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Шановні друзі!  

     Щиро вітаю вас з перемогами у щорічних 

відбіркових етапах конкурсу – захисту Малої 

академії наук, 

      Міцною опорою вашого успіху є Мала 

академія наук учнівської молоді, яка об'єднала 

навколо себе найкращих юних науковців 

Дніпропетровської області. 

    Завдяки натхненній, самовідданій праці колективу Малої академії наук 

Дніпропетровщини, який працює у тісному зв'язку з вищими, 

загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами, ви маєте 

можливість  активно розвиватися, занурюватися у наукові глибини, 

розширювати свої знання у різноманітних галузях науки. 

     Я задоволений тим, що МАНівська родина щорічно поповнюється 

талановитою  та небайдужою до науки молоддю. Юнаки та дівчата своїми 

перемогами щоразу підтверджують,  що Дніпропетровський край посідає 

важливе місце в українській  науці. 

    Щиро дякую науковим керівникам, викладачам та вчителям навчальних 

закладів області, які допомагають розвитку та  становленню юних науковців. 

Висловлюю упевненість, що ваші знання, досвід, душевна щедрість, 

професійні та людські якості і надалі сприятимуть вихованню наукової еліти 

нашої держави 

 

З повагою 

Директор департаменту  

освіти і науки облдержадміністрації 

 О. В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
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                           Дорогі юні колеги! 

 

     Зміцнення наукового потенціалу нашої 

держави - це запорука її розвитку, розвитку 

добробуту громадян, а також необхідна умова 

визнання іншими країнами світу. Для України, 

яка прагне бути високорозвиненою, правовою 

і демократичною державою, створення 

системи розвитку обдарованої особистості є 

необхідною умовою досягнення успіху на 

цьому шляху. Важливе місце в цій системі посідає Мала академія наук 

України. 

 

        У 2017 році Мала академія наук учнівської молоді Дніпропетровщини 

зуміла об’єднати  понад 5 тисяч юних науковців. Це учні шкіл та ліцеїв нашої 

області. Сьогодні це слухачі Дніпропетровського відділення Малої академії 

наук України, а завтра вже визнані діячі науки.  

     Займатися науковою діяльності – це клопітка, але натхненна  праця. Ми 

покладаємо на вас, юні друзі, велику надію і впевнені у тому, що ви 

наполегливо оволодіватимете знаннями, плекатимете у своїх душах добірні 

зерна науки, справедливості, порядності, високої духовності, станете гідними 

представниками України на світовому рівні. 

      Попереду в кожного з вас ще чимало випробувань, та я переконаний, 

що  час, заповнений науковими пошуками та розвідками,  вбере у себе яскраві 

події, значні успіхи й вагомі перемоги – Дніпропетровське відділення Малої 

академії наук у тісній співпраці з вищими навчальними закладами 

створюватимуть для цього всі необхідні умови. 

 

      Тож залишайтеся і надалі цілеспрямованими й активними, зберігайте жагу 

до знань і будьте певні, що  ми завжди залишатимемося поряд, 

сповнюватимемо знаннями ваш спраглий розум, а щирістю наповнюватимемо 

ваші душі та серця.  

 

М.В.ПОЛЯКОВ 

Президент Дніпропетровського відділення МАН України, 

 ректор ДНУ імені Олеся Гончара, професор 
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                  Шановні учні та колеги!  

       Мала академія наук учнівської молоді 

Дніпропетровщини - це  потужна наукова платформа 

для розвитку обдарованої та  талановитої молоді 

нашої області.  

      Ми щоразу  переконуємося, що працюємо з 

найрозумнішими та прогресивними молодими 

людьми. Важливим показником цього є результати 

участі юнаків та дівчат  у  Всеукраїнському конкурсі – захисті науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. У 2017 році 

343 учні стали переможцями та призерами обласного етапу конкурсу – 

захисту, а 24 учні - призерами Всеукраїнського етапу конкурсу – захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Ми  

пишаємося Вашими досягненнями! 

      Щиро вітаємо Вас з першими науковими успіхами! Невтомність у пошуку 

дозволить Вам продовжити традиції славетних українських вчених і 

збагатить скарбницю світових наукових досягнень. 

     Бажаємо Вам успішно реалізувати свої творчі  можливості і не розгубити 

на життєвих дорогах юнацького завзяття, наполегливості та таланту! 

     

З повагою 

Н.В.ТЯГЛО 

Директор КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»  

Дніпропетровської обласної ради» 
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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО, ФОЛЬКЛОРИСТИКА ТА 

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО» 

 

Секція «Українська література» 

 

 
 

Положай Ірина Костянтинівна 

учениця 11 класу 

КЗО Роздорська середня загальноосвітня школа  

Синельниківського району Дніпропетровської області 

 

«АРХЕТИПНИЙ ОБРАЗ ВОДИ В ПОЕЗІЇ ГАННИ СВІТЛИЧНОЇ» 

 

Науковий керівник: Величко Тетяна Федорівна, учитель української мови і літератури, 

вчитель-методист 

 

     Актуальність обраної теми зумовлена тим, що нині в літературознавстві зростає 

зацікавленість науковців проблемою архетипів української ментальності в літературі у 

зв'язку з необхідністю збереження й примноження духовних надбань нашого народу. 

      Мета роботи – це дослідити архетипний образ води в поезії Ганни Світличної. 

Відповідно до мети були визначені наступні завдання: 

-  окреслити теоретичні аспекти понять архетип та архетипний образ; 

- з'ясувати символіку води в українській міфології; 

- виокремити і проаналізувати архетипний образ в поезії Ганни Світличної, 

визначити особливості його функціонування; 

- довести його архетипне походження, спираючись на символіку води, засвідчену в 

давніх віруваннях та міфології. 

       У процесі роботи в поезіях Г.Світличної було виявлено і проаналізовано образи таких 

елементів водної стихії, як дощ, море, ріка, джерело, криниця;. з'ясовано, що їхнє 

смислове навантаження та особливості функціонування зумовлені як ідейно-тематичним 

звучанням творів, так і символікою того чи іншого елемента водної стихії. Дослідження 

засвідчило, що образ води у творах поетеси має архетипне походження, є виразником 

психологічного стану ліричної героїні та засобом експресивності, а його аналіз допомагає 

глибше з'ясувати ідейно-художній зміст поетичних творів. 
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Палій Інна Валентинівна 

учениця  9 класу 

КЗ Ганнівський навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа – 

дошкільний навчальний заклад» Верхньодніпровського району Дніпропетровської 

області 

 

«КОНЦЕПТ «ДУША УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ» У КАЗКАХ САШКА ЛІРНИКА» 

 

Науковий керівник: Палій Вікторія Миколаївна, учитель української мови і літератури КЗ 

Ганнівський навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа – дошкільний 

навчальний заклад», учитель-методист. 

 

    У літературознавстві казки Сашка Лірника, відповідно й концепт «душа української 

нації» не були об’єктом глибокого й всебічного вивчення, що й зумовило актуальність 

обраної теми й стало предметом дослідження. 

    Мета роботи – з’ясувати специфіку вираження концепту «душа української нації» у 

казках Сашка Лірника як вияв індивідуального стилю його художнього мислення. 

    Завдання:  

- визначити теоретичну базу дослідження (сутність поняття концепт, його структура, 

класифікації); 

- розглянути основні види концепту «душа української нації» та специфіку його 

осмислення в казках Сашка Лірника; 

- з’ясувати роль концепту «душа української нації» як одного з найвизначніших 

виразників української ментальності в аналізованих казках.  

    У процесі дослідження було виявлено й проаналізовано такі складові концепту «душа 

української нації» у казках Сашка Лірника: 

1) безмежна відданість українського народу рідній Вітчизні; 

2) мужність, героїчна звитяга українців; 

3) особливе ставлення до праці; 

4) звичаї, реалії побуту; 

5) гострий розум та дотепний гумор як провідні риси вдачі української нації. 

    Під час роботи зроблений висновок, що концепт «душа української нації» розкриває 

духовні ідеали української народу: добро і честь, безмежну любов до рідної Вітчизни, 

мужність у боротьбі за волю, самовіддану працю і є одним з найвиразніших ментально-

специфічних утворень, що естетично наснажує художній текст, виокремлює майстерність, 

специфіку авторського стилю Сашка Лірника.  
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Виноградова Мирослава Миколаївна, 

учениця 11 класу 

КЗО  «Середня загальноосвітня школа № 81» 

Дніпровської міської ради 

 

«ФУНКЦІЯ ЛЕГЕНДИ В ПОЕЗІЇ О.ОЛЕСЯ  

(ЦИКЛ «КНЯЖА УКРАЇНА» 

 

Постать Олександра Олеся є однією з центральних  періоду раннього українського 

модернізму і активно досліджується сучасною літературознавчою наукою.  

В українську літературу Олесь входить як поет, що розширив тематичний, стильовий, 

настроєвий діапазони лірики, підніс виражальну силу українського художнього слова. 

Поезія Олеся уже з виходом першої збірки завоювала прихильність знавців літератури і 

масового інтелігентного читача. У ній були представлені безпосередність і щирість 

поетичного вислову, глибокий внутрішній драматизм почуття, багатство мінливих 

відтінків настрою.  

Одна з основних  характеристик поезії О. Олеся –  утвердження свободи як провідної 

духовної цінності, широка розробка національно–визвольної теми, мотиву звільнення від 

рабської свідомості, боротьба за волю, утверджується краса громадянського почуття, 

жертовного подвигу.  

Творчий доробок Олександра Олеся у різних аспектах досліджували такі науковці, як О. 

Камінчук, Д. Чуб , Л. Череватенко, С. Павличко, Ю. Погрібняк , В. Полєк , Р. 

Радишевський , М. Жулинський . 

Історіософську концепцію розкриває насамперед збірка «Княжа Україна». У 

програмному вірші «Заспів» задекларовані основні принципи інтерпретації історичних 

подій – державотворення і захист вітчизни: «Хто боровсь за Україну, за державність, за 

народ». Рання давньоруська доба постає «золотим віком» України, коли джерелом 

добробуту є вільна праця, а запорукою свободи – оборона рідного краю («Початки 

Києва»). Поет спиняється на етапних подіях у розвитку давньоруської держави («Аскольд 

і Дір», «Олег», «Похід на Царгород», «Ярослав Мудрий»), подає обробку легендарних 

сюжетів («Княгиня Ольга», «Печенізька облога Києва»). Вплив романтичної історіософії 

помітний у відтворенні вільного життя давніх слов’ян, увиразненого картинами буяння 

незайманої природи («Україна в старовину», «Наші предки – слов’яни»).  

Мета роботи полягає в тому, щоб з’ясувати своєрідність використання легенд у поезії 

О. Олеся. циклу «Княжа Україна».  

Дослідження поезії О. Олеся спрямоване на виконання таких завдань, як 

опрацювання літературно-критичні, літературознавчих джерел  

з досліджуваної проблеми; 

     розгляд своєрідносиі художнього осмислення легенд на ідейно-

композиційному та зображально-виражальному рівнях; 
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        з’ясування особливостей використання легенд „Літопису руського” в українській 

літературі;  

       осмислення рівня інтерпретації легенд „Літопису руського” в циклі О. Олеся  

„Княжа Україна”; 

       аналізу  художньої своєрідності використання легенд у поезії О. Олеся. 

Матеріали можуть бути використані під час поглибленого вивчення творчості поезії 

О. Олеся  у шкільному курсі української літератури, на уроках позакласного читання та на 

факультативних заняттях у класах з поглибленим вивченням української мови і літератури 

в загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях. 

 

 
 

Загоруйко Дар`я Сергіївна 

учениця 10 класу 

 КЗО«Середня загальноосвітня школа № 16» 

Дніпровської міської ради 

 

ПРОВІДНІ МОТИВИ У ТВОРАХ  ГАННИ СВІТЛИЧНОЇ 

Науковий керівник: Чернявська Ольга Дмитрівна, вчитель  КЗО «Середня загальноосвітня 

школа № 16» 

Науково-дослідницька робота складається з 27 сторінок, 24 джерел. 

Мета даної роботи передбачає дослідити аспекти особистого життя Ганни Світличної, 

ґрунтовно розглянути її творчість, долю та внутрішній світ, і, проаналізувавши її 

поезію,визначити мотиви збірок поетеси. Крім цього, встановити, як життя відомих людей 

впливає на їхню творчість. Реалізація мети передбачає розв`язання таких завдань: 

1. Дослідити життя і літературну спадщину поетеси; 

2. З`ясувати особливості поетики Ганни Світличної; 

3. Виявити художню своєрідність поетичної мови збірок тощо. 

      Актуальність теми полягає в тому, що на сьогоднішній день залишається багато 

поетів, яких мало знає покоління XXI століття і яких було б необхідно вивчати і 

досліджувати.  Серед таких і Ганна Світлична, творчість якої  не можна залишити без 

уваги. 

Одержані висновки: Літературна спадщина Ганни Світличної надзвичайно 

різноманітна та багатогранна. Ознайомившись з її творчістю, можна зрозуміти, що у своїй 

поезії вона порушує моральні проблеми і закликає до любові, гуманізму та 

самовдосконалення. 

Результати роботи можуть бути використані для вивчення, дослідження матеріалу: в 

шкільних програмах, у вищих навчальних закладах, спеціальних спецкурсах, літературних 

гуртках, вечорах. 

