати рекомендації щодо
використання аромаолій з метою зниження почуття ситуативної тривожності
та розвитку пам’яті в школі та побуті, створення в класах аерофітомодулей.
Для виконання поставленої мети ми використовували такі методи:
опитування; проведення дослідження з використанням психологічних тестів
за методикою Спілбергера-Ханіна, дослідження впливу аромаолій на пам’ять
у процесі ароматерапії.
Об'єктом дослідження є ароматичні олії; предметом дослідження - вплив
ароматичних олій на організм людини.
Перед виконанням роботи ми висунули гіпотезу про те, що ароматичні
ефірні олії знімають втому, емоційне напруження, тривожність, підвищують
працездатність і пам'ять.
Новизна нашої роботи полягає в тому, що ми запропонували спосіб
покращення стану здоров’я учнів через використання ароматичних олій і
створення аерофітомодулей. У результаті ароматерапії на 28,6% зменшилася
кількість учнів 10 класу та на 22,2% - учнів 11 класу з високим рівнем
ситуативної тривожності, на 12,5% (16,7%) збільшилася кількість із помірним
рівнем, на 14,3% (5,5%) - з низьким рівнем тривожності. Дуже важливо
навчитися використовувати тонку енергію запахів для досягнення радості,
гармонії та здоров'я людини.
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Парада Валерія Сергіївна,
навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей» м. Добропілля,
10 клас
Сучасна косметика для тіла
Мета: розглянути та дослідити сучасні види косметики для тіла людини.
Завдання: проаналізувати значення та вплив сучасної косметики на
життя людини; висвітлити особливості сучасних прикрас шкіри: татуаж,
татуювання, пірсинг.
Проблема правильного використання косметики завжди була актуальна.
Сучасній людині не можуть бути байдужі наслідки використання
різноманітних косметичних виробів. Наплив величезної кількості косметичної
продукції гостро ставить питання правильного вибору косметики та більш
детального її вивчення.
Нормальній здоровій шкірі в більшості випадків не приділяється ніякої
уваги. Проте статистичні дані свідчать про те, що майже у кожної другої
людини спостерігаються більш-менш виражені недоліки шкіри.
Зв'язок косметології з медициною приносить свої плоди. Сьогодні на
допомогу приходить естетична медицина та сучасна косметика. Доступними
стали не тільки такі механічні процедури, як ліфтинг і глибоке очищення
шкіри, але тепер можна розв'язати і серйозні шкірні проблеми.
Татуаж, татуювання та пірсинг – декоративні модифікації тіла. Якщо
робити їх без консультації фахівця, то можуть бути серйозні негативні
наслідки: алергічні реакції, поява шрамів і рубців.
Якщо використовувати сучасні косметичні продукти, які підходять для
певного типу шкіри та віку, то можна коригувати її недоліки. За допомогою
правильно підібраної косметики можна вирішити широке коло косметичних
проблем, таких як: усунення зморшок або вугрової висипки, або наявності
пігментних плям.
Колесник Дар’я Сергіївна,
Сергіївський навчально-виховний комплекс
«Сергіївська загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Покровської районної ради,
10 клас
Виготовлення та використання зубних паст у домашніх умовах
В останні роки зубні пасти як приносять користь людям, так і шкодять
їм. А іноді призводять до згубної дії на людський організм. Тому я вирішила
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дослідити склад зубної пасти, її властивості та з’ясувати причину такої згубної
дії на людину.
Мета досліджень: дізнатися про склад, властивості та певний вплив
зубної пасти на людей.
У завдання дослідження входило:
1.
Дізнатися про історію та походження зубних паст.
2.
Визначити склад і властивості зубної пасти.
3.
Навчитися класифікувати та правильно вибирати зубні пасти.
4.
Навчитися робити зубну пасту в домашніх умовах.
5.
Дізнатися про цікаві факти та лікувальну дію.
У цій роботі розглянемо недоліки та смертельну дію зубної пасти на
організм людини. Дізнаємося, як правильно вибирати гігієнічний засіб.
Навчимося робити зубну пасту в домашніх умовах. У роботі висвітлимо всі
факти про зубну пасту.
Результати досліджень були заслухані на засіданні гуртка «Екологічна
студія». Інформація про зубні пасти та цікаві факти була розповсюджена
учасниками гуртка серед учнів і мешканців села Сергіївка. Для учнів
молодших і старших класів зроблені листівки, стенди та проведені виховні
години.
Дослідження можуть допомогти людям у правильному виборі
гігієнічного засобу, навчитися роботи зубну пасту в домашніх умовах і
зберегти своє здоров'я.
Я знайшла найпопулярніші рецепти зубної пасти. Придбала певні
інгредієнти для виготовлення гігієнічного засобу. Навчилася виготовляти
зубну пасту в домашніх умовах. Зробила математичні розрахунки витрат для
створення гігієнічного засобу. Залучила до використання власної зубної пасти
членів своєї родини та друзів.
Секція «Психологія»
Живкова Кристина Сергіївна,
Маріупольська гімназія №2,
11 клас
Вивчення особливостей копінг-поведінки старших підлітків
Щодня ми стикаємося із труднощами, які пов’язані не тільки з
екстремальними подіями в соціальному й особистому житті кожного,
віковими особливостями, але і з буденними життєвими ситуаціями, з яких, по
суті, і складається наше життя. Особливо гостро проблеми опанування
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повсякденними життєвими труднощами проявляються у старшому шкільному
віці, коли підліток уже не дитина, але ще і не дорослий.
Для усунення виникаючих проблем людині, особливо молодій,
необхідно знати про способи, умови та можливості, необхідні для їх
подолання, а також уміти ці знання застосовувати.
Мета нашої роботи: вивчити особливості копінг-поведінки підлітків 1516 років (10-11 клас).
Об’єкт вивчення – копінг-поведінка старших підлітків.
Предмет вивчення – особливості копінг-поведінки старших підлітків.
У своєму дослідженні ми спиралися на теоретичне обґрунтування
проблеми опанування стресом Р.Лазаруса та інших вітчизняних і закордонних
авторів. Виходили з того, що стрес – це емоційний стан, який виникає у
людини у відповідь на екстремальний вплив, а стресостійкість – сукупність
факторів, які допомагають людині стрес переносити. Копінг – це те, що робить
людина, щоб упоратися зі стресом. Копинг-поведінка – це форма поведінки,
яка відображає готовність індивіда переносити стрес.
