


11 ( обласний)етап Всеукраiнського конкурсу-захисrу 
науково-дослiдницъких робiт учнiв-членiв Малоi академu наук Украi·ни 2022 року 

РЕЦЕНЗIЯ 

на вауково-дослiдвицъку роботу 

Наукове вiддiлеввя Донецьке територiалъне вiцдiлення МАИ У кра1ни 

Секцiя географiя та ландшафтознавство 

Автор Петрова Ксенiя Олекезнцрiвна, освiтньо-культурного центру, 

учениця 11 -Б класу Бiлозерськоl загальноосвiтньоl школи 1-111 ступенiв №13 Бiлозерськоl 

мiськоi' ради Донепькоl областi 

Тема роботи Формування i розвиток демографiчноl ситуацil в депресивних регiонах 

(на прикладi мiста Бiлозерське у ттi mюрядкуваннi Доброттiльськоl мiськоI ради ДонеuькоI 

областi) 

Актуальнiсть роботи обумовлена тим, що особливо гостро негативнi процеси 

демографiчних змiн вiдчуваютьс.я на територiях промислових центрiв вугiльного регiону 

Донецькоi' областi, якi з 2020 року ше й перебуваютъ у станi трансформацi'i вугiльно'i 

промисловостi , яку започатковано, юс з' ясувалос.я, зарано. 

Комплекснi дослiдження демографiчних nроцесiв. що вiдбуваються протягом 

тридцятирiчноrо перiоду незаnежностi Укршни на тернторiУ шахтарського «мономiста» 

наразi вiдсутнi . 

На базi досить професiАно проаедених дослiджень авторка дiйшла неприсмного 

висновку : на сучасному еталi po1вwn.--y мiста Бiлозерсысе головною демографiчною 

загрозою с депопуmщiя населен111 . 

Надано обrрунrованi рекомендацii щодо аиnравлення ситуацii', а саме : полiпшення 

соцiально-економiчннх умов житrсл.iмьностi населення; пiдвищення соцiальних 

стандартiв у галузi оплати працi ; забе-зnеченНJJ якостi охорони здоров'я ; сприяння 

формуванню високих стандартiв житлово-комунальноrо обслуговування; сприяння 

добровiльному поверненню ухраiнцiв на етнiчну батькiвщину (за мiсцем народження); 

стимулювання залученНJ1 i закрiпленв.а фахiвцiв в данiй мiсцевостi; формування високих 

духовно-моральних станлартiв громадин у галузi сiмейних стосункiв. 

Робота написана грамотно, представляЕ: собою академiчний текст науковоrо стилю 

з логiчним викладенням матерiалу дослiд:ження. 

З недолiкiв : рекомендацii схожi на лозунги . Неясно, яким чином ix можна буде 

втiлити в житгя. 

В цiлому робота вiдповiдаЕ: ч0вв0м вимоrам до змiсту та оформления учнiвських 

науково-дослiдних робiт i рекомендусrься до захисту на II обласному етапi конкурсу робiт 

Мало'i академii' наук. 

Рецензент: 

Зав. кафедра геотехнiчноi iнженерu 

ДВНЗ <<ЛонНТУ», к.т.н., доц. Каменець В.1. 
(вчене зваюu, ПIБ) 

» ---- -- 20_ р. 



II ( обласний)етап Всеукраiнськоrо конкурсу-захисту 
науково-дослiдницьких робiт учнiв-членiв Малоi академii' наук Украi'нн 2022 року 

РЕЦЕНЗIЯ 
на науково-дослiдницьку роботу 

Наукове вiддiлення Донецьке територiальне вiJЩiлення МЛН У краi'ни 

Секцiя географiя та ландшафтознавство - ----------------- - --
А втор Сальникова Снiжана Русланiвна, учениця 1 1 класу комунального закладу 
«Марiупольський мiський технологiчний лiцей Марiупольськоi' мiськоi' ради Донецькоi' 
областi» 

Тема роботн Дослiдження iнтегрального показника регiонального економiчного розвитку 
окремих регiонiв Украi'ни 

Актуальнiсть роботи полягаЕ: в необхiдностi подолання диспропорцiйностi 
соцiально-економiчного стану регiонiв краi'ни та удосконалення методик оцiнки 
регiонального розвитку. Для аналiзу обрано вiсiм областей Украi'ни з розвинуrою 
промисловiстю та сiльським господарством. 

В роботi було виявлено та ранжовано одинадцять чинникiв, якi найбiлъше 
впливають на регiональний економiчний розвиток. Автором коректно використано три 
методики аналiзу iнтегрального показника регiонального розвитку економiки : 
квалiметрична, узагальнюючоi' оцiнки та рейтингування. Запропоновано систему 
економiчних показникiв, якi визначають рiвень регiонального розвитку з рiзним ступенем 
узагальнення. Тему розкрито системно i повно, висновки добре аргументовано , вони 
вiдповiдають отриманим результатам . Використано та оброблено великий масив 
статистичних данях . 