Ключові слова: мотив, Г. Світлична, «І буде лет», кохання, жертовність, гуманізм. 
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Павловська Маргарита Янівна 

учениця 10 класу 

 Криворізької загальноосвітньої школи 

І–ІІІ ступенів № 79 Криворізької міської ради 

 

«РОЛЬ ПЕЙЗАЖУ У РОМАНІ С.ТАЛАН «РОЗКОЛОТЕ НЕБО» 

Науковий керівник: Саєнко Оксана Василівна, учитель української мови і літератури 

Криворізької загальноосвітньої школи  І–ІІІ ступенів № 79 

Нині сучасний українець має достатньо історичних та художніх джерел, щоб 

створити картину подій Голодомору, але роман «Розколоте небо» дасть змогу надатицим 

знанням образності, осмисленості крізь призму життя однієї родини на Луганщині. 

Письменниця зуміла дібрати різні засоби художнього творення образів. Але чи не 

найважливішу роль у передачі настрою, сподівань героїв відіграє літературний пейзаж. 

Мета роботи - дослідити художню своєрідність та функціональну палітру пейзажів у 

романі «Розколоте небо». 

Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: 

- дати визначення поняттю «пейзаж», окреслити його функції; 

- визначити місце пейзажу в романі «Розколоте небо»; 

- з'ясувати символічність пейзажів роману; 

- проаналізувати поетику пейзажів. 

Описи природи  у творі надзвичайно багаті на різноманітні засоби поетики, за 

допомогою яких письменниці вдалося передати символічність подій, розвиток сюжету, 

увиразнити почуття й настрій персонажів. 

Пейзажі в романі відіграють важливу ідейно-змістову й емоційно-естетичні функції 

у романі «Розколоте небо». Це підсилює ліричне звучання твору, підкреслює драматизм 

подій. 
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Шапкіна Олександра Олександрівна 

учениця 10 класу 

Царичанської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради 

Дніпропетровської області 

 

«ХУДОЖНЯ ІНТЕРРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ МИТЦЯ В РОМАНІ 

СТЕПАНА ПРОЦЮКА «ТРОЯНДА РИТУАЛЬНОГО БОЛЮ» 

 

Науковий керівник Онищенко Валентина Олександрівна, вчитель української мови і 

літератури  Царичанської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів 

Актуальність теми зумовлена відсутністю її цілісного аналітичного висвітлення в 

українському літературознавстві. Життя і творчість Василя Стефаника,  які  

інтерпретуються в романі С.Процюка, розглядались раніше в ракурсі канонів 

соцреалістичної критики у формі документальних досліджень науково-публіцистичних 

статей, нарисів. «Троянда ритуального болю» - психобіографічний роман про творчу 

сутність митця, образ якого подано у стилі неомодернізму.      

Метою роботи є осмислення художньої інтерпретації образу митця у романі 

С.Процюка «Троянда ритуального болю», її співвіднесеності з індивідуальним 

світобаченням митця.   

Завдання  дослідження: систематизувати й осмислити теоретичний  

(літературознавчий) аспект дослідження художньої інтерпретації образу; розглянути 

наукове пізнання життя і творчості В. Стефаника до появи роману С. Процюка;   дослідити 

своєрідність художньої інтерпретації образу митця на  проблемно - тематичному , сюжетно-

композиційному, жанрово - стильовому  та просторово – часовому рівнях ; проаналізувати 

концептуальний зміст образної системи, роль образів-символів; дослідити риси поетики 

неомодернізму у творі. 

Наукова новизна роботи в тому, що вона є першою спробою комплексного аналізу 

художньої інтерпретації образу митця в романі С.Процюка, що знайшло своє відображення 

в розробці моделі неомодерної  інтерпретації героя, підґрунтя якої складають образи-

символи. 

           Результати дослідження: художня інтерпретація образу митця має гуманістичне 

спрямування, її своєрідність визначена наявністю ключової домінанти – мегаобразу 

«Троянда ритуального болю», яка містить наскрізну ідею: його життя – це ритуал власної 

творчості, яким герой прагнув подолати трагізм і суперечливість буття, викликані 

одвічними переслідуваннями троянди ритуального болю – символу життя і смерті; 

структура образної системи має рецептивний, ґенезо-моделюючий та концептуально-

архетипний характер; твір – неомодерний , в ньому  домінують ознаки експресіоністської 

поетики: занурення у глибини психіки, здійснене за допомогою творчої інтуїції автора, 

використання елементів психоаналітичного інструментарію; розгортаються  кілька часових  

концепцій, багатогранних за змістом:у зіставленні з вічністю, з великими часовими 

масштабами, осмисленні часу  як важливого  моменту історії, так і миттєві події в житті 

героя. 

 



 
 

11 

 
 

Стельмашенко Павло Володимирович 

учень 11 класу 

 КЗО «Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при  

Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара». 

 

«ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІНОГО ПОТОКУ В РОМАНІ ЛІНИ КОСТЕНКО 

«ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО САМАШЕДШЕГО» 

Науковий керівник: Лаптєєва Юлія Олегівна, викладач української мови та літератури 

КЗО «Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при Дніпропетровському 

національному університеті імені Олеся Гончара». 

Наукова робота складається з  29 сторінок, 9 джерел. 

Метою роботи є дослідження інформаційного потоку в романі Ліни Костенко «Записки 

українського самашедшого». При цьому ми вирішуємо наступні завдання: порівняти можливі 

жанрові визначення твору; визначити жанрову належність роману; дати характеристику 

особливостей інформаційного потоку; дослідити інформаційний потік в аналізованому творі. 

Актуальність роботи полягає у вивченні особливостей інформаційних потоків у 

літературі, досліджуючи суміжні з літературою явища на прикладі популярного сучасного 

роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшого». 

Одержані висновки: події, що відбуваються у романі, мають емоційне забарвлення, 

відрізняються тематикою (політичні, соціальні тощо) й можуть бути одноразовими, 

повторюваними та перехідними. Тож у досліджуваному романі інформаційний потік, 

сполучаючись із сюжетними лініями, поєднуючи художній вимисел із реальними фактами, 

набуває унікальних форм.     

Результати роботи можуть бути використані при вивченні сучасної української 

літератури у старшій школі. 

Ключові слова: інформаційний потік, роман, нотатки, щоденник, «Записки 

українського самашедшого». 
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Сайко Сабріна Анатоліївна 

учениця 9 класу 

КЗО  «Навчально-виховний комплекс № 100, загальноосвітній навчальний заклад 

І–ІІ ступенів-ліцей» Дніпровської міської ради 

 

                            ЄДНІСТЬ ЧАСУ І ПРОСТОРУ В РОМАНІ  

АНТОНА КОПИНЦЯ «ІВАН СИЛА НА ПРІЗВИСЬКО «КРОТОН» 

 

Науковий керівник: Зялик Юлія Олександрівна, української мови та літератури, учитель 

вищої категорії, учитель-методист КЗО «Навчально-виховний комплекс № 100, загально-

освітній навчальний заклад І–ІІ ступенів-ліцей» Дніпровської міської ради 

Науково-дослідницька робота складається з 31 сторінок, 32 позиції джерел та 

літератури. 

Метою роботи є дослідження впливу часу і простору на життя літературного 

персонажа на прикладі твору А. Копинця «Іван Сила на прізвисько «Кротон» 

Для досягнення означеної мети потрібно поставити наступні дослідницькі 

завдання: 

1. Дати теоретичну характеристику хронотопу; 

2. Виявити ознаки античного романного хронотопу в сучасному творі; 

3. Ознайомитись із життям А. Копинця та Івана Фірцака; 

4. Проаналізувати вплив соціально-історичного хронотопу на життя 

головного героя; 

5. Виявити вплив різних часових просторів один на одного; 

Актуальність роботи полягає в тому, що було вперше досліджено вплив соціально-

історичного хронотопу у романі А. Копинця «Іван Сила на прізвисько «Кротон» на на 

внутрішній стан людини, що надає змогу відтворити єдність часу і простору в означеному 

романі. 

Одержані висновки: літературний хронотоп відіграє значну роль в романі 

А. Копинця «Іван Сила на прізвисько «Кротон» та виконує декілька функцій: формує 

жанрові особливості роману, виступає засобом опису епохи, впливає на внутрішній стан 

персонажів, передрікає події в житті героїв, виражає загальну ідею твору.  

Результати дослідження можуть бути використані на шкільних конференціях; під 

час проведення порівняльного аналізу роману А. Копинця та повісті О. Гавроша 

«Неймовірні пригоди Івана Сили» (нещодавно введено в шкільний курс української 

літератури) 

Ключові слова: хронотоп, часопростір, соціально-історичний хронотоп, локальний 

хронотоп дороги, внутрішній хронотом, грецький, побутовий, автобіографічний, 

біографічний романні хронотопи, А. Копинець. 
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Тєлєгіна Дар’я Михайлівна 

учениця 11-Б класу 

Криворізької гімназії №91 Криворізької міської ради 

 

„ОБРАЗ ЛІРИЧНОЇ ГЕРОЇНІ У ТВОРЧОСТІ  

ЛЮБОВІ БАРАНОВОЇ” 

 

Науковий керівник: Мокряк Оксана Іванівна, учитель-методист української  мови та 

літератури Криворізької гімназії № 91. 

Науковий консультант: Донченко Лариса Олексіївна, доцент, кандидат філологічних 

наук. 

 

Любов Баранова – відома криворізька поетеса. Автор поетичних збірок: 

„Воскресаю в степах”, „Пелюстки любові”, „Сонячні стежини”, „На крилах світлої мети”, 

„Тріумф і тиша”, збірку віршів для дітей „Капелюшок для киці”. У 2012 році вийшла 

збірка „Плід любові й снаги”, а в 2014 році – побачила світ збірка перекладів „Переклик 

голосів”. Провідні мотиви її лірики – це щира любов до України, замилування красою 

рідного краю, возвеличення хліборобського роду, благоговіння перед світлим почуттям – 

коханням. „Художній світ поезій Любові Баранової – багатовимірний, в центрі його 

часово-просторових і духовно-філософських координат – особистість, яка усвідомлює 

магічну силу слова. Лірична героїня постає у своїх домінантних іпостасях: володарка 

слова, живописець рідної природи, натхненний музика, майстер інтимної лірики, мати-

берегиня”. У наш час нівеляції морально-етичних цінностей, набуває ваги патріотична 

громадянська позиція та утвердження споконвічних ідеалів – совісності, вірності, 

доброзичливості, які є константами поезій Любові Баранової, що й обумовлює 

актуальність дослідження. Мета роботи полягає у дослідженні своєрідності виявів 

внутрішнього світу ліричної героїні у творах Любові Баранової. Мета визначає вирішення 

ряду конкретних завдань: 1) ознайомитися і опрацювати літературні джерела з теми 

дослідження; 2) дати визначення поняття „ліричний герой”; 3) окреслити специфіку 

авторської позиції; охарактеризувати персонажів поетичних творів.  

Зміст. Ліричний герой – це та опоетизована суть авторського „я”, котра найповніше 

відповідає естетичному ідеалові, це той ліричний характер і та поетична біографія, яку 

автор конструює для своїх читачів. Образ ліричної героїні Любові Баранової – це непряме 

біографічне відображення авторського „я”, разом із тим, є водночас найбільш повним 

виявом її творчої особистості. 

Любов Баранова – патріотка України. Історичне минуле нашого краю викликає 

емоційне переживання ліричної героїні. Тому основна тема громадянської лірики – 

свобода і незалежність України. З гнівом і болем вона пише про імперське поневолення, 

про трагедію українських повстанців, голодомор, війну, Чорнобиль. 

Поетеса з великою любов’ю оспівує степове містечко Долинське, де воскресає її 

душа і віра в людей. Вона опоетизовує степовий край свого дитинства, в її віршах 

оживають спогади про хліборобський рід. Лірична героїня Любові Баранової органічно 

поєднана з природою. У її зображенні поетеса орієнтується на український фольклор, 

проте творить оригінальні поетичні образи сонця, місяцю, вітру, всіх пір року, Дніпра, 

калини. Духовний світ ліричної героїні багатогранний. Про це свідчать посвяти Джордано 

Бруно, Людвігу Ван Бетховену, Іоганну Себастьяну Баху, Григорію Сковороді, Євгену 

Плужнику. Любов Баранова – майстер любовної лірики. Благородство й аристократизм, 

розуміння і всепрощення – етичні виміри драматичних почуттів ліричної героїні. Кохання 

все ж залишається вічною таємницею. 

У творчому доробку поетеси є збірка перекладів поезій Анни Ахматової. Для 

перекладу обрано вірші, в яких лірична героїня – втілення вічної жіночності – постає в 
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своїй багатоликості: це і біблійна Божа Мати, Рахіль і Мелхола, єгипетська цариця 

Клеопатра. У віршах для дітей постає образ розумної, веселої, доброї, цікавої старшої 

порадниці. Незмінними у поезій Любові Баранової залишаються прагнення істини, любові 

і краси. 

 

 

 

                                                            Шаєвич Катерина Петрівна 

учениця 10 класу 

КЗО  «Навчально-виховний комплекс № 59 «загальноосвітній навчальний заклад – 

дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради 

 

«ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ Д. ЯВОРНИЦЬКОГО В КОНТЕКСТІ 

ЗАГАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ» 

 

Науковий керівник: Щоголєва Інна Вацлавіна, вчитель української мови і літератури 

комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 59 «загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради, вчитель-

методист, вчитель вищої категорії  

Протягом останніх років у науковий обіг введено багато фактів, імен і явищ, які з 

тих чи інших причин певний час або ж зовсім випадали з поля зору вчених, або ж 

діставали неповну і необ'єктивну оцінку. Донедавна поза увагою залишалась і велика та 

багатогранна спадщина академіка Дмитра Івановича Яворницького. 