У ході роботи нами була висунута гіпотеза про те, що копінг-поведінка
старших підлітків залежить від рівня їх стресостійкості: при високому рівні
стресостійкості у підлітків домінуватимуть стратегія пошуку соціальної
підтримки та стратегія вирішення проблем.
Експериментальна частина дослідження проводилася на базі
Маріупольської гімназії №2. Контингент випробовуваних склали підлітки 1011-х класів у кількості 45 осіб. Середній вік випробовуваних - 15-16 років.
До діагностичного інструментарію увійшли наступні методики: «Тест на
самооцінку стресостійкості особистості», методика «Індикатор стратегій
подолання стресу» (Д.Амірхан), проективна методика «Врятуй людину». Для
математичної обробки отриманих даних нами був застосований кореляційний
аналіз Пірсона (програми Excel).
У ході дослідження експериментальним шляхом було доведено, що
переважна більшість підлітків, які брали участь у нашому психологічному
випробуванні, показали достатньо високий рівень стресостійкості.
Домінуючою стратегією копінг-поведінки є копінг, спрямований на вирішення
проблеми. Висунута нами на початку роботи гіпотеза підтвердилася частково.
Цінність нашої роботи полягає в тому, що було з’ясовано:
стресостійкість і копінг-поведінка взаємозалежні. А це означає, що якщо
людина навчиться правильно реагувати на стрес і буде знати як із нього вийти,
вміти застосувати певні прийоми подолання стресових розладів, то вона зможе
змінити свою поведінку.
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Зараз, у вільний від навчання час, у Маріупольській гімназії №2 зі всіма
бажаючими проводяться заняття щодо відпрацювання навичок боротьби зі
стресом, бо його не можна уникнути, але можна подолати! Особливо
актуальними ці заняття є для учнів 11-х класів, яким незабаром доведеться
опанувати свій страх, подолати стрес і пройти через процедуру ЗНО.
Ми не плануємо зупинятися на досягнутому, а плануємо йти далі та
працювати з більшою кількістю підлітків і вчителів задля досягнення
поставлених цілей.
Соляник Вадим Олегович,
Краматорська українська гімназія,
11 клас
Психологічна атака у воєнному мистецтві України (ХІІ-ХVІІ ст.)
Актуальність теми дослідження викликана тим, що вона містить
недостатньо досліджену проблему в психології. Метою роботи є дослідити
практику використання військами Київської Русі та українських козаків
психологічної атаки у військових цілях. В якості дослідницьких завдань були
розглянуті характеристика стану паніки, головні аспекти психологічної атаки,
наведені приклади використання військами Київської Русі та українських
козаків психологічної атаки. Зібраний матеріал було систематизовано й
узагальнено.
З’ясувалося, що описи Лубенської, Сутінської та Салницької битв ХІІ
століття, а також боїв під Кромами, Калугою, Донським монастирем,
Пилявецької битви та битви під Монастирищем XVII ст. повністю
відповідають даним психології про паніку, її умови та причини виникнення, і
не суперечать припущенню, що невмотивовані та несподівані втечі з поля бою
у стані масової паніки та повної деморалізації (кидали хворих, поранених,
бойові знамена) переважаючих сил ворога, описані в писемних джерелах,
цілеспрямовано провокувалися психологічними атаками українців.
Автор свідомий того, що запропонований у роботі погляд є гостро
дискусійним.
Дане дослідження розширює джерельну базу вітчизняної військової
психології за рахунок залучення прикладів практики застосування військами
України XII-XVII століття психічних феноменів у бойових умовах.
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Андреєва Анна Андріївна,
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Торецької міської ради,
10 клас
Вплив загальної тривожності на формування самооцінки у підлітка
Мета дослідження: вивчити особливості впливу рівня загальної
тривожності на самооцінку підлітка.
Актуальність роботи. Сучасне наукове знання демонструє
всезростаючий інтерес до проблеми тривожності особистості. Адже
занепокоєння, тривога, страх - такі ж невід'ємні емоційні прояви нашого
психічного життя, як і радість, захват, гнів, подив, печаль. Але при надмірній
тривожності, залежності від неї змінюється поведінка людини, риси її
характеру, з'являються труднощі в соціалізації. Актуальність дослідження
полягає у вивченні особливостей прояву тривожності та її впливу на
самооцінку. Збереження здоров'я нації є одним із найважливіших завдань
нашої країни – це вкотре підтверджує важливість цього дослідження.
Об'єкт дослідження - підлітки у віці 15-16 років.
Предмет дослідження - тривожність і самооцінка.
Гіпотеза дослідження: у підлітків із високим рівнем тривожності
спостерігатиметься низький рівень самооцінки.
Завдання роботи: 1) опрацювати теоретичні джерела з даної проблеми;
2) за допомогою діагностичних методик дослідити вплив тривожності на
формування самооцінки школярів; 3) зробити аналіз отриманих результатів.
Наукова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку
використаних джерел.
Практична значимість результатів: є підстави припускати, що висока
практична значимість отриманих результатів буде очевидна. Річ у тім, що
тривожність у процесі становлення особистості має важливе місце. Що ж до
самооцінки, її низький рівень призводить до зниження успішності, до
труднощів у спілкуванні, а згодом до різних соматичних захворювань.
Секція «Хімія»
Колосовська Аліна Ігорівна,
Новогродівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7,
10 клас
Водневий показник рН та його значення в житті людини
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Мета дослідження: зібрати матеріал, що розкриває сутність даної
проблеми, запропонувати одну з методик визначення рН деяких розчинів, які
оточують людину, використати зібраний матеріал для проведення практичної
частини занять на уроках хімії.
Об'єкти дослідження: зразки деяких засобів побутової хімії, продуктів
харчування та косметичної продукції за станом рН і його вплив на організм
людини.
Предмет дослідження - водневий показник (рН) в різних середовищах.
Завдання дослідження:
1. Вивчити та представити поняття «водневий показник», який має велике
значення в хімічних і біологічних процесах, бо в залежності від типу
середовища ці процеси можуть протікати з різними швидкостями та в різних
напрямках або не протікати взагалі.