Авторка вважаЕ: найбiльш доцiльним до практичного застосування метод 
квалiметрii', який передбачаЕ: поступовий перехiд вiд одиничних до узагальнюючих 
оцiнок, а згодом - до iнтегральноi' оцiнки . 

Практична цiннiсть роботи полягаЕ: в можливостi використання i"i результатiв 
органами державного управлiння та мiсцевого самоврядування регiонiв для самоаналiзу та 
складання перспективноi' стратегii розвитку. 

Робота написана грамотно, це академiчний текст паукового стилю з логiчним 
викладенням матерiалу дослiдження. Оригiнальнiсть тексту перевищуЕ: 70 %. 

З недолiкiв: незрозумiло, за яким принципом вiдiбрано областi для аналiзу i чому 
серед них вiдсутня Донецька область. Також вважаю надлишковим обсяг додаткiв. 

В цiлому робота вiдповiдаЕ: чинним вимогам до змiсту та оформления учнiвських 
науково-дослiдних робiт i рекомендуЕ:ться до захисту на II обласному етапi конкурсу робiт 
Малоi' академii: наук. 

Рецензент: 

Зав. кафедри геотехнiчноi iнженерii 
ЛВНЗ «ЛонНТУ», к.т.н . , доц. Каменець В.1. 

(вчене звания , ПIБ ) 

« » ------ 20 _ _ р . 





11 ( обласний)етап Всеукраiнськоrо конкурсу-захисту 
науково-дослiдницьких робiт учнiв-членiв Малоi академii наук Украi'ни 2022 року 

РЕЦЕНЗIЯ 

на науково-дослiдницьку роботу 

Наукове вiддiлення Лонецьке територiальне вiллiлення МАН У краi"ни 

Секцiя географiя та ланлшафтознавство ___________________ _ 

Автор Вадим ХОРСУН, учень 11 класу Зорянського закладу загальноi" середньоi" освiти 

iменi Героя Радянського Союзу П.С. Дубрiвного Iллiнiвськоi" сiльськоi" рали 

Тема роботи Вплив пандемii" Covid-19 на стан туризму в свiтi 

Актуальнiсть роботи поляrа€ в тому, що за останнi десятирiччя туризм розвивався 

найбiльшими темпами серед галузей економiки свiту, однак з поширенням пандемii" 

Covid-19 туристична iндустрiя постала перед кризою, яка може виявитися найгiршою в 

icтopii". Тому потрiбна об'Е:ктивна оцiнка та прогноз розвитку туризму в свiтi , Украi"нi та 

донецькому perioнi. 

У дослiдженнi автор спробував використати наступнi методи : порiвняльно

географiчний, iсторичний, метод аналiзу та синтезу, методи економiчного i статистичного 

аналiзу, системний пiдхiд, картографiчний, експертноi" оцiнки. При виконаннi роботи було 

проаналiзовано вплив пандемii" коронавiрусу на свiтову економiку та вплив Covid-19 на 

туристичну галузь. Виконане туристичне районування в У краiнi та на при:кладi 

Iллiнiвськоi" ОТГ розглянуто питания розвитку внутрiшнього туризму. Зроблено 

вiдповiдний SWОТ-аналiз . 

Проаналiзовано ситуацiю в свп1 щодо розвитку туристичноi" галузi в перiод 

пандемii" коронавiрусу в цiлому та i"i вплив на розвиток туризму в Украiнi та донецькому 

регiонi. Тему розкрито системно i повно, висновки добре аргументовано, вони 

вiдповiдають отриманим результатам . Використано та оброблено значний масив 

статистичних даних. 

Практична цiннiсть роботи поляга€ в можливостi використання i"i результатiв 

органами державноi" влади та мiсцевого самоврядування регiонiв для самоаналiзу та 

складання перспективноi" cтpaтerii" розвитку туристичноi" галузi, зокрема й «зеленого 

туризму». 

Робота написана грамотно, це академiчний текст паукового стилю з логiчним 

викладенням матерiалу дослiдження. 

З недолiкiв: аналiз носить локальний характер для сiльського населеного пункту, 

було б доцiльно узагальнити висновки хоча б для рiвня району. 

В цiлому робота вiдповiда€ чинним вимогам до змiсту та оформлення учнiвських 

науково-дослiдних робiт i рекомендуЕ:ться до захисту на II обласному етапi конкурсу робiт 

Малоi" академii" наук. 

Рецензент: 

Зав. кафедри геотехнiчноi iнженерii 

ЛВНЗ <<ЛонНТУ)), к.т.н., доц. Каменець В.1. 
(вчене звания, ШБ) 

» ----- 20_ р. 
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