Мета дослідження: дослідити та узагальнити літературну творчіст Д. Яворницького 

в контексті особливостей загальних тенденцій розвитку української літератури кінця ХІХ 

століття. 

Актуальність вибору теми дослідження обумовлена посиленням інтересу до 

творчості письменників рідного краю, розширенням діапазону досліджень даної проблеми 

у сучасному літературознавстві.  

Завдання дослідження: 

1) Розглянути літературний творчий шлях Д. Яворницького в літературно-

мистецькому контексті.  

2) Визначити ідейно-тематичне звучання ліричних та прозових творів                                    

Д. Яворницького в контексті загальних тенденцій розвитку української літератури другої 

половини ХІХ ст. 

 

Об’єкт дослідження: оригінальна літературна творчість Д. Яворницького; відомості 

про літературну творчість Д. Яворницького. 

Предмет дослідження: оповідання, поезії і повісті Д. Яворницького; відомості 

автобіографічного характеру про літературну діяльність письменника. 
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Наукова новизна полягає в розширенні діапазону знань про творчість письменників 

Придніпров’я ХІХ століття; дослідженні письменницької спадщини Д. Яворницького в 

аспекті розвитку української літератури кінці ХІХ століття. 

  Практичне значення дослідження: створення літературно-критичного матеріалу, 

що висвітлює основні аспекти творчості  Д. Яворницького в розрізі особливостей 

літератури кінця ХІХ ст., які можна використовувати на уроках літератури рідного краю 

або для подальших досліджень. 

Літературно-письменницька творчість Д. Яворницького розвивалася в напрямку 

романтично-реалістичної літератури яскравого національного спрямування. Тематика 

поетичних і прозових творів Яворницького не виходить за межі інтересів сільського тру-

даря, інтелігенції. З цих позицій критикується пихатість і неробство поміщиків, 

духівництва, облагороджується життя чесного і працьовитого хлібороба. Поезія Д. Явор-

ницького має інтимно-філософський характер, її тематичний діапазон неширокий, а 

соціальне звучання приглушене розпачливими нотами і мотивами туги. У прозових творах 

Д.Яворницького яскраво прослідковуються народницькі ідеї, але разом з тим письменник 

розгвінчує їх неспроможність, певну ідеалістичність щодо реального стану українського 

селянства.   

Отже, літературні твори  Д. Яворницького відповідають загальним тенденціям 

розвитку української літератури кінця ХІХ ст.  

 

Секція «Зарубіжна література» 

 

 

 

Тюрякова Вероніка Михайлівна 

учениця 11 класу 

КЗО  «Фінансово-економічний ліцей» 

Дніпровської міської ради 

 

«ХУДОЖНЯ КОНЦЕПТОСФЕРА АНГЛІЙСЬКОСТІ 

 В ТВОРЧОСТІ ДЖ.К.ДЖЕРОМА» 

 

Науковий керівник:Новохатна Дарія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури 

фінансово-економічного ліцею 

 

Ментальність – це певна властивість традиційної етнічної свідомості особливим 

чином відображати (і виражати своєю поведінкою) певну етнічну картину світу.  

За методологічну основу роботи взято менталітет і ментальність етнокультурної 

спільності; методика ґрунтується на поєднанні історико-генетичного та історико-

типологічного підходів, які уможливлюють розгляд об’єкта (художня концептосфера 
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англійськості) і предмета (повісті Дж.Джерома «Троє у човні…» та «Троє на колесах») 

дослідження в їх зв’язках і з літературною традицією, і з сучасним (щодо них) історико-

літературним контекстом. 

Метою дослідження є визначення англійськості як культурно-історичного феномену 

та пов’язаних з нею концептів англійської ментальності в повістях Дж.Джерома «Троє у 

човні…» та «Троє на колесах». Відповідно до мети вирішуються наступні завдання: 

- з’ясувати теоретичні засоби щодо вивчення концептосфери художнього твору; 

- розглянути менталітет і ментальність етнокультурної спільності; 

- проаналізувати особливості англійського національного характеру; 

- розглянути жанрові особливості повістей Дж.Джерома «Троє у човні..» та «Троє на 

колесах»; 

- з`ясувати концепти національного культурного світу в повістях. 

Повісті створюють в результаті досить цілісний образ «Типового англійця», в якому 

можна виділити певні домінантні якості. У просторі власної культури даний образ 

підтримує сукупність еталонів, що на макрорівні задають універсальні принципи, а на 

мікрорівні пропонують конкретні поведінкові орієнтири. 

 

 
 

Ерліх Богдан Іванович 

учень 11 класу  

КЗО «Навчально-виховний  комплекс № 131 «загальноосвітній навчальний заклад  

І ступеня –гімназія» Дніпровської міської ради 

 

«ДОКУМЕНТАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПОЕТИКИ РОМАНУ 

Д.ДЕФО «РОБІНЗОН КРУЗО» 

 

Науковий керівник: Токарєва Юлія Симгізмундівна, вчитель російської мови та 

зарубіжної літератури КЗО «Навчально-виховний  комплекс № 131 «загальноосвітній 

навчальний заклад  І ступеня –гімназія», вища категорія, вчитель-методист  

 

           Мета: проаналізувати риси документальної літератури в художній структурі роману 

«Робінзон Крузо» Д. Дефо. 

          Задачі дослідницької роботи:  

1.Розширити та конкретизувати спостереження дослідників щодо рис документальної 

літератури, які присутні в структурі роману Дефо «Робінзон Крузо». 

2. Зробити цілісний аналіз поетики документальності в романі «Робінзон Крузо». 

3. Проаналізувати оповідальну структуру роману.  

         Актуальність дослідження обумовлена осмисленням жанрової специфіки роману 

«Робінзон Крузо» як однієї з важливих проблем сучасного літературознавства.  

Розділ I. ДОСЛІДНИЦЬКА РЕЦЕПЦІЯ РОМАНА “РОБІНЗОН КРУЗО” Д. ДЕФО 
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Даніель Дефо написав більше 300 художніх і публіцистичних творів. Але світову 

славу приніс йому роман про Робінзона Крузо, перше видання якого вийшло майже 300 

років тому. 

Роман Дефо стоїть на стику багатьох жанрів, природним чином включаючи в себе 

їх риси і подібним синтезом утворюючи нову форму, що представляє особливий інтерес. 

До роману "Робінзон Крузо" було застосовано безліч жанрових визначень: 

пригодницький просвітницький роман (В. Дібеліус); авантюрний роман (М. 

Соколянський); роман виховання, трактат про природне виховання (Жан Жак Руссо); 

духовна автобіографія (М. Соколянський, Дж. Гюнтер); острівна утопія, алегорична 

притча, "класична ідиліяОвільного підприємництва", "белетристичне перекладення 

локковской теорії суспільного договору" (А. Єлістратова). 

Історія Робінзона Крузо з усіма її перипетіями - це розгорнута, обросла багатьма 

подробицями розповідь про Людину, про її зіткнення з Природою, про її боротьбу за 

життя, про фізичну, інтелектуальну й моральну стійкість. Робінзон Крузо був першою 

“природною людиною” у великій європейській літературі доби Просвітництва, тобто 

людиною, вирваною із звичного соціального оточення і поставленою в цілком природні, 

не обмежені дією будь - яких соціальних інститутів умов. 

РОЗДІЛ II. ПРОВІДНІ РИСИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПРОЗИ. 

Документальна література представлена багатьма жанрами, найвідомішими з яких 

є мемуари, щоденник і автобіографія. 

Ядром оповідної структури творів епохи Просвітництва є експеримент, який має на 

меті вивчити поведінку героя в екстремальних умовах. 

Як яскравий приклад можна привести роман Д. Дефо "Робінзона Крузо". 

РОЗДІЛ III. ПОЕТИКА ДОКУМЕНТАЛЬНОСТІ В РОМАНІ “РОБІНЗОН КРУЗО” 

3.1. Джерела фабульної основи роману 

Документальна література базується на реальних історичних документах та фактах. 

Так, основу для сюжету свого роману «Робінзон Крузо» Д. Дефо почерпнув з декількох 

джерел. Їх, тобто джерела, які послугували фабульною основою роману, можна розділити 

на фактологічні і літературні. 

Прийнято вважати, що прототипом фігури Робінзона Крузо послугувала постать 

шотландського моряка Олександра Селькірка. 

3.2. Оповідальна структура роману 

Ще одним фактором, що дозволяє віднести роман до документальної літератури є 

особливості оповідальної манери. Оповідальна структура роману Дефо виконана у вигляді 

поєднання мемуарів і щоденника. 

Головною метою автора ставилася найбільш вдала верифікація, тобто надання 

своїм творам максимальної достовірності. 

Все оповідання ведеться від першої особи, очима самого героя, через його 

внутрішній світ. Автор з роману повністю вилучений. Даний прийом не тільки збільшує 

ілюзію правдоподібності, надаючи роману видимості подібності з документом очевидця, а 

й служить чисто психологічним засобом саморозкриття персонажа. 

3.3. Художні засоби досягнення достовірності в романі  «Робінзон Крузо» 

Значну роль в поетиці роману та в його естетичному впливі на читача відіграє 

гіперболізація. 

Художнім засобом досягнення достовірності була і простота. 

Творчо засвоївши досвід попередників, спираючись на власний журналістський 

досвід, Дефо створив оригінальний художній твір, який органічно поєднував в собі 

авантюрний початок з уявної документальністю, традиції мемуарного жанру з рисами 

філософської притчі. 

Висновки 

Даніель Дефо був одним з основоположників побутово - реалістичного роману в 

Англії. 
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Оповідальна структура роману Дефо "Робінзон Крузо" заснована на синтезі різних 

жанрів: автобіографії, мемуарів, щоденника, хроніки, авантюрного роману. Мемуарна 

домінанта більш виражена в острівній частині оповідання, в той час як в попередній 

частині переважають елементи автобіографії. 

Застосовуючи різні композиційні прийоми, в число яких входять: мемуари, 

щоденник, описи і реєстри, молитви, сни, які виконують роль розповіді в оповіданні, 

авантюрність, діалогічність, елементи ретроспективності, повтори, динамічні описи, 

використання різних перипетій як структуроутворюючих компонентів сюжету тощо - 

Дефо створив талановиту імітацію правдоподібного життєпису, написаного очевидцем. 

Можна з впевненістю стверджувати, що роман англійського письменника Даніеля 

Дефо “Робінзон Крузо” належить до числа найбільш популярних творів світової 

літератури. Інтерес до нього не вичерпується як з боку читачів, так і з боку дослідників 

англійської роману епохи Просвітництва, які високо оцінюють внесок письменника в 

розвиток національних традицій жанру і всієї західноєвропейської белетристики. 

 

 

Когут Дар'я Дмитрівна 

учениця 10 класу 

КЗО «Навчально-виховний  комплекс № 131 «загальноосвітній навчальний заклад  

І ступеня –гімназія» Дніпровської міської ради 

 

«САТИРА В КОМЕДІЇ В. ШЕКСПІРА «ПРИБОРКАННЯ НОРОВЛИВОЇ» 

Науковий керівник: Єрліх Світлана Яківна вчитель вчитель російської мови та 

зарубіжної літератури КЗО «Навчально-виховний  комплекс № 131 «загальноосвітній 

навчальний заклад  І ступеня –гімназія» 

Мета: висвітлення суті комічного в комедіях, засобів творення комічного ефекту в 

комедіях В.Шекспіра. 

Задачі дослідницької роботи:  

- з’ясувати, що таке комічне в літературознавстві; 

- визначити прийоми творення комічного; 

- відзначити найбільш характерні прийоми і способи комічного образу в комедії 

В.Шекспіра "Приборкання норовливої". 

Актуальність обраної теми зумовлена відсутністю єдиного погляду щодо категорії 

комічного й важливістю подальшого вивчення теоретичних прийомів, зростанням 

інтересу до категорії комічного як загальнолюдського феномена, властивого всім народам 

і всім літературам; потребою в подальшому системному, комплексному вивченні, 

реалізації категорії комічного з’ясувати прийоми комічного в комедіях В.Шекспіра. 

РОЗДІЛ І. ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР - АНГЛІЙСЬКИЙ ДРАМАТУРГ І ПОЕТ. 
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Вільям Шекспір - англійський драматург, поет і актор. Він народився 23 квітня 

1564 року в Стратфорді-на-Ейвоні, графство Уорвікшір, Англія.  

Творчість Шекспіра, якою видатний російський критик В. Бєлінський назвав 

"яскравою зорею й урочистим світанком ери нового, справжнього мистецтва", є найвищим 

досягненням європейської літератури доби Відродження. 

Спадщина його набула світового значення, вплинула на творчість численних 

митців і зберігає свою актуальність до нашого часу. 

 «Приборкання норовливої» - одна з найпопулярніших комедій Шекспіра - за життя 

автора не була опублікована.  

Як у «Комедії помилок» і в «Двох веронцях», в основі композиції «Приборкання 

норовливої» лежить принцип паралелізму дії. В п'єсі три плани: інтродукція Крістофера 

Пройда, лінія Петруччо і Катеріни, лінія Люченцо і Б'янки. Кожний із сюжетних планів 

має власне джерело, але всі вони зв'язані між собою й підпорядковані центральній думці 

твору - ствердженню гуманістичної моралі. 