2. Дослідити різні методи вимірювання рН розчинів.
У даній дослідницькій роботі пропонується методика «Визначення рН
розчинів, які оточують людину у побуті, на уроках хімії експрес-методом і з
використанням природних індикаторів».
Методи дослідження:

теоретичний аналіз літератури та методичних рекомендацій з проблем
дослідження;

проведення дослідницької роботи із застосуванням універсального
паперового індикатора та природних індикаторів;

обробка отриманих даних.
Практична значущість прикладної дослідницької роботи полягає в
тому, що експериментальне дослідження може бути запропоноване в якості
навчального посібника на уроках хімії та біології.
Висновки. Було встановлено, що показник рН має виняткове значення в
хімічних і біологічних процесах, що відбуваються в організмі людини. У
результаті проведеної роботи був отриманий кислотно-основний індикатор із
рослинної сировини (сік червонокачанної капусти). Він був застосований для
визначення рН розчинів, які використовуються у побуті. Експериментальним
шляхом було доведено, що точність визначення рН середовища індикатором з
соку червонокачанної капусти порівнянна з точністю універсального
індикатора. У всіх розчинах результати тестування індикатором з соку
червонокачанної капусти збіглися з результатами тестування універсальним
індикатором.
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Рижих Анастасія Сергіївна,
Слов’янський хіміко-механічний технікум,
І курс
Роль хімічних елементів в життєдіяльності людини
На сьогодні, враховуючи стан навколишнього середовища та рівень
харчування населення, проблема щодо вмісту та ролі хімічних елементів в
організмі людини, особливо дітей і підлітків, є дійсно актуальною.
Метою роботи є визначення біологічної ролі хімічних елементів в
організмі людини, якісне визначення біогенних елементів (C, N, Na +, Cl-, S,
Fe2+) у продуктах харчування та з’ясування забезпеченості організму людини
(студентів Слов’янського хіміко-механічного технікуму) цими елементами.
У роботі досліджуються потреби людини в хімічних елементах, причини
коливання кількісного складу хімічних елементів в організмі людини, вплив
вмісту біогенних елементів на здоров’я людини, якісне визначення макро- та
мікроелементів у продуктах харчування, а також виявлення залежності вмісту
біогенних елементів в організмі людини від спожитих продуктів харчування.
Для виявлення впливу спожитих продуктів харчування на
забезпеченість
організму
людини
деякими
макро-,
мікрота
ультрамікроелементами були проведені опитування студентів Слов’янського
хіміко-механічного технікуму з метою виявлення їх добового раціону
харчування; тестування на визначення забезпеченості організму студентів
макроелементами: магнієм, калієм і кальцієм; надані рекомендації студентам
щодо збалансованого харчування, а також джерел надходження хімічних
елементів до організму людини із продуктів харчування.
Набережнєва Дар’я Дмитрівна,
Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3,
11 клас
Визначення вмісту нітратів в овочах і фруктах
Останнім часом з'явився великий інтерес до залишкових кількостей
нітратів у продуктах харчування і до тих порушень у стані здоров'я людини,
які можуть бути викликані нітратним забрудненням. Ми прагнемо вести
здоровий спосіб життя, знаємо, що в наш харчовий раціон обов’язково повинні
входити овочі та фрукти, а підвищений вміст нітратів у продуктах харчування
– дуже небезпечне явище для здоров’я людини.
У результаті проведеної роботи були зроблені наступні висновки:
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1.
Потреба овочів в азоті залежить від біологічних властивостей
видів і сортів рослин, рівня їх потенційної продуктивності.
2.
Найкраще вживати овочі та фрукти, вирощені на власних
земельних ділянках у відкритому ґрунті.
3.
Для зменшення вмісту нітратів в овочах і фруктах рекомендується
зрізати ті частини, в яких їх концентрація максимальна.
4.
Людям, які зайняті виробництвом сільськогосподарської
продукції, необхідно підвищувати рівень фахових знань, культуру
агротехніки, використовувати найсучасніші технології.
5.
Щоб населення було впевненим у якості овочів і фруктів,
необхідно розробити експрес-методи визначення нітратів у домашніх умовах.
6.
Для моніторингу зміни вмісту та накопичення нітратів в овочах і
фруктах бажано виконувати дослідження протягом декількох років.
Кожна людина вільна у виборі джерела продуктів харчування, та не
завжди те, що під рукою, та те, що доступніше, є кращим вибором.
Циганій Анастасія Володимирівна,
НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей»
Добропільської міської ради,
11 клас
Чистота – запорука здоров’я?
Чистота — запорука здоров’я. Вірно чи ні, що це вислів належить
Гіппократу, не знаю. Швидше, це прислів’я. У наш час жодна людина не може
обійтися без миючих засобів. Але, парадокс, чим більше ми боремося за цю
чистоту, тим слабше наш імунітет, погіршується стан здоров'я.
Усі ми свято переконані, що якщо продукт потрапив на прилавок, йде
його масована реклама, то він має бути безпечним. Чистота – запорука здоров'я
або вона небезпечна для життя? Це ми і спробуємо дослідити.
У роботі висунуто припущення про те, що до складу СМЗ входять
речовини, що шкідливо впливають на людину й інші біологічні об'єкти, рН
СМЗ не відповідають рН шкіри людини.
Об'єкт дослідження - товари побутової хімії - синтетичні миючі засоби.
Предмет дослідження - властивості синтетичних миючих засобів.
Метою роботи є дослідження складу миючих засобів, які
використовуються в побуті, їх вплив на здоров'я людини, оцінка екологічних
наслідків у результаті попадання СМЗ до водойм.
Практичне значення даної теми полягає у використанні матеріалів цієї
роботи під час вивчення спецкурсу «Прикладна хімія» (10-11 клас) і
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факультативу «Хімія для допитливих» (7-9 клас) у нашій школі та школах
міста.
ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК
Секція «Екологія»
Удовенко Юлія Русланівна,
Маріупольський технічний ліцей,
10 клас
Pinus nigra subsp. pallasiana як маркер динаміки класів
небезпечності повітря за SO2 тa SO3
Діяльність металургійних і коксохімічних підприємств завдає неабиякий
збиток екологічному стану міста. Моніторинг концентрації сірчаних оксидів у
повітрі є необхідним, але найчастіше проведення досліджень не є можливим
через високу вартість необхідного обладнання. Найдешевшим способом
оцінки якості повітря є фітоіндикація, що дозволяє дізнатися про стан
середовища за морфологічними змінами рослин.
