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Красноармійський міський ліцей
«Надія»
Костянтинівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 3
Костянтинівської міської ради
Опорний заклад «Торецька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 6» військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк
Комунальний заклад
"Маріупольська загальноосвітня
школа I - III ступенів № 30
Маріупольської міської ради
Донецької області"
Комунальний заклад
"Маріупольський міський
технологічний ліцей Маріупольської
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Голова журі:
Альохін В.І. – доктор геологічних наук, професор______________________________
Члени журі:
Волкова Т.П. - доктор геологічних наук, професор______________________________
Бахтарова О.П. – старший викладач___________________________________________
Секретар:
Грибанова А.О. – методист КПНЗ «ДОМАНУМ»________________________________

РЕЦЕНЗІЯ
на науково-дослідницьку роботу учасника конкурсу
Малої академії наук України
Секція Географія і ландшафтознавство
Назва роботи: «Зміна природних ландшафтів під впливом військового
конфлікту на Сході України»
Прізвище, ім‘я та по батькові: Добутько Анна Ігорівна
Актуальність, теоретичне та практичне значення роботи.
Робота дуже актуальна на тлі подій, що відбуваються на сході країни.
Питання, що розглянуті в роботі, стосуються усіх складових природного
середовища. Учасником розглянуті результати впливу ситуації на
водоймища, грунти, тварин, рослин та, що особливо цінно, заповідники та
заказники, якими дуже багат цей край.
Наукове теоретичне значення роботи пов'язане з унікальністю ситуації
– спостереження у ХХІ столітті руйнуючих результатів війни на все істотне у
навколишньому середовищі.
Практичне значення роботи спрямоване на можливість врятувати
природні цінності Донбасу, які треба зберегти майбутнім поколінням.
Таким чином, робота Добутько Анни Ігорівни актуальна має наукове та
практичне значення та заслуговує на вищу оцінку – 20 балів.
Професор кафедри геології, розвідки
та збагачення корисних копалин ДонНТУ,
доктор геологічних наук, професор

Волкова Т.П.

РЕЦЕНЗІЯ
на науково-дослідницьку роботу учасника конкурсу
Малої академії наук України
Секція Географія і ландшафтознавство
Назва роботи: «Геологічні оголення та ландшафти балки Скелевата»
Прізвище, ім‘я та по батькові: Ростовська Єлизавета
Актуальність, теоретичне та практичне значення роботи.
Робота має актуальність у секції ландшафтознавство, тому що
відповідає цієї тематиці
Теоретичне значення роботи полягає у відповідності умовам
формування балки типовим теоретичним умовам цього ландшафту
Практичне значення роботи полягає на ознайомленні суспільства із
місцевими краєвидами.
Робота Ростовської Єлизавети актуальна, має науковий та практичний
потенціал, але заслуговує лише – 15 балів.
Професор кафедри геології, розвідки
та збагачення корисних копалин ДонНТУ,
доктор геологічних наук, професор

Волкова Т.П.

РЕЦЕНЗІЯ
на науково-дослідницьку роботу учениці 11класу КЗ «Маріупольська
загальноосвітня школа I-III ступенів №30 Маріупольської міської ради
Донецької області» Артьоменко Євгенії « Особливості адміністративнотериторіального

устрою

країн

світу.

Пошук

оптимальної

системи

адміністративно-територіального поділу для України»
Робота Євгенії Артьоменко присвячена пошуку оптимальної системи
адміністративно-територіального поділу для України.
Євгенія привела карти адміністративно-територіального устрою країн
світу, запропонувала варіант системи адміністративно-територіального
поділу України.
Тема досліджень актуальна, але не відповідає відділенню наук про
Землю.
Робота має мету, завдання, результати дослідження. Робота носить
теоретичний характер, відповідає існуючим вимогам до оформлення
учнівських науково-дослідницьких робіт і рекомендована до захисту на
обласному етапі конкурсу робіт Малої академії наук.

Старший викладач кафедри
геології, розвідки та збагачення
корисних копалин
ДВНЗ ДонНТУ

Бахтарова О.П.

РЕЦЕНЗІЯ
на науково-дослідницьку роботу учениці 10 класу КЗ «Маріупольський
міський технологічний Маріупольської міської ради Донецької області»
Буй Анастасії

«Особливості формування стійкої системи міського

транспорту»
Анастасією Буй проведено дослідження системи міського транспорту. В
роботі дана характеристика розвитку міського транспорту м. Маріуполя і
проведена

оцінка

якості

обслуговування

підприємствами

міського

транспорту. Учениця склала SWOT-аналіз, що відображає переваги і
недоліки, можливості та небезпеки поточного стану громадського міського
транспорту м. Маріуполя.
Дослідження актуальні, однак не зовсім відповідає секції наук про
Землю.

Старший викладач кафедри
геології, розвідки та збагачення
корисних копалин
ДВНЗ ДонНТУ

Бахтарова О.П.

РЕЦЕНЗІЯ
на науково-дослідницьку роботу учениці 11класу міського ліцею «Надія» м.
Покровська

Якимцової

Олександри

«Дослідження

антропогенних

ландшафтів Донецької області»
Робота

Якимцової

Олександри

актуальна,

присвячена

вивченню

антропогенного впливу на ландшафти Донецької області.
Авторка розглянула і систематизувала матеріал, отриманий при вивченні
ландшафтів, проаналізувала позитивні і негативні наслідки антропогенних
ландшафтів Донецької області.
Наукова новизна роботи полягає в складанні ученицею сучасної карти
антропогенного впливу на ландшафт, на якій враховано пошкодження
природоохоронних територій Донецької області та найбільш промислових
вузлів.
Робота відповідає існуючим вимогам до оформлення учнівських
науково-дослідницьких робіт і рекомендована до захисту на обласному етапі
конкурсу робіт Малої академії наук.

Старший викладач кафедри
геології, розвідки та збагачення
корисних копалин
ДВНЗ ДонНТУ

Бахтарова О.П.