Центральні образи комедії - сильні в своїх пристрастях і уподобаннях, багаті внутрішнім 

змістом, розумні й життєрадісні,- тому неабиякий азарт, з яким вони віддаються своєму 

турнірові, охоплює й глядачів. 

 «Приборкання норовливої» - це п'єса з виразними філософськими мотивами. 

     РОЗДІЛ ІІ. САТИРА В КОМЕДІЇ В. ШЕКСПІРА "ПРИБОРКАННЯ    НОРОВЛИВОЇ" 

2.1 Прийоми створення сатири в літературі 

Сатира (лат. Satira) - поетичне принизливе викриття явищ за допомогою комічних 

засобів: сарказму, іронії, гіперболи, гротеску, алегорії, пародії. 

Сатира на початку своєї появи була певним ліричним жанром. Вона представляла 

собою вірш, часто значне за обсягом, зміст якого містило в собі насмішку над певними 

особами або подіями. Сатира як жанр виникла в римській літературі. 

Основою сатири є викриття та сміх, за допомогою сміху автор викриває недоліки, людські 

пороки. 

 Характерна особливість сатири - негативне ставлення до об'єкта зображення і, 

одночасно, наявність позитивного ідеалу, на тлі якого виявляються негативні риси 

зображуваного. 

2.2 Сюжет та  композиція в комедії "Приборкання норовливої" як прийоми творення 

сатири 

У комедії «Приборкання норовливої» втілено широкий спектр моральних ідей. 

Конфлікт «Приборкання норовливої» обумовлений зіткненням двох контрастних 

поглядів на роль жінки в коханні та шлюбі. Шлях Люченцо та Б'янки до подружнього 

щастя більш хвилюючий та романтичний, але в результаті сама Б'янка виявиться 

«підставною особою» для чоловіка: Люченцо не розпізнав її істинної натури.  

Шлях Люченцо та Б'янки до подружнього щастя більш хвилюючий та 

романтичний, але в результаті сама Б'янка виявиться "підставною особою" для чоловіка: 

Люченцо не розпізнав її істинної натури. Те, що союз Катаріни й Петруччо обіцяє бути 

щасливішим, віддає першість прихильникам консервативного підходу до шлюбу. 

Моральний зміст фіналу «Приборкання норовливої» далекий від інерції 

середньовічної догми. В ренесансній філософії для картини світу характерний не тільки 

взаємозв'язок явищ – великих і малих, а й сувора ієрархія атрибутів. Шекспір і в 

"Приборканні норовливої" доводить, що суспільна гармонія залежить також від того, чи 

збережено її на найнижчому рівні – в мікросвіті сім'ї. 

Всі останні герої п'єси – умовні фігури, шаблонні гротески. Цьому відповідає 

фарсовий характер дії: всілякі витівки, колотнечі, суцільний регіт, без ліризму, ніжних, 

ідеальних відчуттів, які є в майже одночасній, фарсовій "Комедії помилок". 

Шекспір розділяє загальноприйняту в його епоху думку, що чоловікові повинне 

належати верховенство в сім'ї. Але в той же час показом багатства натури Катаріни 

драматург підкреслює гуманістичну думку про внутрішню рівноцінність жінки і чоловіка. 
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Необхідно відзначити, що твступ і показ необхідного аспекту життя аристократів є 

дуже важливим елементом в даному творі. Таким чином, Шекспір розкриває не лише 

головну ідею, але і показує, як розважається суспільство. 

Фінал виявляється непередбачуваним. Катаріна займає місце Б’янки, дивуючи всіх 

своєю лагідністю і привітністю. 

Таким чином, можна відмітити, що творчість Шекспіра багатообразна, кожна його 

драма, комедія, трагедія унікальна, оскільки охоплює окрім проблем сучасності, 

психологічний аспект особистості. 

Висновки 

У нашій роботі було розглянуто засоби творення сатири в п’єсі В.Шекспіра 

«Приборкання норовливої». «Сатира» розуміється як естетична категорія, що передбачає 

відображення в художній творчості явищ, які містять невідповідності, алогічні протиріччя 

та їхню оцінку за допомогою висміювання. 

Результати аналізу однієї з найвідоміших ранніх комедій Вільяма Шекспіра 

«Приборкання норовливої» дозволили дійти висновку, що драматург у п’єсі використав 

різні прийоми творення сатири. Сатира в «Приборканні норовливої» основана, в першу 

чергу, на неочікуваних сюжетних поворотах, інтризі. Проявилася сатира і в діалогах: 

репліки героїв містять сатиру на слова співрозмовника.  

Сатиричний ефект створювався також застосуванням окремих жартів, іронічних 

висловлювань, каламбурів у мові персонажів. 

 Усі зазначені вище засоби сатири в п’єсі Шекспіра «Приборкання норовливої» не 

лише створили сміхову атмосферу твору, а й допомогли зрозуміти його художню ідею та 

позицію автора. 

 

 

Кузьменко Дарія Валеріївна 

учениця 10 класу 

Криворізької  гімназії № 95 Криворізької міської ради 

 

«САТИРИЧНІ МАСКИ ТВАРИН ЯК СПОСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ 

 СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У ФІЛОСОФСЬКІЙ КАЗЦІ  

ФАЗІЛЯ ІСКАНДЕРА «КРОЛИКИ ТА УДАВИ» 

     

Науковий керівник: Почтова Олександра Степанівна, учитель російської мови та 

зарубіжної літератури   Криворізької  гімназії № 95. 

 

     Казки - чудове творіння мистецтва, наша пам'ять нерозлучна з ними.Інтерес виявляють 

казки, де під виглядом тварин ховаються реальні типи і характери людей. Такою книгою 
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стала філософська казка Іскандера Фазіля Абдуловича «Кролики та удави». Цим 

обумовлена актуальність нашої роботи. 

     Об'єкт дослідження – філософська казка Ф. Іскандера «Кролики та удави», жанрова 

специфіка казок про тварин, їх поетичні особливості. 

     Предметом наукової роботи є дослідження алегоричного зображення тварин і 

специфічної моделі тоталітарної держави в контексті філософської казки Ф. Іскандера 

«Кролики та удави». 

     Мета роботи полягає в дослідженні зображення сатиричних масок тварин як 

відображення суспільних відносин у філософській казці Ф.Іскандера «Кролики і удави». 

     У філософській казці Ф.Іскандера «Кролики та удави» автор розглядає важливі ідеї, що 

розкривають механізм тоталітаризму як системи. 

     Він дає чіткі «алгоритми» державного устрою у формі бінарної опозиції – 

взаємовідношення влади і народу. Письменник досліджує образи-персонажі, 

використовуючи алегоричні елементи. Ф.Іскандер робить дуже важливі висновки про 

існування не однієї тоталітарної держави, а двох: держава жертв і держава катів. 

 

 
 

                                                        Петренко Марія Ігорівна 

учениця 10  класу 

КЗО «Середня загальноосвітня школа  № 54» 

Дніпровської міської ради 

 

ЕЛЕМЕНТИ МІСТИКИ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ 

 (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ РЕНСОМА РІҐҐЗА «МІСТО ПОРОЖНІХ. 

 ВТЕЧА З ДОМУ ДИВНИХ ДІТЕЙ») 

 

Науковий керівник: Нефедова Олена Іванівна вчитель російської мови та зарубіжної 

літератури КЗО «Середня загальноосвітня школа  № 54», спеціаліст вищої категорії  

         У нашій роботі ми досліджували елементи містичного у книзі Ренсома Ріґґза «Місто 

порожніх. Втеча з Дому дивних дітей» і художні засоби, завдяки яким створюється 

містичний план твору. 

Об’єктом нашого дослідження є книга Ренсома Ріґґза «Місто порожніх. Втеча з 

Дому дивних дітей».  

Предметом нашого дослідження є художні засоби, за допомогою яких створюється 

містичний план книги «Місто порожніх. Втеча з Дому дивних дітей». 
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Метою нашої роботи є визначення особливостей художніх засобів і прийомів, які 

використовуються у сучасній літературі з елементами містики, мети використання 

елементів містики в художньому творі, з’ясування того, як саме вони передають настрій 

твору, які з них найбільш розповсюджені. 

Актуальність теми нашої дослідницької роботи зумовлена тим, що я досліджую 

сучасну літературу, яка ніколи не досліджувалася раніше, але є всесвітньо популярною 

серед читачів будь-якого віку. 

Задачі нашої роботи: 

1. Визначення основних термінів, які стосуються містики, створення містичного 

плану. 

2. Визначення художніх засобів, які застосовує автор у творі для створення 

детального опису подій з елементами містичного. 

3. Аналіз образів героїв твору, виявлення того, якими вони постають перед читачем, 

як взаємодіють з навколишнім світом і якою складовою містичного плану вони є. 

Наша робота ґрунтувалася на дослідженні художніх засобів і прийомів у романі 

Ренсома Ріґґза «Місто порожніх. Втеча з Дому дивних дітей», також ми з’ясовували, як 

автор створює містичний план. Оскільки раніше цей твір не досліджувався, то аналіз 

містичного плану здійснювався на підставі результатів науково-дослідницьких робіт за 

творчістю М. Гоголя та М. Булгакова, а також маловідомих іноземних авторів.  

В нашій науково-дослідницькій роботі ми досліджуємо терміни «містика», «художні 

засоби» та їх різновиди. На основі пояснень термінів ми проаналізували деякі фрагменти 

твору «Місто Порожніх. Втеча з Дому дивних дітей», а саме: епіграф до твору, опис 

(пейзаж, інтер’єр), героїв (головний герой, другорядні).  

Було виявлено, що містичний план роману створено завдяки основній художній 

деталі. У ролі художньої деталі в цьому творі виступає образ кісток. Опис будівель, 

інтер’єру, зовнішності героїв засновано на порівнянні чи алегорії з художньою деталлю 

(образом кісток), або з предметами у навколишньому середовищі.  

Також було досліджено світи твору: реальний та ірреальний. З’ясовано, що вони 

символізують. Реальний – світ обмежених, звичайних людей, з якого головний герой тікає 

в ірреальний світ – світ незвичайних створінь, які можуть зрозуміти і підтримати 

головного героя. 

 

 

 

Науменко Маргарита Сергіївна, 

учениця 10 класу 

КЗО «Гімназія Ленінського району» 

Дніпропетровської міської ради 

 

ОБРАЗ ПІДЛІТКА В РОМАНАХ ДЖЕРОМА СЕЛІНДЖЕРА  

«ЛОВЕЦЬ У ЖИТІ»  ТА ДЖОНА ГРІНА «ПАПЕРОВІ МІСТА» 
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Науковий керівник: Внукова Ріта Григорівна, учитель  російської мови і зарубіжної 

літератури КЗО «Гімназія Ленінського району», заступник директора з навчально-

виховної роботи 

 

Епоха постмодернізму подарувала світу неперевершені твори. Письменники 

приділяють увагу внутрішньому світу людини, звертаючись до опису приємних і не дуже 

моментів. Вони змушують  замислюватися нас над такими дрібницями для того, аби 

людство врешті-решт почало цінувати кожну хвилину життя. А що ще залишається 

робити після стількох війн, руйнувань, скалічених доль? Яким же є підліток цієї похи? 

Чим він живе? Що його хвилює? 

Мета даної роботи – вивчення, аналіз та порівняня особливостей розкриття образу 

підлітка в епоху постмодернізму на прикладі романів      Джерома  Селінджера «Ловець у 

житі» та  Джона Гріна «Паперові міста». 

        Вивчаючи  літературу з даної теми, ми з’ясували специфіку розвитку літератури 

постмодернізму другої половині ХХ ст. та початку ХХІ ст.; дослідили творчість Джерома 

Селінджера та Джона Гріна; охарактеризували особливості розкриття образу підлітка у 

творах «Ловець у житі» та «Паперові міста»; зясували взаємозв’язок епохи 

постмодернізму з основними рисами образу підлітка  в аналізованих творах; здійснили 

порівняльний аналіз особливостей розкриття образу підлітка у романах «Ловець у житі»  

та «Паперові міста». 

Образи підлітків у «Ловці у житі» та «Паперових містах» одночасно схожі та 

абсолютно контрастні. Але найголовніша спільна риса    письменників – бажання нарешті 

довести світу, що не варто «перекривати» кисень підліткам та жити уявленням про те, що 

підлітковий бунт – це гра гормонів. Інакше наслідки можуть стати фатальними. 

Таким чином, нами зроблена спроба проаналізувати образ підлітка на прикладі 

романів Джерома Селінджера «Ловець у житі» та Джона Гріна «Паперові міста». З’ясовані  

причини зображення такого героя 

 
Задорожна Катерина Сергіївна 

учениця 11-А класу  

КЗО «Навчльно-виховне об’єднання №136 м. Дніпра» 

 

«ГРА З ДОЛЕЮ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КОЛЬОРІВ У РОМАНІ Ф. СТЕНДАЛЯ 

«ЧЕРВОНЕ І ЧОРНЕ» ТА ПОВІСТІ О.ПУШКІНА «ПІКОВА ДАМА» 

 

Науковий керівник:Горожанкіна Окана Сергіївна , вчитель російської мови та зарубіжної 

літератури навчально-виховного об’єднання № 136  

 



 
 

24 

   Актуальність полягає в розкритті ролі  гравецького аспекту, який є рушієм до намагань 

глибокого осмислення задумок авторів. А таємниці назв роману Ф.Стендаля «Червоне і 

чорне» і повісті О.Пушкіна «Пікова дама» ы сьогодні приваблюють митців до діалогу 

щодо їх розкриття. 