Мета роботи: простежити характер впливу сірчаних оксидів на склад
біоорганічних сполук рослин-індикаторів.
Об’єкт дослідження - Pinus nigra subsp. pallasiana.
Предмет дослідження - зміна стану хвої у відповідь на атмосферне
забруднення сполуками сірки.
Задачі: встановити загальний характер впливу оксидів сірки на стан хвої,
використовуючи тест Гертеля; визначити показники шкідливого впливу за
методикою Алексеєва-Беккера; порівняти результати, що були отримані в ході
використання двох методик.
У роботі відображені основні морфологічні та фізіологічні зміни рослин;
розглянута характеристика діоксиду сірки як поширеного полютанту,
біологічні особливості Pinus nigra subsp. pallasiana. Виходячи з результатів
аналізу практичної частини роботи, прийшли до висновків, що ступінь
пошкодження хвої є досить вагомим маркером - показником класу небезпеки
повітря, що, у свою чергу, надає підстави для проведення більш детальної
експертизи. Отримані результати, їх зіставлення з адміністративними
районами можуть бути використані при екологічному картографуванні
розповсюдження полютантів і при складанні плану дій у рамках програм
LEAP (місцеві стратегії сталого розвитку).
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Набережнєва Дар’я Дмитрівна,
Костянтинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3,
11 клас
Вплив несанкціонованого спалювання опалого листя
в місті Костянтинівка на екологію та здоров’я людей
Спалювання осіннього листя вже стало «доброю» звичкою майже
кожного. На превеликий жаль, навіть у наш час, здавалося б, стрімкого
розвитку технологій, наявності повного доступу громадян до різноманітних
джерел інформації існує таке жахливе й абсурдне за своєю природою явище –
спалювання опалого листя та сухої трави навесні та восени. Явище
несанкціонованого спалювання листя має вкрай шкідливий вплив на загальний
екологічний стан міста, а також на здоров’я людей, тому йому необхідно
протидіяти.
У ході проведеної роботи були зроблені наступні висновки:
1.
Під час згорання опалого листя виділяються токсичні сполуки, які
сприяють загостренню хронічних, виникненню онкологічних захворювань,
алергічних реакцій.
2.
Спалення опалого листя є надзвичайно серйозним джерелом
забруднення повітря, знижує родючість ґрунту, корисні мікроорганізми, які
мешкають у ньому.
3.
Основною причиною широкого розповсюдження цього явища в
м.Костянтинівка є непоінформованість населення щодо його шкоди, а також
незацікавленість відповідальних структур у вирішенні цієї проблеми.
4.
Оптимальним альтернативним способом утилізації опалого листя у
м.Костянтинівка є компостування.
Для вирішення проблеми слід поширювати серед населення інформацію
про шкідливий вплив спалювання листя, проводити масові бесіди,
підвищувати рівень екологічного виховання громадян м.Костянтинівка.
Чулкова Вікторія Олексіївна,
Олександрівський центр дитячої та юнацької творчості,
Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,
11 клас
Особливості системи водопостачання та якості води в
Олександрівському районі Донецької області
Актуальність роботи полягає в обговоренні проблеми екологічного
стану питної води та методів очищення її в домашніх умовах.
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Об’єктом дослідження стала питна вода.
Предметом дослідження є водопровідна вода на території
смт.Олександрівка та її якість.
Мета даної роботи: дослідити джерела забезпечення технічною та
питною водою мешканців смт. Олександрівка, її якість і раціональне
використання.
Завдання роботи: проаналізувати стан питної води в смт.Олександрівка
та визначити її якість.
У результаті проведення дослідницької роботи ми прийшли до висновку,
що водопровідна вода, яку постачає КП Компанія «Вода Донбасу» до
Олександрівського району, повністю відповідає вимогам і нормам питної
води.
Структура роботи відповідає меті та завданням дослідження та
складається зі вступу, 2-х розділів, висновку, списку використаної літератури
та додатків.
Секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування»
Ворона Наталя Вадимівна,
Слов’янський педагогічний ліцей,
11 клас
Вплив ступеня солоності води на фітопланктон
озер Слов’янського курорту
Актуальність дослідження обумовлена погіршенням екологічного
стану озер Слов’янського курорту внаслідок щорічного рекреаційного
навантаження.
Мета дослідження: вивчити вплив солоності води на флористичний
склад фітопланктону Слов’янських озер.
Реалізуючи мету дослідження, ми поставили перед собою ряд завдань:
проаналізувати наукову літературу з означеної проблеми; визначити ступінь
мінералізації води озер; дослідити таксономічний склад альгофлори озер;
оцінити рівень флористичної схожості фітопланктону досліджуваних водойм;
виявити закономірності сезонної динаміки розвитку фітопланктону.
На основі проведених досліджень ми дійшли висновків: озера
Слов’янського курорту мають різний ступінь мінералізації води: найвищий –
у оз.Вейсове, найнижчий – у оз.Сліпне. Планктон досліджуваних водойм
представлений водоростями шести відділів: Золотисті (Chrysophyta),
Динофітові (Dinophyta), Евгленові (Euglenophyta), Зелені (Chlorophyta),
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Синьо-зелені (Cyanophyta), Діатомові (Bacillariophyta). Домінувальними
комплексами визначено представників відділу діатомових водоростей. Озеро
Вейсове має найбідніший альгологічний список, найбагатше флористичне
розмаїття було визначено в озері Сліпне. У сезонній динаміці фітопланктону
міських водойм спостерігається чергування малопродуктивних (зима-осінь) і
високопродуктивних (березень-квітень, серпень-вересень) періодів.
Малкіна Катерина Олександрівна,
Маріупольський технічний ліцей,
9 клас
Органічні середовища як низьковитратні форми утилізації
термопластичних полімер
Проблема утилізації відходів у даний час поступово виходить на
передові позиції у плані взаємодії «людина-суспільство-оточуючий світ».
Забруднення біосфери – одна з найбільших і серйозних проблем на сьогодні,
саме тому зараз досліджують нові, які менш шкодять навколишньому
середовищу, способи утилізації побутових відходів.
Мета нашої роботи: виявити організми, здатні ефективно переробляти
один із найпоширеніших пакувальних матеріалів – поліетиленові та
целофанові плівки, а також харчовий полістирол.
Об'єкти досліджень: бактерії-редуценти родів Pseudomonas, Proteus,
Escherichia, Morganella, Klebsiella, Bacillus, Clostridium та Spirillum, грибисапротрофи родів Aspergillus та Penicillum, кліщ Tyroglyphus farinae Latreille,
1796, листовий опад чотирьох видів дерев – Populus alba Linnaeus, 1753,
Aesculus hippocastanum Linnaeus, 1753, Acer campestre Linnaeus, 1753 та Prúnus
armeniáca Linnaeus, 1753, а також личинки Zophobas morio Fabricius, 1776.
Предмет досліджень – взаємодія вищевказаних компонентів як факторів
переробки термопластичних полімерів – поліетилену, целофану та
полістиролу. Новація нашого підходу полягає в поєднанні цілком природних
компонентів, які можуть бути використані в якості середовища для розвитку
організмів – потенційних редуцентів пластику. Було визначено, що на
личинковій стадії Zophobas morio є потенційним біоперероблювачем
поліетилену високої щільності. Отримані в результаті виконаної роботи дані
можуть бути використані для подальших досліджень у галузі біоутилізації
термопластичних полімерів.
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Кучеренко Вікторія Олександрівна,
Костянтинівська загальноосвітня школа I-III ступенів №15,
11 клас
Екологічні аспекти використання енергозберігаючих ламп
Традиційні способи вироблення електричної енергії пов’язані з
негативним глобальним і локальним впливом на довкілля. Кожна заощаджена
кіловат-година
електроенергії
дозволяє
забезпечити
значний
природоохоронний ефект. Одним із шляхів зниження частки електроенергії,
споживаної на освітлення, є використання енергозберігаючих ламп. Тенденція
росту споживання світлової енергії вказує на те, що в найближчий час обсяги
виробництва таких ламп будуть зростати. Усі сучасні енергозберігаючі лампи,
які використовуються для освітлення, вміщують невелику кількість ртуті,
тому відходи цих ламп є забруднювачами навколишнього середовища.
Саме через це ми обрали тему дослідження «Екологічні аспекти
використання енергозберігаючих ламп».
Об'єкт дослідження – енергозберігаючі лампочки.
Предмет дослідження – переваги та недоліки енергозберігаючих ламп.
Мета роботи: поширити інформацію про особливості енергозберігаючих
лампочок і шляхи їхньої утилізації, сприяти подоланню споживацького
ставлення до природи серед населення.
Для реалізації мети необхідно вирішити наступні завдання: розглянути
переваги використання енергозберігаючих ламп та їхні недоліки; розрахувати
можливу економію енергії при заміні лампочок; використати підготовлені
матеріали й отримані результати у просвітницькій роботі.
Новизна роботи полягає в тому, що ми розрахували можливу економію
енергії при заміні лампочок. Розробили та провели тренінг «Енергозбереження
- твій внесок в охорону довкілля», в якому використали підготовлені матеріали
й отримані результати нашого дослідження. Випустили та розповсюдили
буклет «Необхідні дії, якщо розбито лампу, що містить ртуть». Підготували
презентацію «Енергозберігаючі лампи: переваги та недоліки» та виступили з
нею на екологічній конференції.
Підготовлені нами матеріали про особливості енергозберігаючих
лампочок, елементарні правила поводження з ними та шляхи їхньої утилізації
можна використовувати у просвітницькій роботі. Вони дозволять підкреслити
необхідність екологічних знань при використанні енергозберігаючих ламп.
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Секція «Агрономія»
Паша Юрій Анатолійович,
Маріупольський технічний ліцей,
10 клас
Симбіотичний адаптогенез Paenibacillus polymyxa як фактор підвищення
сортових характеристик Triticum aestivum
Ендофіти – бактерії та гриби (коменсали – квартиранти), що живуть
усередині рослин, викликають величезний науковий і практичний інтерес.
Мета роботи: провести дослідження господарсько-цінних властивостей
бактеріальних ендофітів для перевірки можливості створення захисностимулюючих біопрепаратів на їх основі.
Актуальність роботи: використання ендофітних бактерій у якості
біопрепаратів захисно-стимулюючої дії зможе перешкоджати забрудненню
ґрунтів пестицидами й евтрофікації водойм азотними добривами без зниження
продуктивності культур.
Об'єкт дослідження: пшениця озима м'яка (Tríticum aestivum) сортів
«Скарбниця», «Землячка» та «Подолянка»; ендофіти виду Paenibacillus
polymyxa, виділені з ендосфери T. aestivum; збудник чорного бактеріозу
Xanthomonas campestris; люцерна посівна (Medicago sativa).
Предмет дослідження: вивчення господарсько-цінних якостей
ендофітних бактерій насіння T. aestivum сортів «Скарбниця», «Землячка» та
«Подолянка».
Завдання: перевірити наявність ендофітів у досліджуваних зразках
насіння; виділити ендофітні бактерії з насіння; провести дослідження
господарських властивостей бактеріальних ізолятів; визначити видовий склад
бактеріальної мікрофлори пшениці; на підставі проведених досліджень
визначити, ендофітні бактерії якого сорту пшениці найбільше підходять для
створення на їх основі біопрепаратів.
Новизна роботи: сільськогосподарські бактеріальні препарати в Україні
не набули широкого використання, хоча вони являють собою потенційний
замінник цілого спектру сільськогосподарських препаратів. У ході досліджень
отримані перевірені дані про наявність у насінні пшениці ендофітних бактерій
та їх бактерицидні та ростостимулюючі властивості. Результати показали, що
ендофітні бактерії пшениці сорту «Подолянка» найбільше підходять для
створення біопрепаратів на їх основі.
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Раков Андрій Юрійович,
Піддубненська ЗОШ І-ІІІ ступнів Великоновосілківського
району,
ДОЕНЦ та Великоновосілківської СЮН,
11 клас
Вивчення впливу ростактиваторів гумінової природи на морфологічні
та господарсько-ціннісні ознаки гірчиці
В Україні серед олійних культур більшою мірою вирощують соняшник.