Мета роботи: здійснити аналіз вибору доленосного рішення героями роману Стендаля 

«Червоне і чорне» та повісті О.Пушкіна «Пікова дама» через    образне сприйняття 

психології кольору, зашифрованого в назвах обох творів. 

  Відповідно до мети роботи ставилися такі завдання: 

 1.З'ясувати стан дослідження питання «гри з долею» в сучасному літературознавстві, 

вплив Наполеона на хід історії та на становлення нового покоління XIX ст.  

2. Проаналізувати значення гри як інструменту розвитку суспільства.  

3.На основі сучасних психологічних досліджень визначити вплив кольору на формування 

особистісних якостей та рис характеру людини.   

4.Використавши біографічні дослідження обох письменників, проаналізувати роль гри в 

житті Ф.Стендаля й О.Пушкіна як віддзеркалення їхнього позиціонування в суспільстві. 

5. Здійснивши компаративний аналіз, розкрити таємниці, приховані Ф. Стендалем та О. 

Пушкіним у своїх творах через колористику їх назв. 

 6. Розкриваючи тему гри з долею в романі й повісті, проаналізувати вибір життєвих 

пріоритетів і цінностей Ж.Сорелем та Германом через образне сприйняття кольорів 

поведінки обох героїв. 

Об’єкт дослідження: роман Ф. Стендаля «Червоне і чорне» та повість О.Пушкіна 

«Пікова дама». 

Предмет дослідження: гра як засіб випробовування долі головними героями роману 

Стендаля «Червоне і чорне» та повісті О.Пушкіна «Пікова дама». 

У ході роботи ми прийшли до висновків, що правила гри з долею обидва герої, на жаль, 

приймають, і вона спонукає їх до випробовувань та рокових вчинків. Гра з долею для обох 

героїв є розрахунком, обидва жадають в ній виграшу, тому червоно-чорні кольори 

честолюбства і порядності стали характеристикою їхніх вчинків. Разом із тим, 

використавши гру з долею, обидва автори на прикладі своїх героїв застерігають читачів у 

тому, що, погодившись з її правилами, повернути долю-рулетку неможливо. А за сумніви, 

невизначеність, роздвоєність душі, лицемірство, доля покарає ціною життя. 

 

    

Секція «Російська література» 

 

 
 

Соболенко Юрій Юрійович 

учень 11 класу  

КЗО «Навчально-виховний  комплекс № 131 «загальноосвітній навчальний заклад  

І ступеня –гімназія» Дніпровської міської ради 
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«ЯПОНСКИЙ ТЕКСТ И ЯПОНСКИЙ ДИСКУРС В РОМАНЕ БОРИСА 

АКУНИНА «АЛМАЗНАЯ КОЛЕСНИЦА»  

 

Науковий керівник: Токарєва Юлія Сигизмундівна, вчитель зарубіжної літератури 

комунального закладу освіти «Навчально-виховний  комплекс № 131 «загальноосвітній 

навчальний заклад  І ступеня –гімназія», вища категорія, учитель–методист. 

 

           В литературоведении романы Б. Акунина, в особенности «Алмазная колесница», 

соответственно и концепт «японской текста» не были объектами глубоко и 

всестороннего изучения, что и обусловило актуальность выбранной темы и стало 

предметом нашего исследования. 

Цель работы: выявление концептов Японии в романе Б. Акунина «Алмазная 

колесница», в связи с указанной целью ставим следующие задачи: 

1. Исследование истории и классификация детективов; 

2. Короткий анализ творчества Бориса Акунина и  особенностей поэтики его 

романа «Алмазная колесница»; 

3. Анализ романа Бориса Акунина как явление современной культуры; 

4. Анализ художественного текста как объекта понимания. 

          В процессе исследования было выделено и проанализировано такие 

составляющие концепта японской культуры в романе Б. Акунина «Алмазная 

колесница»: 1) образ Алмазной колесницы в японской культуре; 2) роль хокку в 

структурообразовании романа; 3) культура и быт Японии в романе Б. Акунина 

«Алмазная колесница». 

         Полученные выводы: концепт «японского текста» в романе Бориса Акунина 

«Алмазная колесница» подчеркивает оригинальность произведения и является одним 

из главных аспектов популярности творчества писателя. Борис Акунин знакомит 

читателя с «японским миром» в мельчайших подробностях не позволяя массовому 

читателю терять нить расследования проишествия. 

 

 
 

Заскалько Вікторія Вікторівна 

учениця 10 класу 

 КЗО «Фінансово-економічний ліцей»  Дніпровської міської ради 

 

«ФЕНОМЕН ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П.ЧЕХОВА  

«ВИШНЕВЫЙ САД» И «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 

 

Науковий керівник: Новохатна  Дарія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури 

комунального закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей»  
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Целью работы является выявление художественных приемов, при помощи которых 

автор раскрывает проблемы гуманистического характера. При этом мы решаем 

следующие задачи: 

- выявление мировоззренческих проблем, волновавших Чехова, и причин их 

возникновения; 

- определение специфики содержания «Вишневого сада»; 

- поиск и анализ мотивов видоизменения развязок фабулы произведений позднего 

этапа деятельности писателя. 

Новизна работы заключается в более конкретном выявлении особенностей 

художественных приемов А.П. Чехова, в созидании и систематизировании уже известной 

информации, полученной благодаря таким ученым, как Александр Скафтымов и Лев 

Соболев. 

Как объект работы были выбраны два русскоязычных рассказа-представителя 

поздней прозы «Вишнёвый сад» (1904) и «Дама с собачкой» (1899). В роли предмета 

исследования выступает чеховский концепт соединения бытового с бытийным, и 

видоизменение сюжетного построения поздней литературы Чехова.  

В результате исследования пришли к выводу о том, что Чехов вывел новую формулу 

драмы, в которой было представлено естественное течение будничной жизни. Однако под 

верхним слоем обыденности, он обнаруживал неожиданный драматизм. Быт и бытие 

нераздельны в художественном мире Чехова.  

 

 

 

Ратушний Денис Миколайович 

учень 10 класу 

КЗО «Фінансово-економічний ліцей»  Дніпровської міської ради 

 

«CИНТЕЗИЯ КАК СРЕДСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В 

РОМАНЕ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА  ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ» 

Науковий керівник: Новохатна  Дарія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури 

комунального закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей»  

           Цель работы: определение роли синестетических средств выразительности в 

литературе – а именно, влияния межчувственных переносов на восприятие текста, 

значение синестезии в создании мира литературного произведения, его поэтики. 

Достижению указанных целей способствует решение таких задач: 

- обозначить синестетические явления в искусстве; 

- провести классификацию синестетических метафор; 
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- рассмотреть особенности поэтики В. Набокова (на примере романа «Приглашение на 

казнь») и роль синестезии в ней; 

- узнать, каково влияние (а также возможность этого влияния) психологической 

синестезии на синестезию в искусстве. 

          Актуальность работы: синестезия как явление в литературе недостаточно изучена; 

информация по синестезии разрозненна, не систематизирована.  Вербальная синестезия 

дает возможность глубже понять природу литературного произведения.  

          Научная новизна: работа широко рассматривает синестезию, как в психологии, так и 

в искусстве; наводит связи и закономерности между ними, в том числе и в сфере поэтики 

литературных произведений.  

           Результаты исследования: синестезия имеет место во всех слоях романа – в 

фонетическом, лексическом, синтаксическом и графическом. Она создает более глубокое 

восприятие описанного, помогает совмещать ощущения разной модальности в одном 

гештальте, делает текст более поэтичным.  

 

Секція «Фольклористика» 

 

 

 

Леонова Юлія Геннадіївна 

учениця 9 класу 

Личківської загальноосвітньої  школи I-III ступенів                                                     

Магдалинівського району  Дніпропетровської області 

 

АРХЕТИПНІ ЖІНОЧІ ОБРАЗИ В УКРАЇНСЬКИХ І 

 ФРАНЦУЗЬКИХ КАЗКАХ 

 

Науковий керівник:  Біленко Олена Євгенівна,  вчитель зарубіжної літератури, вчитель –

методист,  відмінник освіти України  Личківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Магдалинівського району  

 

Психологічний аспект дослідження чарівних казок є явищем новим для української 

фольклористики.На різних місцях, у різних часах, у різних народів можуть зовсім 

самостійно і незалежно від себе складатися дуже подібні або й однакові казки, як вплив 

однакового устрою людської природи та психіки.В будь-якому разі досліди на цьому полі 

мають дуже велике значеня. Водночас в Європі, США, Канаді, Росії на основі відкриттів 

З. Фройда та К.-Г. Юнга сформувалися школи, представники яких вдаються до 

архетипного аналізу міфів і казок. Поетику чарівної казки та її зв’язок з міфологією та 

обрядовістю можемо знайти у працях  А. Афанасьєва, Т. Краюшкіної,  Д. Лихачова, Є. 

Мелетинського, Є.Нейолова, О. Потебні,  В. Проппа, А. Рафаєвої, Л. Дунаєвської та інших 
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учених. Психологічне тлумачення казки, на думку послідовників К.-Г. Юнга ( М.-Л. фон 

Франц,  К.-П. Естес, Х. Дікманна, Д. Калшеда, Дж. Кемпбелла, М. Вудман та ін.), може 

відштовхуватись від того, що всі казкові персонажі, дії, тварини, місця і символи є 

втіленнями внутрішніх душевних поривів, імпульсів, переживань і прагнень. 

Відштовхуючись від психоаналітичних теорій, ми спробували осмислити різні етапи 

взаємодії української та французької ментальності з колективним несвідомим, 

метафорично персоніфікованим у чарівних казках.Твердження фольклористів школи 

К.Г.Юнга, що всі персонажі казки, включаючи героя і героїню, мають у своїй основі не 

індивідуальне Я, а архетипні образи, – основоположна теза цього дослідження. 

Вчені-психологи (К.-Г. Юнг, М.Еліади Е.М.Мелетинський та інші) та 

фольклористи (М.Максимович, М.Гоголь.І. Сікорська, О.Тиховська.) надають виняткову 

значимість метафоричності як процесу реалізації основних структур поведінки людини. А 

використання метафори є одним із головних засобів психоаналізу. Сьогодні новим, 

актуальним шляхом фольклористичного аналізу є осмислення художньої системи 

чарівних казок методом психоаналізу. Вивчення її у цьому аспекті вкрай важливе, 

оскільки в ній закодована загальнолюдська основа життя. Таким чином,  тема 

"Архетипний образ жінки в українських та французьких чарівних казках" є актуальною. 

Казку можна використовувати для тлумачення чоловічої і жіночої психології, а 

тому вважаємо поділ О. Тиховською казок на дві групи ("чоловічі" та "жіночі") вдалим. 

Розглядаючи казки, ми дослідили Архетип Матері, світлі та темні його сторони, архетип 

Попелюшки,  метафоричні образи дідової та бабиної дочки  у чарівних казках 

українського та французького народів. 

Мета дослідження 

–Дослідити архетипні жіночі образи в українських та французьких казках. 

– Виявити спільні та відмінні риси архетипних жіночих образів у чарівних казках, 

використовуючи елементи методики аналітичного психоаналізу. 

– З`ясувати, у чому сила впливу архетипних героїв казок на свідомість людини. 

Основні завдання дослідження: 

–ознайомитись з основними науковими дослідженнями у вивченні архетипів 

людського мислення; 

–проаналізувати архетипні образи жінок в українській та французьких чарівних 

казках; 

–вияснити спільне та відмінне в зображенні архетипних жіночих образів; 

–дізнатися, в чому полягає вплив архетипних казкових героїв на свідомість 

людини; 

–навчитись досліджувати образи прийомами психоаналізу; 

У науково-дослідницькій роботі проведено порівняльний аналіз архетипних жіночих 

образів в українських та французьких казках за допомогою елементів методу психоаналізу 

 

 
 

Плешивцева  Ірина  Олексіївна  

учениця 9 класу 

 Криворізької  гімназії № 95 Криворізької міської ради 
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«ФОЛЬКЛОРНІ МОТИВИ  В СУЧАСНІЙ 

УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЦІ» 

 

Науковий керівник: Дзюбенко  Олена  Валентинівна, учитель  української   мови  й  

літератури   Криворізької  гімназії  № 95.  

  

        Об'єкт  дослідження  даної  роботи  –  сучасна  українська  музика, зокрема  творчість  

таких  фольк-колективів,  як  "Дахабраха", "Тартак", "Воплі Відоплясова". 

        Предмет   дослідження - фольклорні мотиви у творчості вищезазначених  гуртів. 

        Мета наукової  роботи  полягає в   дослідженні  сучасних українських  хітів, що   

мають у своїх текстах  фольклорні   мотиви. 

Завдання роботи: дослідити  історію  розвитку  українського   музичного фольклору; 

з’ясувати  шляхи впливу фольклору на українську естрадну музику; продемонструвати на 

прикладах особливості фольклорних мотивів у сучасній  українській музиці  через  тексти  

пісень;  узагальнити  отримані   результати  дослідження. 

       Актуальність наукової роботи полягає в тому, що в сучасної молоді пробуджується 

неабиякий інтерес до народних традицій через прослуховування  української музики, яка 

має фольклорні мотиви. Це означає посилення молодіжних тенденцій у напрямку 

просвітництва, зацікавлення традиційною культурою своєї   країни, виховання   

патріотизму  тощо. 