Нема потреби зайвий раз говорити про перенасиченість ним сівозміни, бо це
загально відомий факт. Альтернативною культурою соняшника могла б бути
гірчиця, яка дає можливість збільшити виробництво рослинної олії без
погіршення стану ґрунту. Вона є перспективною культурою для отримання
альтернативного палива - біодизеля. Крім цього, динаміка ринку гірчиці
свідчить про підвищення попиту на неї впродовж останніх років.
Зараз ведеться пошук нових біологічних активних речовин. За останні
роки все більший інтерес викликає вивчення впливу на онтогенез і
врожайність рослин ростактиваторів гумінової природи нового покоління, у
тому числі і гуматів амонію з введенням у них мікроелементів, які синтезовані
в НДВ «Непаливне використання вугілля» ДонНУ. Уже проведені
дослідження про роль гумата амонію «ГА-5М» і «ГК-2М-Г» на морфологічні
та господарсько-ціннісні ознаки рослин олійних культур. Проте дослідження
впливу даних ростактиваторів на культуру гірчиці не проводилось. Тому
робота може бути достатньо актуальною для землеробства Донбасу.
Метою досліджень було з'ясувати вплив обробки ростактиваторами
гумінової природи «ГК-А», «ГК-2М-Г», «ГАМ-BCo», «ГАМ-BMo» та «ГК5M-гр» вегетуючих рослин на біологічні та господарсько-ціннісні ознаки
рослин гірчиці. У завдання досліджень входило визначення: морфологічних
ознак рослин, елементів структури врожаю, урожаю зерна.
Дослідження проводилися на присадибній ділянці протягом двох років.
Досліди закладалися у трьохкратній повторності. Блоки площею 1 м2 з
урахуванням контролю розміщені рендомізовано, що дозволяє надалі
обробити результати математично по В.А.Доспєхову. Висів насіння
проводився вузькорядним способом. Ширина міжрядь – 15 см. На один
погонний метр ряду висівається близько 12 насінин. Таким чином, на 1м2 поля
висівається 84 насінин. Обробка вегетуючих рослин розчинами
ростактиваторів проводилася ранцевим обприскувачем у розрахунку 100 мл
ростактиватора на 1 га.
На підставі двох років дослідження можна зробити наступні висновки:
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1. На тривалість окремих фаз розвитку рослин гірчиці обробка
ростактиваторами не вплинула.
2. Обробка ростактиваторами «ГК-А», «ГАМ-ВСо», «ГАМ-ВМо» та «ГК5М» суттєво підвищує висоту рослини.
3.
При обробці рослин розчином «ГАМ-ВСо», «ГАМ-ВМо», «ГК-5М»
збільшується довжина стручка.
4.
Використання препаратів «ГК-А», «ГАМ-ВМо» та «ГК-5М» збільшує
кількість стручків на рослині.
5. Кількість насіння з рослини при використанні «ГК-А», «ГАМ-ВСо», «ГК5М» та «ГАМ-ВМо» збільшується.
6.
Потенційний урожай зерна гірчиці збільшився при використанні всіх
ростактиваторів.
7.
Використання «ГАМ-ВМо» призводить до збільшення виходу олії з
насіння, а при використанні інших ростактиваторів не можна зробити
однозначних висновків.
8.
Вихід олії у перерахунку на гектар при використанні «ГК-2М-Г», «ГАМВСо», «ГК-5М» та «ГАМ-ВМо» збільшується.
Таким чином, за результатами двох років дослідження можна зробити
висновки, що найбільш доцільним ростактиватором для рослин гірчиці ярої в
умовах степової зони Донецької області є розчин гумату амонію з введенням
мікроелементів купруму, бору та молібдену, тобто «ГАМ-ВМо», обробка яким
дає найбільшу прибавку врожаю та вихід олії.
Сіробаба Ірина Віталіївна,
Маріупольський міський технологічний ліцей,
11 клас
Вплив хімічної меліорації промислово забруднених ґрунтів на склад
крохмалю у клубнях картоплі та збільшення їх маси
Проблема використання хімічної меліорації для відновлення родючості
ґрунту актуальна не тільки для Донецького регіону й України з її
найціннішими чорноземами, а й для всього світу, тому що питання родючості
ґрунту й отримання врожайної та високоякісної рослинної продукції напряму
пов`язано з питанням харчування людства у майбутньому.
Метою даної роботи став експеримент по використанню засобів хімічної
меліорації на промислово забруднених ґрунтах поблизу металургійного
комбінату ім. Ілліча в м. Маріуполі (с. Каменське), наслідки якого дозволили
б місцевим мешканцям подолати негативний вплив промислових підприємств
на землеробство.
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Завдання дослідження:
1.
Вивчити стан ґрунту в промисловій зоні м. Маріуполя для вирощування
овочевої продукції.
2.
Вивчити відповідні способи хімічної меліорації екологічно непридатних
для землеробства ґрунтів.
3.
Знайти найбільш оптимальну методику застосування «гумісолу» як
добрива при вирощуванні різних районованих сортів картоплі.
Опрацювавши всі отримані у ході експериментальних досліджень
результати, можна зробити наступні висновки щодо впливу хімічної
меліорації на вміст крохмалю у клубнях картоплі:
1. На забруднених промисловими викидами ґрунтах для вирощування
врожайної та високоякісної овочевої продукції краще за все
використовувати перед механічною обробкою ріллі осіннє та весняне
внесення спочатку вапна, а потім органічних добрив у вигляді гною з
тирсою або компост.
2. Використання подвійної (восени та навесні) обробки ґрунту вапном і
використання гумісолу разом із гетероауксином дає можливість
зменшити кількісні дози добрив, що безумовно економічно і дає змогу у
м'якому режимі відновлювати родючість деградованих ґрунтів.
Але не тільки виключно місцеві висновки можна зробити за
результатами науково-експериментальних досліджень. Є такі висновки, які
підійдуть для всієї нашої країни, також будуть корисними і для світового
землеробства.
Секція «Ветеринарія та зоотехніка»
Ольховська Арина Владиславівна,
Маріупольський технічний ліцей,
10 клас

Піроплазмоз як фактор розвитку хронічної хвороби нирок
у Canis lupus familiaris
Мало хто знає, що піроплазмоз супроводжується макрогематурією та
тягне за собою хронічні хвороби нирок. Найчастіше ця хвороба в собак
виникає через некомпетентність ветеринарних лікарів у питанні лікування
піроплазмозу. При лікуванні більшість ветеринарів звертають увагу лише на
функцію печінки, не враховуючи те, що піроплазмоз частіше стає причиною
розвитку ниркових захворювань.
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Мета: встановити залежність розвитку хронічних ниркових захворювань
від зараженості піроплазмозом.
Об’єкт дослідження - дорослі статевозрілі особини Canis lupus familiaris,
одноклітинні паразити Babesia canis.
Предмет дослідження - виявлення в сечі маркерів хронічних
захворювань нирок в особин, що перехворіли піроплазмозом.
Завдання: з’ясувати рівень розвитку хронічних ниркових захворювань у
собак, що хворіли на піроплазмоз (як залишковий діагноз), визначити статеву
диференціацію у заражених особин; вивчаючи динаміку загального аналізу
сечі, дослідити вплив різних схем лікування піроплазмозу на подальший
розвиток ХХН.
У результаті досліджень було доведено гіпотезу, що собаки, які
перехворіли на піроплазмоз, знаходяться в групі ризику розвитку хронічних
ниркових захворювань. Правильне лікування зменшує можливість розвитку
ниркових захворювань.
Практична цінність роботи полягає в тому, що дослідження можуть бути
застосовані в лікувальній практиці, профілактичній роботі з власниками собак,
а також на факультативних заняттях у класах медико-біологічного профілю.
Карасік Микита Дмитрович,
Маріупольський технічний ліцей,
9 клас
Вплив світлового фактора на репродуктивну функцію Coturnix coturnix
Птахівництво – провідна галузь світового сільського господарства. Воно
дозволяє отримати високоякісну м'ясну та яєчну продукцію при відносно
невеликих витратах. Актуальність обраної теми зумовлена тим, що з
переходом птахівництва на інтенсивні технології різко змінюються умови
утримання птахів, спостерігається все більше відокремлення від природних
умов зовнішнього середовища, а штучно створене середовище існування не
завжди відповідає фізіологічним потребам організму птаха. Як результат, птах
потерпає від занадто великих функціональних навантажень, змінюється
характер адаптивних реакцій на зовнішні збудники, сукупність яких за деяких
технологічних прийомів стає незвичною для птаха і навіть стресовою. У
промисловому птахівництві одним із важливих факторів сучасних технологій
під час вирощування та утримання птахів є світло. Новація роботи полягає в
тому, що раніше не проводилися практичні дослідження показників
продуктивності порід Фараон, Фенікс Золотистий і Техаський Бройлер за
даних умов.
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Мета роботи: виявити умови підвищення репродуктивної функції
Coturnix сoturnix порід Фараон, Фенікс Золотистий і Техаський Бройлер.
Завдання: виявлення ролі світлового режиму в репродуктивному періоді
Coturnixсoturnix; оптимізація світлового режиму, включення до світлового дня
сонячного світла; аналіз репродуктивного циклу птахів за результатами
оптимізації умов утримання; можливості зниження відсотку самців у
племінних групах, аналіз відсотку запліднених яєць; можливості практичного
застосування розробленої методики.
Об’єкт дослідження - шість племiнних групи Coturnix сoturnix порід
Фараон, Фенікс Золотистий, Техаський Бройлер.
Предмет дослідження - вплив світлового режиму утримання на
репродуктивну функцію кожної з порід Coturnixсoturnix, порівняння порід за
отриманими показниками. У ході роботи розроблений і впроваджений певний
світловий режим утримання Coturnix сoturnix та досліджений його вплив на
репродуктивну функцію птахів. У результаті отримано показники по групах
птахів, які утримувалися при різних параметрах освітлення. При цьому групи
птахів, у яких світловий день тривав 20 годин і містив природне освітлення,
показали продуктивність значно вищу за продуктивність груп, які
утримувалися при штучному світлі та 17-годинному світловому дні. На основі
аналізу цих результатів була розроблена сукупність умов утримання та
догляду за птахами, яка дозволяє підвищити ефективність роботи птахівничої
ферми.
Секція «Лісознавство»
Олійник Валерія Романівна,
Краматорський Центр позашкільної роботи,
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 м. Краматорськ,
11 клас
Гриби-ксилотрофи байрачних лісів околиць міста Краматорська
Вивчення цієї проблеми достатньо актуальне, оскільки деревина
застосовується людиною в багатьох цілях, а дерева мають велике значення в
природі.
Мета роботи: дати попередні відомості про видовий склад грибівксилотрофів байрачних лісів околиць м. Краматорська.
Всього за період досліджень в Аеродромному та Ясногірському лісах
нами зібрано 11 видів грибів-ксилотрофів. Для байрачних лісів степової зони
України уперше відмічено 4 види грибів. Один із відмічених нами видів
грибів-ксилотрофів – печіночниця звичайна – є облігатним ксилопаразитом,
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фітопатогеном. Шість видів грибів є факультативними ксилопаразитами.
Грибів-ксилосапротрофів, що розвиваються тільки на мертвій деревині, нами
знайдено чотири види.
П’ять видів грибів-ксилотофів є грибами-лигнофілами, що руйнують
лігнін і спричиняють при цьому білу гнилизну деревини. Вони виконують
найбільш важливу функцію по утилізації лігніну – речовини, що містить
феноли, недоступного багатьом іншим організмам-сапротрофам.
Шість видів грибів-ксилотрофів спричиняють буру гнилизну та
відносяться до групи грибів-целюлозоруйнівників. Вони готують субстрат для
інших видів дереворуйнівних грибів.
Камчатна Валерія Артемівна,
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І
ступеня-гімназія» Мирноградської міської ради,
10 клас
Вплив Heterobasidion annosum штамів НА-2-95, КВ-82-116, БК-2-13 і БД0-14 та їх фільтратів на проростки різних популяцій Pinus Sylvestris
Розповсюдження паразитичних грибів у хвойних лісах приймає
катастрофічну форму, що призводить до знищення якості промислової
деревини та зміни біоценозів, тому метою моєї роботи стало узагальнення
значення дереворуйнівних грибів у лісних біоценозах. Виявлення основних
принципів їхньої діяльності та наслідки цього, а також визначення
вірулентності різних штамів Heterobasidion annosum НА-2-95, КВ-82-116, БК2-13 і БД-0-14 та їх фільтратів на проростки різних популяцій Pinus Sylvestris.