       У ході дослідження було визначено, що музичний фольклор  продовжує існувати  в 

сучасних варіантах музичного мистецтва, зроблено   висновки, що  сучасна  музика  

справді  має багато фольклорних мотивів, а сучасні виконавці є рушійною  силою  у  

відродженні  народної творчості.  

 

 
 

Соколенко Анастасія Сергіївна 

учениця 10-Б класу 

КЗО «Навчально-виховний комплекс  № 57- загальноосвітній навчальний 

заклад І ступеня – гімназія» Дніпровської міської ради 

 

«ПРОВОДИ В АРМІЮ» 

 

       Науковий керівник: Печенюк Ольга Тихонівна, вчитель української мови, вчитель-

методист КЗО «Навчально-виховний комплекс  № 57- загальноосвітній навчальний заклад 

І ступеня – гімназія» 

 

       Мета роботи:дослідити народні звичаї та обряди при проводах в армію та їх роль у 

житті українського народу. 

У зв’язку з зазначеною метою ставлятьсятакі завдання:  

- дослідити народні звичаї та обряди при проводах в армію; 

- проаналізувати пісні, які популярні серед молоді та воїнів АТО; 



 
 

30 

- розглянути приклади з кінофільмів, де показано повсякденне життя бійців. 

         Практичне значення роботи полягає в тому, що вона може бути використана на 

уроках української літератури у школах, технікумах, вузах. 

Ми можемо втішатися й гордитися тим, що Україна ніколи не поневолювала інші народи, 

а захищала себе від ласих на чуже добро близьких і далеких сусідів. 

          Але наш народ нескоримий, і всі переживання виливалися в пісні, думи, легенди, 

балади, які побутують і нині. 

Народ не створював та й не міг створити дум і пісень, одірваних від дійсності, які не 

відповідали б завданням, висунутим ходом національно-визвольної боротьби — це 

суперечило б самій природі народної поезії. 

Проводи в армію – це священний ритуал, що не обходився без пісень. Отже, пісня 

супроводжує нас все життя і не тільки нині, а навіть через століття дає нам змогу відчути 

історію своєї рідної землі, глибше зрозуміти характер свого народу, збагнути його 

ментальність. 

            Кожний народ має свої власні звичаї, традиції, обряди, ритуали. Вони ж у свою 

чергу мають значний внесок у історію буття народу. 

            Український народ має козацьке минуле, що яскраво відображає нашу історію. 

            Отже, історичні пісні, думи, народні пісні, пісні з кінофільмів глибоко торкалися 

інтересів всіх шарів українського народу і відтворювали історичну дійсність, висунуту 

ходом національно-визвольної боротьби нашого народу. 

             Тому, служба в рядах Радянської Армії хоч і нелегкою була часто, але давала 

можливість навчитися підкоряти себе, удосконалюватись, вмінню дружити і цінувати 

дружбу, вмінню долати життєві незгоди, загартовувала не тільки здоров’я, а й характер. 

Бути дисциплінованим, стриманим, вмілим у досягненні своєї мети. 

              Отже, ми закликаємо усіх не бути байдужими до спільного горя, творити добро і 

шанувати героїв, оберігати свою землю від ворогів. 

 

                                                      

Ібрагімова Уляна Азарівна 

учениця 11 класу 

Томаківського навчально-виховного  комплексу «Загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад» №1  

 

«ПІСЕННИЙ ФОЛЬКЛОР СІЛ ТОМАКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ТОМАКІВКА, ДОБРА НАДІЯ, 

 МИХАЙЛІВКА, ПРЕОБРАЖЕНКА, КИСЛИЧУВАТЕ» 

 

Науковий керівник: Хоменко Ольга Миколаївна,  заступник директора з методичної 

роботи комунального позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський обласний 

дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради, Хижняк Ірина 

Василівна, вчитель української мови та літератури Томаківського навчально-виховного  

комплексу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад» №1 
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     Тема роботи вибрана завдяки бажанню дослідити пісенну спадщину Томаківщини, 

зафіксувати її та передати наступним поколінням. 

     Мета: дослідження цілісного зрізу частини побутової культури пісенності, яка включає 

зразки кінця ХІХ – початку ХХІ століття. 

     Завдання: опрацювання наукових джерел,  систематизування зібраного у експедиціях 

матеріалу, дослідження регіональної специфіки пісень, їх популяризація. 

      Науково-практична новизна роботи полягає у дослідженні пісенної спадщини 

Томаківщини, здійснення класифікації і аналізу особливостей народних пісень, що 

побутують на території району, введення до обігу невідомих раніше записів пісень. 

      Всього відпрацьовано 39 наукових джерел і 81 зразок пісенної творчості. Зразки 

класифіковано за жанрами. Найбільші пласти пісенної спадщини – козацькі пісні (16 

зразків), соціально-побутові, родинно-побутові пісні, балади (22 пісні). Серед 

найпоширеніших на території району «Летіла зозуля», «Ой там на горі, ой там на крутій». 

      У результаті опрацьовання зібраного матеріалу зроблено висновки, що на Томаківщині 

відслідковується тенденція більшої уваги до балад, нового витка популярності набувають 

колискові пісні та забавлянки. 

 

Секція «Мистецтвознавство» 
 

 
 

Степанов Владислав Сергійович 

учень 11 класу 

 Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 60 

 Криворізької міської ради 

 

«ІМПРЕСІОНІСТИЧНІ МОТИВИ У ЖИВОПИСНІЙ СПАДЩИНІ 

КРИВОРІЗЬКОГО ХУДОЖНИКА БОНДАРЕНКА ЮРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА» 

Науковий керівник: Ходакова Олена Миколаївна, вчитель української мови та літератури 

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 60 

        Сьогодні в умовах виборювання незалежності, боротьби за вільність своїх інтересів 

як самостійної держави ми все більше звертаємося до витоків істини українського 

мистецтва, його основоположників, об‘єднуюємо минуле з майбутнім, наш багатогранний 

скарб живопису, музики, танцю й нові відточені форми мистецького сьогодення. 

Суспільні зміни споконвіку накладали свій відбиток на розвиток мистецтва, яке в усі часи 

було одним з найвпливовіших засобів переконання, зображення людської душі. Історичні 

зміни сприяли виникненню модернізму. Зокрема розвивася імпресіоністичний живопис 

Дніпропетровської області.  

        Дніпропетровським художникам характерна перевага національних кольорів, проте 

«враження», що переживали митці під час написання картини , набуло нового значення, 

аніж стандартне розуміння імпресіоністичного мотиву. 

        Завжди близьким до природи був і залишається один з кращих планеристів м. 

Кривого Рогу – член НСХУ, вчитель – Юрій Бондаренко. Творчість Ю. Бондаренка як 
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будь-якого справжнього митця-професіонала є цілісною, і різні її прояви знаходяться у 

постійному взаємовпливі, взаємозв‘язку. 

        Мета нашої роботи - проаналізувати імпресіонізм в художньому мистецтві 

Дніпропетровщини, презентувати розмаїття імпресіоністичних мотивів криворізького 

майстра-художника Бондаренка Юрія Миколайовича та вплив його творчості на розвиток 

живопису на Криворіжжі. 

        Об‘єкт дослідження - імпресіоністична манера письма майстра Бондаренка Ю.М. 

Одержані висновки та новизна в тому, що досліджено особливості виникнення 

імпресіонізму на Криворіжжі та творчість майстра Юрія Бондаренка як яскравого 

представника даного напряму.  

         Результати роботи можуть бути застосовані у вивченні розвитку українського 

мистецтва за часів модернізму кінця ХІХ - початку ХХ століття, а також під час вивчення 

розвитку модерніму на Дніпропетровщині, зокрема на Криворіжжі. 

 

 
 

Бондарь Інна Сергіївна 

учениця  10 класу  

 Апостолівського районного ліцею-інтернату Дніпропетровської області 

 

ВИШИВАНКА ЯК ВИРАЗНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ОСОБЛИВОСТІ АПОСТОЛІВЩИНИ 

 

   Науковий керівник: Черноусова Інна Володимирівна, вчитель світової літератури та 

художньої культури, спеціаліст  I кваліфікаційної категорії Апостолівського районного 

ліцею-інтернату 

 

        Сучасний стан нашого суспільства характеризується посиленням інтересу до 

національної культури, особливо до традиційного одягу. Однак із плином часу семантика 

вишивки забулася, втратилося первісне значення, вишивка на сорочках стала тільки 

художнім оздобленням, хоча вона була для наших пращурів своєрідним оберегом, мала 

захистити від злих сил, принести здоров’я, добробут, кохання. Для цього треба не тільки 

навчитися виконувати узори, а і вивчити всі секрети української вишивки. 

      Укожному регіоні України утворилися характерні орнаментальні мотиви й композиції, 

колірна гама, специфічні техніки виконання, конструктивні особливості. Просто 

скопіювати певний символ, мотив вишивки не є вірним, тому я зацікавилась вишиванкою 

свого краю, та вважаю, що обрана мною тема є актуальною. 

     Об’єктом  дослідження є вишиті сорочки, які складають колекцію музею «Оберіг» в  

м.Зеленодольськ, та приватні вишиті сорочки жителів Апостолівщини.  

      Предметом дослідження є відомості про ідентичний код та регіональні особливості  

українських вишитих сорочок. 

      Мета наукової  роботи: дослідити ідентичний код та  регіональні особливості 

українських вишитих сорочок  Апостолівського краю. 

      Поставлена мета передбачає розв’язання наступних завдань: 

1. Узагальнити відомості щодо національного одягу степової зони України.  
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2. Розкрити етноідентифікаційну роль вишиванки як магічного предмету, оберегу.  

3. Дослідити генетичний код вишиванки Апостолівського краю.  

4. Охарактеризувати вплив стилю «брокар» на регіональну сорочку.  

5. Висвітлити конструктивні складові вишитої сорочки Апостолівщини.    

    Запропоноване дослідження  є одним із перших, у якому на основі дослідницьких, 

мемуарних матеріалів, публікацій періодичних видань, колекції вишиванок музею 

«Оберіг» та приватних колекцій одягу місцевих жителів здійснено аналіз регіональної 

особливості українських вишитих сорочок Апостолівського краю. 

 

 

 
 

Фесак Поліна Сергіївна 

учениця 11 класу 

 КЗО «Навчально- виховне  об’єднання № 136 «Класична гімназія ім. Кирила і Мефодія –

початкова школа- дошкільний навчальний заклад» 

Дніпровської міської ради 

 

ТЕНДЕНЦІЇ У СУЧАСНІЙ АРХІТЕКТУРІ ХХІ СТОЛІТТЯ НА ПРИКЛАДІ 

ТОРГІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «КУБОМЕТР» ТА КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ 

ІМЕНІ ГЕЙДАРА АЛІЄВА 

 

Науковий керівник: Гоор Тамара Миколаївна,  вчитель образотворчого мистецтва 

 навчально – виховного об’єднання № 136  

 

Архітектура – досить складне й багатобічне явище. Насамперед це матеріальне 

середовище у вигляді різного роду будинків, споруд та комплексів, призначених для 

задоволення практичних потреб людини. Разом з тим архітектура є особливим 

мистецтвом, здатним виражати більші суспільні ідеї й доставляти людям естетичну 

насолоду. 

           На кожному етапі історії розвитку людського суспільства архітектура розвивалася 

залежно від матеріальних, соціальних і кліматичних умов, а також у прямого зв'язку з 

національними особливостями побуту й художніх традицій, що високо цінуються всіма 

народами.  

Архітектура являє собою гармонічну єдність матеріальних благ і мистецтва. 

Функціональні, інженерно-конструктивні, естетичні й економічні вимоги пред'являються 

до архітектури із древніх часів. Давньогрецький вчений і архітектор Вітрувій формував 

основні критерії, які повинна мати кожна будівля для того, щоб відповідати основним 

вимогам: користь, міцність та краса. Уміле поєднання цих ознак дає унікальні будівлі, які 

відрізняються не тільки комфортом та довговічністю, а й мистецьким задумом. 

«Тріада Вітрувія» залишається  актуальною протягом століть, проте сучасна 

архітектура повинна відповідати сучасним вимогам. Швидкий розвиток науки, а особливо 

геометрії, космології, технічний прорив ставить під питання традиційний підхід до 

будівництва. Саме завдяки прискореним темпам сучасного життя архітектура знаходиться 

у моменті пошуку. Технологічний розвиток удосконалює усі аспекти будівництва: від 
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матеріалів, конструкційного підходу до естетичного пошуку найбільш відповідного часу 

стилю. Але певні акценти сучасної архітектури вже можливо виокремити, це такі як: 

модерністична форма будівлі, екологічність та економічність, технічна досконалість, і 

традиційна міцність та витонченість. 

             Актуальність теми науково-дослідницької роботи: спорудження житла незмінно 

залишається основним критерієм існування людини. На мій погляд, технології, матеріали 

та стилі архітектури, що були розглянуті у  роботі є цілком відповідними часу, деякі з них 

тільки починають своє становлення на теренах України. Отже, проаналізована мною тема 

має сучасний напрямок і ознайомлює з традиційними та удосконаленими методами 

проектування та будівництва. Представлені стилі архітектури до сих пір розвиваються і 

знаходять своє відображення і в українських архітектурних спорудах. 