Для досягнення мети було проведено три досліди:
Перший дослід: досліджувався вплив кореневої губки на проростки,
отримані з насіння чорного та бежевого кольору на глюкозо-картопляному
агаризованому поживному середовищі. Ступінь вірулентності визначали за
кількістю загиблих рослин після інокуляції середовища штамами кореневої
губки через кожні 5 діб, починаючи з п'ятої.
Другий дослід: вивчали вплив культуральних фільтратів штамів НА-295, КВ-82-116, БК-2-13 та БД-0-14 на проростання насіння Pinus sylvestris. Для
цього вирощували штами кореневої губки на рідкому середовищі ЧапекаДокса й отримували культуральний фільтрат, який використовували для
поливу проростків сосни звичайної. Вплив визначали через кожні 5 діб за
швидкістю росту корінців насіння, що проросло. За отриманими даними
будувалися таблиці та діаграми, отримані числові дані оброблялися
статистичними методами.
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Третій дослід: визначення стійкості популяції сосни звичайної з певного
регіону України до штамів кореневої губки. Для цього поживне середовище з
трьохтижневими паростками інокулювали шматочками міцелію вивчених
штамів БД-0-14 та БК-2-13, спостерігали протягом 25 діб, через кожні 5 діб,
починаючи з 10.
За результатами дослідів зроблено такі висновки:
1.
Проростки з чорного насіння сосни звичайної є більш стійкими до
патогенного впливу кореневої губки, аніж проростки з бежевого насіння,
зібраного з дерева цього самого виду.
2.
Один і той самий штам кореневої губки по-різному проявляє свій
патогенний вплив на насінини різного кольору.
3.
Нерозбавлені фільтрати впливають більше, аніж розбавлені.
4.
Розбавлені у пропорції 1:2 культуральні фільтрати можуть мати навіть
стимуляційний ефект на ріст корінців у насіння сосни звичайної (екологічне
правило фазових реакцій).
Сосна звичайна є більш стійкою до штамів, зібраних з берези. За
результатом даної роботи можна стверджувати, що для відновлення лісових
територій необхідно враховувати особливості культури Pinus Sylvestris і
впливу на неї Heterobasidion.
Кулешова Таїсія Андріївна,
Загальноосвітня школа I-III ступенів №11 - багатопрофільний
ліцей Бахмутської міської ради,
9 клас
Опис рослинного угрупування парку міста Артемівська (Бахмуту)
та екологічна оцінка його стану
На території міста Артемівська (Бахмуту) протягом півтора століття
існує парк, він є особливим штучним біоценозом, який можна вважати
моделлю лісу з різноманітним рослинним і тваринним світом. Нас зацікавила
можливість спрогнозувати подальший стан існування парку в умовах
зростання антропогенного навантаження.
Об’єкт дослідження – рослинне угруповання парку міста Артемівська.
Предмет дослідження – екологічний стан рослинного угруповання.
Мета дослідження: вивчити рослинне угруповання парку міста та
визначити його сучасний екологічний стан.
Площа міського парку дорівнює 5,470 га. Він складається з двох частин:
нижнього парку (початок XIX століття) та верхнього (70 роки XX століття).
Дерева та кущі парку представлені 25 видами, які належать до 16 родин.
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Загальна кількість рослин (2188). У парку зустрічається 20 видів птахів, серед
яких 6 (30%) – синантропи, 9 (70%) – види лісу.
Для оцінки екологічного стану рослин міського парку запропоновано
п’ятибальну шкалу. За її критерії обрано: наявність ушкоджень людиною
(УЛ); ураження вірусами, бактеріями, грибами (ЕУ); сухі гілки, листя,
усихання верхівок; взаємодії між компонентами екосистеми. Визначено
середній показник екологічної оцінки для 2188 дерев і кущів парку, який
складає 4,2 бала. Ураженість рослин людиною (УЛ) – 21%, що складає 457
рослин, екологічні ураження (ЕУ) – 42%, що складає 915 видів.
У тому вигляді, в якому парк існує сьогодні, він є штучно створеною
екосистемою, спроможною до саморегуляції та самовідтворення, що
пояснюється довготривалістю його існування, а також турботою мешканців
міста, та має підтвердження в отриманій екологічній оцінці.
Секція «Селекція та генетика»
Раков Андрій Юрійович,
Піддубненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосілківського
району,
ДОЕНЦ та Великоновосілківської СЮН,
11 клас
Агроекологічне випробування нових гібридів кукурудзи у ґрунтовокліматичних умовах Великоновосілківського району Донецької області
У роботі вперше проведено агробіологічне вивчення та оцінка нових
гібридів кукурудзи в степовій зоні Великоновосілківського району Донецької
області.
Як об'єкт досліджень було вибрано п’ять гібридів кукурудзи, отримані в
науково-виробничій агрокорпорації «Степова» м. Дніпропетровськ, а саме:
Скіф, Подільський 274 СВ, Даніїл, РАМ 2594, РАМ 2604. У якості стандарту
для порівняння був обраний гібрид Солонянський 298 СВ.
Метою досліджень є всебічне вивчення та порівняння даних гібридів
кукурудзи, що могло б стати підставою для створення технології вирощування
їх в зоні нестійкого зволоження Донбасу.
У завдання досліджень входило визначення тривалості міжфазних і
повного вегетаційного періодів, морфобіологічних ознак рослин, елементів
структури урожаю, урожаю зерна з облікової ділянки та в перерахунку на
гектар.
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Результати досліджень показали, що усі гібриди перевищують стандарт
за показником польової схожості. Гібрид Подільський 274 СВ показав високу
стійкість до ураження сажкою кукурудзи. Усі інші гібриди за ураженням
сажкою перевищили стандарт. Кількість зерен у качані всіх гібридів значно
вища за стандарт, окрім гібрида Подільський. Маса тисячі зерен у всіх гібридів
поступається стандарту. Потенційний урожай зерна гібридів Подільський,
Даніїл і РАМ 2594 знаходиться на рівні стандарту, а гібриди Скіф і РАМ 2604
дають значно менший урожай.
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