              Мета науково-дослідницької роботи: поєднати поняття сучасна архітектура та 

архітектура модернізму з вічною «тріадою Вітрувія». Дослідити нові розробки та 

використання сучасних матеріалів у масовому будівництві та конструктивні особливості  

в сучасній архітектурі 

              Особливість моєї роботи полягає у тому, що архітектура розглядається мною не 

тільки як естетична складова міста, що утворює певний мистецький напрям, а й конкретна 

практична невід’ємна складова будівлі: матеріали, а самі найпередовіші розробки у цій 

галузі, та конструкції, особливі за своєю формою та змістом. Широкі поняття я розглядаю, 

як частини одного цілого – споруди, без яких її існування стає або неповноцінним, або 

неможливим взагалі.   

 

Секція «Літературна творчість» 

 

 
 

Костюченко Анастасія Олександрівна 

учениця 11 класу 

КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа 

I-III ступенів №9» Дніпропетровської області 

 

ЗБІРКА «СИНЯ ПТАХА» 

 

Науковий керівник: Костюченко Вікторія Іллівна, учитель української мови та 

літератури комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа I-III 

ступенів №9», учитель вищої категорії,  учитель-методист. 

 

 Збірка «Синя птаха» складається  із чотирьох оповідань: «Талан», «Вічна казка», 

«Відаюча» і «Синя птаха».  Твори мають різні сюжети,розміщені не  в хронологічному 

порядку,герої оповідань належать до окремих світів (реального та міфічного), але все це 

об’єднано спільною ідею, котру я хотіла донести до читача. 

 Оскільки мені притаманна пристрасть до містичного, я не могла не вплести його у 

сюжет оповідань. Містика присутня в кожному творі, але саме в цій збірці вона 
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ґрунтується на українській міфології та демонології, в основі якої, як відомо, лежить ідея 

одухотворення всього навколишнього світу, сприйняття природи як живого організму. 

 На жаль, ця цікава тема часто проходить повз письменників: вони воліють 

використовувати грецьку міфологію чи будь-яку іншу, іноземну. І  

помиляються:українська  багатша за  інші своїм переплетінням християнства та 

язичництва, що надає їй виняткової самобутності. 

 Також у творах піднімається проблема минулого й сьогодення, прогресу і природи. 

Людина не повинна відмовлятися від духовних цінностей, щоб іти в ногу з прогресом. 

Навпаки, головною ціллю  є гармонія і збалансованість, на перший погляд, таких 

несумісних речей.  

 Останній твір — «Синя птаха» — є висновком до всієї збірки. У ньому об’єдналися 

всі попередні ідеї, сплітаючись в одну, — головну, яка є голосним криком до світу так 

званої чарівної птахи щастя. 

 

 
 

Зражаєва Софія Анатоліївна 

учениця  10  класу 

КЗО  «Гімназія Ленінського району» Дніпровської міської ради 

 

«ПАЛИТРА ЖИЗНИ (ФИЛОСОФСКИЕ ЭТЮДЫ) 

 

Науковий керівник: Внукова Ріта Григорівна, учитель російської мови та зарубіжної 

літератури комунального закладу освіти «Гімназія Ленінського району» 

Дніпропетровської міської ради, заступник директора з навчально-виховної роботи 

 

         У даній роботі висвітлюються особливо важливі, на мою думку,  проблеми сучасного 

суспільства, а саме питання толерантності, терпимості, поваги до себе, пошуку 

прекрасного, гармонії з собою та світом, а також усвідомлення та аналіз прожитих 

миттєвостей. 

       Назвою «Палітра життя» я прагну передати зміну кольорів, які супроводжують нас 

протягом життя, та різноманітні емоції, почуття, які переживає людина, зіштовхуючись з 

проблемами. Кожне есе в цій роботі – результат пережитих мною розчарувань та 

задоволень. 

        У цій невеликій збірочці я хочу поділитися з читачами власними  думками, щоб 

підштовхнути їх до переосмислення своїх поглядів та пріоритетів. 
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Комарин Юлія Василівна 

учениця 10 класу  

Хутір-Губиниської середньої загальноосвітньої школи  

   І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради 

 

ЗБІРКА АВТОРСЬКИХ ПОЕЗІЙ «ПРОСТІР МІЖ НАМИ» 

   Науковий керівник:Городецька Любов Василівна, вчитель української мови та 

літератури Хутір-Губиниської середньої загальноосвітньої школи  

   І-ІІІ ступенів, спеціаліст вищої категорії   

      Збірка авторських поезій «Простір між нами» містить тридцять творів: двадцять вісім 

поезій, розподілених на чотири цикли, передмову, оформлену як вірш, та післямову.  

      Перший цикл має назву «Між космосом та любов’ю», містить  сім віршів, об’єднаних 

ідейно. Вірші силабо-тонічні з перехресним римуванням, в окремих творах присутнє 

парне римування. Тематика циклу – змалювання почуттів та переживань через зіставлення 

їх з величчю та холодною красою Всесвіту. 

     Другий цикл названо «Між Україною та історією», містить сім поезій, об’єднаних 

ідейно та тематично. Вірші силабо-тонічні, з перехресним римуванням. Тематика циклу – 

розкриття почуття любові до Батьківщини через вчинки українців. 

     Третій цикл названо «Між теплом та вірою». Він містить вісім силабо-тонічних віршів 

з перехресним римуванням. Тематика циклу –  змалювання головних почуттів людини – 

любові та віри. 

     Четвертий цикл має назву «Між холодом та темрявою». Він містить шість силабо-

тонічних поезій з перехресним римуванням. Тематика циклу – розкриття переживань, які 

виникають у складних життєвих ситуаціях. 

     Загальна тема «Простору між нами»  -  опис глибоко особистих почуттів у житті 

автора. Жанрова специфіка творів зумовлена синтезом жанрів – інтимної, громадянської 

та пейзажної лірики. 

 

 
Линник Ольга Андріївна 

учениця 10 класу  

КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради 

 

«ПОЕТИЧНА РЕЦЕПЦІЯ Б.О.ЧИЧИБАБІНА  

(НА ПРИКЛАДІ ЗБІРКИ О. ЛИННИК «НЕ СПИНЯЙ ДУМОК КРИЛАТИХ» 

 

Науковий керівник: Тимченко Світлана В'ячеславівна, вчитель російської мови та 

літератури КЗО «Гімназія № 3», вчитель-методист, відмінник освіти України 

      Чому такі довгі назви для маленької збірки віршів та науково-дослідницької роботи? 

Ці назви-анотації – епатажний виклик тим молодим поетам, які, бунтуючи проти 

«традицій», вважають свою творчість оригінальною, неповторною. 

       Актуальність дослідження визначається всезростаючим інтересом читачів до 

творчості Б.Чичибабіна в Україні та інших країнах світу, відсутністю досліджень, 

присвячених рецепції творчості поета, високохудожніх перекладів українською мовою, 
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потребою висвітлення можливостей розвитку здібностей юних авторів до 

комунікативного поетичного самовираження. 

      Метою нашого дослідження є осмислення рецепції лірики Б.Чичибабіна в творчості 

Ольги Линник. Досягнення мети передбачає розгляд шляхів усталення й осмислення 

інтертекстуальності як творчої позиції авторки. 

     Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше зроблено переклад вірша 

Б.Чичибабіна «Ночью черниговской с гор араратских…» українською мовою та 

проаналізовано його відповідність оригіналу. Уперше зроблена спроба осмислення 

власної поезії у взаємозв'язку з творчістю Б.Чичабабіна в ракурсі рецептивної естетики. 

Запропоновані жанрові модифікації сонета, центона. 

      У ході дослідження було встановлено, що інтертекст у творчості О.Линник є спосом 

вираження свідомої авторської плзиції і досягнення поетичної досконалості неможливе 

без рецепції лірики видатних поетів, майстрів художнього слова. 

  Матеріали та роезультати дослідження можуть бути використані прип проведенні уроків, 

факультативів, гуртків, секцій МАН із української та зарубіжної літератури, літературної 

творчості. 

 

 
Мудренко Марія Олександрівна 

учениця 11 класу 

КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141»  

Дніпровської міської ради 

ПКНЗ «Обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» 

Дніпропетровської обласної ради 

 

ЗБІРКА ТВОРІВ «ЩОДЕННИК МАНДРІВНИКА.  

ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ РОЗДУМИ» 

 

Науковий керівник: Зеленська Наталія Вікторівна, вчитель української мови КЗО 

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141», заступник директора з виховної 

роботи  

 

              Мудренко М.О. у збірці творів «Щоденник мандрівника. Екзистенційні роздуми» 

звертається до теми беззмістовності стереотипів буденності, вдаючись до опису 

звичайного життя через викладення вражень після подорожей Україною. 

  Збірка складається з шести прозових творів та п`яти віршів (включно з 

перекладами з німецької), які написані як українською, так і російською мовами. 

  Твори розподілено за циклами, мотиви яких, одначе, переплітаються. Так умовно 

можна виокремити «канівський цикл» («Про народження Лідочки», «Не мій домашній 

улюбленець», «Канівські містерії», «Провінційна мелодрама», «Слідами Ликери», 

«Патріотична балада»), «нариси юного природолюба» («Не мій домашній улюбленець», 

«Заячья игра», «Ода молочно-м`ясному скотарству», «Мой край»), «нотатки втомленого 

мандрівника» («Патріотична балада», «Після ощасливлення», «У погоні за миттєвістю»). 

  Збірка цілісна за характером, адже усі твори мають спільну ідеологічну 

спрямованість.  
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  Автор доходить висновку, що завжди можна віднайти світлу сторону життя: «Гріє 

душу, кинеш оком – Синьо-жовтий майорить». 

 

 

 
Паршина Анастасія Олександрівна 

учениця 11 класу 

 КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 

Дніпропетровської обласної ради  

 

ПРОЗОВА ЗБІРКА «НЕДОНОВЕЛИ АБО П'ЄРО З ПЕРЕДМІСТТЯ» 

Науковий керівник: Логінова Юлія Ігорівна, вчитель української мови та літератури КЗО 

«Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді»  

Думаю, я почала писати років зо два тому. Пам’ятаю запах бузку і свіжої трави, що 

мандрував зі мною вночі пустими вулицями. Найчастіше я блукала залізничною колією, 

що пролягала в полях за містом. Зірки над головою ставали в тисячу разів яскравішими; 

балансуєш на рейках, бувало, не бачиш під ногами землі, і відчуття таке, немовбито 

літаєш примарним Всесвітом. Коли ти повен такими спогадами, важко мовчати, хочеться 

ними ділитись. Тож я брала аркуш паперу і писала, а потім спалювала. Із тих творів не 

збереглося жодного.  

Письменники, що мали на мене вплив:  М. Коцюбинський, Ф. Кафка,      Дж. 

Селінджер. Ми добре розуміємо одне одного.  

П’єро − ліричний герой збірки, мій прототип, вічно сумний і закоханий. Присвячую 

Аліні П., з котрою ми могли розмовляти без слів і розуміти. Вона мене розуміла.  

«Передмістя» − це частина м. Апостолове, де бідний бард відчував себе вільним. 

Спасибі бузку, кульбабкам, бабусиним пиріжкам із такого смачного тіста з родзинками.  

Поряд з добрими, живими спогадами йде страх змінитися, стати чужим для 

знайомих і для себе (мініатюра «Стах»). Тому, думаю, я і пишу, щоб менше боятись.  

Мальвіна. Перше кохання. 

Так сталося, що зв’язок між людиною і її совістю став комерційним. Ми 

відкупаємось, щоб не відчувати сором. Це як дати безхатченку гроші, замість того, щоб 

принести їжу, запитати про його потреби. Ось про що я пишу. 

Ця збірка не вирішує ніяких проблем, але показує їх крізь призму мого бачення, дає 

можливість сказати своє слово в цьому світі. 
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Сиса Дар`я Станіславівна 

учениця 11 класу     

КЗ «Технічний ліцей» Кам`янської міської ради 

 

«ФАНТАСТИЧНА ПОВІСТЬ «КАРБ » 
Науковий керівник: Панченко Людмила Василівна, учитель української мови і літератури, 

спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист КЗ «Технічний ліцей» Кам`янської міської 

ради. 

           Мета: написати книгу, що відображає події на Сході України у такому вигляді, що 

захопить дітей. Самореалізяція. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

написати повість з елементами автобіографії; 

окреслити шляхи виходу із ситуації, яка склалася в сучасній Україні; 

оформити повість авторськими малюнками. 

          Об`єкт: повість «Карб». 

          Новизна: повість «Карб» створено вперше автором Д. Сисою. 

          Актуальність повісті: повість про сьогодення, в якій розкрито проблеми життя 

звичайної людини нашого часу, а саме: дружба, кохання, самопожертва, життєві цінності. 

          Жанр: фантастична повість. 

          Мова написання: українська. 

          Тема повісті: місія підлітків врятувати людей від війни; висвітлення стосунків між 

друзями. 

           Ідея твору: показати людям, що відчувають діти й підлітки в наші дні, також 

закликати до віри в себе й у гарне майбутнє. 

          Практичне значення творчої роботи: повість «Карб» стане в пригоді дітям 

підліткового віку, і всім тим, хто не байдужий до літератури. 

Основа сюжету. Відважні друзі чинять опір чорному злу разом із кіборгами. Події твору 

розгортаються в Україні, а саме: у м. Кам`янському й донецькому аеропорті. 

 
 

Дячук Анастасія Тарасівна 

учениця 10 класу  

Криворізької гімназії №49 Криворізької міської ради  

 

ЗБІРКА ПОЕЗІЙ «НАДТО ПРО СВОЄ» 
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Творчий консультант: учитель української мови та літератури Криворізької гімназії № 

49 Красіна Т.А. 

 

Коли тобі п'ятнадцять починаєш надто гостро сприймати навколишній світ. 

Вчинки, погляди, доторки, подихи – кожна дрібниця залишає свій слід, вражає, хвилює, 

болить, гріє або спалює вщент. Доводиться усвідомлювати, що все це і є життя, яке часом 

буває незрозумілим і несправедливим. 

Коли тобі п'ятнадцять, усе, що трапляється, – особливе. Кожне розчарування – 

апокаліпсис для особистого мікрокосмосу, найменша радість – підкорення власного 

Евересту. Аби втримати рівновагу серед таких різких контрастів, трансфігуруєш почуття в 

думки, думки – у слова, слова – у рядки. І виходять вірші. Такі, що водночас про все на 

світі і надто про своє. 

Коли тобі п'ятнадцять, намагаєшся зрозуміти доросле життя, від якого тебе так 

старанно оберігають. Зневірюєшся в казкових історіях, шукаєш якісь істини, доводиш їх 

чи спростовуєш, часом розчаровуєшся у своїх відкриттях. 

Коли тобі п'ятнадцять, ти ще не знаєш нічого, та найменше інформації маєш про 

себе. Ставиш собі питання і не завжди знаходиш відповіді, конфліктуєш із власним 

альтерего. 

Коли тобі п'ятнадцять, раптово відчуваєш щось нове. Незрозуміле, неосяжне. 

Хочеш тепла і затишку, банальної ніжності. Прагнеш поряд когось справжнього, а у 

поглядах – чогось щирого.  

Та попри все, коли тобі п'ятнадцять, життя – це безперервний пошук щастя і сенсу. 

Підлітки – максималісти, прагнуть яскравих барв і засуджують сірість. Щастя, звісно, 

знаходиться. У простих речах, яких цураємося, уперто не помічаємо. Воно приходить тоді, 

коли ми готові його сприйняти й осмислити. 

 

 
Смирнова Ірина Денисівна 

учениця 10 класу 

КЗО «Україно-американський ліцей Дніпровської міської ради 

 

ТВОРЧА РОБОТА «ЧЕРВОНІ ХМАРИ» 

 

Науковий керівник: КЗО «Україно-американський ліцей Бухно Галина Миколаївна 

 

Жанр творчої роботи: мелодраматична повість.  

Темою роботи є зміна життєвих принципів людини під впливом трагічних обставин.  

Ідея твору: піднесення духовних цінностей над матеріальними. 

Задачі: 1. Показати процес моральної еволюції людини у складних життєвих умовах. 

             2. Максимально розкрити характер і світогляд головної героїні твору. 

             3. Зробити акцент на піднесенні духовних благ над матеріальними. 

Висновок: Отже, на мою думку, поставлені задачі були виконані. У цій творчій роботі 

мені вдалося повністю розкрити тему та гармонійно поєднати її з ідеєю твору. 

Ключові слова: сестри, виживання, ліс, кохання, зміни. 
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Я письменник-початківець. Навчаюсь у десятому класі Комунального закладу 

освіти «Українсько-Американський ліцей» Дніпропетровської Міської Ради. Спочатку я 

писала лише російською мовою, потім поступово перейшла на українську. Після вступу 

до ліцею я почала писати ще й англійською мовою. У найближчому майбутньому планую 

спробувати себе у написанні німецькою.  

Наразі у мене є декілька великих прозових творів, які знаходяться у процесі 

написання, маленькі есе та багато віршів різними мовами. 

Я брала участь поки що лише в одному творчому конкурсі: «Дмитро Яворницький – 

видатна особистість нашого краю та країни», в якому посіла друге місце у номінації 

«проза». Я планую і надалі активно писати твори та подавати їх на різні літературні 

конкурси. 

 

 
 

Стародубов  Дмитро  Ігорович 

учень 9 класу  

Жовтоводської гуманітарної гімназії імені Лесі Українки Дніпропетровської області 

  

«ВІК ЖИВИ – ВІК УЧИСЬ…» 

(ДОБІРКА ГУМОРИСТИЧНИХ ОПОВІДАНЬ)  

Науковий керівник: Поліщук Ольга Олександрівна, вчитель української мови та 

літератури  Жовтоводської  гуманітарної гімназії імені Лесі, вчитель-методист. 

 

          «Мабуть, у кожного так буває: часто у місті село мені сниться,» - ці слова М. 

Сингаївського зробимо відправною точкою у тезах до добірки гумористичних  оповідань 

«Вік живи-вік учись». На нашу думку, село є тим місцем, де немає інтенсивного темпу 

життя і людина може побути наодинці з самим собою, спробувати пізнати самого себе. 

Для автора роботи село, крім цього, є ще й тим місцем, де на нього чекають рідні люди – 

бабуся й дідусь і куди завжди линутиме душа. На жаль, нещодавно майже водночас не 

стало дорогих йому людей – бабусі Віри і дідуся Миколи, які відіграли велику роль у 

становленні його особистості. Саме перебування на канікулах чи вихідних у селі 

Мар’янівці, спогади про життєву науку старих людей, різні курйози склали змістову 

основу оповідань, у яких автор показав вплив сільського життя стареньких людей на 

виховання молоді; також важливість розвитку таких духовних якостей,  як оптимізм, 

кмітливість, почуття гумору, поваги і любові до рідних.  

        За жанром дані твори – гумористичні оповідання, тому у них наявні  комічні ситуації, 

мова багата на народномовні звороти, прислів’я, поєднання різних видів лексики. Про це 

буде сказано нижче, в художніх засобах. 

        Всі оповідання об’єднані спільними образами: ліричним героєм, його бабусею та 

дідусем, у яких він часто гостював. Перед нами постає образ молодого сучасника, 

тинейджера. Це трохи лінькуватий до фізичної праці хлопець, дещо легковажний, як і 

більшість його однолітків, але в душі – добрий, співчутливий. Визначальними його 

рисами можна назвати самоірочнічність, кмітливість і любов до стареньких. Так, у 

оповіданні «Коли дуже припече, то й сили віднайдуться», в якому розповідається про 

допомогу онука своїм стареньким на городі, ми бачимо спочатку таки добре лінькуватого 
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хлопця, якому так не хочеться «кланятися бур`янам», але побачивши намагання бабусі 

допомогти « онучечкові», щоб його «фігура не схудла», у парубка прокидається совість і 

з’являється сила та вміння перемогти лінощі (уривок «Узяв до рук бабусину сапу, таку, 

знаєте, замашну, і ніби відчув її спритність, та й кинувся до роботи. Спочатку молотив усе 

підряд, а потім збагнув, що треба бити під корінь. Діло пішло! Прийшов дідусь і аж 

засяяв: 

           Оце так, внучок! Під корінь його, під корінь! Добре додумався: щоб не наробиться і 

«польза» була».) 

           Оповідання закінчується прислів’ям, яке виголошує дідусь і яке містить у собі  

основну думку твору: «Як батіг до спини, то будеш бігти, аж підскакуватимеш». 

           А ось оповідання «Що то було? Мабуть, НЛО…»  розкриває зміст народного 

вислову «Вік живи – вік учись…». Головний персонаж цієї гуморески уклав із дідусем 

парі, що попідв’язує огірки, які росли біля самісіньких вуликів. Результатом цієї роботи і 

дещо легковажних учинків нашого героя стала панічна втеча від бджіл, «купання» в 

болоті й численні подряпини та забиті ноги, але хлопці з вулиці сміялися до упаду, коли 

побачили, як  «чувак без шльопанців льотрав берегом з німбом над баняком».  Парі наш 

герой програв, але навчився думати перед тим, як щось робити. 

У двох інших оповіданнях теж розповідається про курйозні випадки  із життя сучасного 

парубка, які викликають посмішку і спонукають до роздумів про важливість у житті 

народної   мудрості, про ті загальнонародні цінності, без яких не можна жити, зокрема про 

любов і повагу до своїх рідних. 

За жанром дані твори – гумористичні оповідання, тому їм характерні такі особливості: 

– Комічні ситуації: втеча від бджіл, наживка в ополонці, політ над очеретом, 

надзвичайно швидкий біг босоніж по камінню, боротьба с бур’яном. 

– Народномовні звороти: сонце напекло дощу, прихватизувати; також 

використано сучасний юнацький сленг: чувак, чат, фейсбук. 

Художня подробиця: детальне відображення різних ситуацій, відчуттів, думок, 

внутрішній діалог із самим собою (уривок «А якийсь голос зсередини каже: 

– Дурень! Кинь філософію і думай, як рятуватися! 

– Точно: що робити? Що робити?! Так, будемо діяти за принципом: ноги бійки не 

бояться. І різко чкурнув з городу до хвіртки. Озирнутися нема коли, але чую: гуду-у-ть. 

Вже не біжу, а лечу до ставка, точніше – до болота. А рій – за мною».) та ін. 

Своїми творами автор  хотів показати життя сучасного підлітка у селі, ситуації, які 

можуть стати уроком для нього і для читачів. Бажаємо, щоб дані гумористичні оповідання 

викликали посмішки в читачів і спонукали до роздумів про істинні цінності життя. 

 

 
Шум  Владислав Олександрович 

учень 11 класу 

 КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 

 

ТВОРЧА РОБОТА  « ВЬІБОР ЗА НАМИ» 

 

Творчий керівник: Шагала Аліна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури КЗО 

«Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 
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Проблема вибору стоїть перед кожною людиною, в незалежності від віку, статусу, 

чи навіть расової приналежності. З цією проблемою ми стикаємося повсюди: вибір між 

добром та злом, між зиском та моральними цінностями, вибір професії, віри. 

Я назвав свою збірку «Выбор за нами», тому що в моїх творах герої так чи інакше 

роблять свій вибір, який впливає на їх життя.  

Тематика моїх оповідань різноманітна: тема кохання, докори совісті, питання сенсу 

життя. 

Я почав писати твори кілька років тому, натхненний своїми мріями та фантазіями з 

дитинства, я прагнув створити власні світи.  

Мої твори – це психологічно-фентезійні оповідання, ті, які я представив у своїй 

роботі мають більш повчальну, ніж розважальну роль. Адже я вважаю, що література – це 

один з кращих вчителів, після досвіду та порад старших. 

Головна думка моїх творів – проблема вибору для людини в різних питаннях, адже 

зробити його буває дуже важко. 

Я спробував підняти морально-етичні теми у своїх оповіданнях «Восход» та 

«Беседа». У цих творах я намагався показати, що зробити вибір ніколи не пізно. При 

створенні оповідання «Лекарь», я хотів довести, що надія – помирає останньою.  

Все життя людини – це безперервний потік виборів. Та чи не губиться сама людина 

в цьому потоці? Чи не в'язне вона в ілюзіях? В ілюзіях широти своїх можливостей. 
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ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 
 

Секція «Українська мова» 

 
 

Іванова Діана Сергіївна 

учениця 9 класу 

КЗ "Навчально – виховний  комплекс «Гімназія №11 – спеціалізована школа   

з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня –  дошкільний навчальний заклад 

«Еврика» Кам’янської міської ради. 

 

«ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ДІАЛЕКТИЗМІВ 

У ЗБІРЦІ «КАЗКИ БУКОВИНИ»  ЗА РЕДАКЦІЄЮ М.Г.ІВАСЮКА» 

   

Науковий керівник: Чорна Майя Миколаївна, учитель української мови і літератури КЗ 

"Навчально – виховний  комплекс «Гімназія №11 –спеціалізована школа  з поглибленим 

вивченням іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» Кам’янської 

міської ради . 

 

 Об’єкт дослідження – збірка казок за редакцією М. Г. Івасюка «Казки Буковини». 

 Предмет наукового аналізу -  діалектизми в казках.  

 Актуальність та новизна даного дослідження зумовлюється тим, що в літературі 

з’являються твори, де зустрічаються діалектизми, значення яких часто-густо не зрозуміле 

пересічному читачеві, оскільки належать такі слова до якоїсь особливої групи говірок. 

Такі твори вимагають додаткового доопрацювання, оскільки не всі автори подають 

тлумачення використаних ними діалектизмів. 

 Мета дослідження – на матеріалі збірки казок за редакцією М.Г.Івасюка «Казки 

Буковини» простежити різноманітність використаних діалектизмів.  

 Для досягнення цієї мети в роботі поставлено та послідовно вирішено такі 

завдання: 

- дослідити зміст казок; 

- провести пошукову роботу; 

- поглиблено вивчити поняття діалектології; 

- класифікувати територіальні діалектизмів; 

- класифікувати діалектизми за частиномовною належністю; 

- визначити стилістичну роль діалектизмів у казках; 

- зробити висновки за результатами дослідження. 

 Робота складається зі вступу, двох  розділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. 
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                                           Горецький Герман Едуардович 

учень 9 класу 

Жовтоводської  гуманітарної  гімназії імені Лесі Українки 

з поглибленим вивченням іноземних мов 

 

«ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СКЛАДНОПІДРІДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ 

ДЕКІЛЬКОМА ПІДРЯДНИМИ В ПОЕЗІЇ В.ГОЛОБОРОДЬКА 

 (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗБІРКИ «МИ ЙДЕМО») 

 

Науковий керівник: Антонченко Ліна Миколаївна, вчитель української мови та 

літератури Жовтоводської  гуманітарної  гімназії імені Лесі Українки з поглибленим 

вивченням іноземних мов, вчитель-методист 

           

        В. Голобородько привернув до себе увагу незвичайним баченням буденних речей, що 

поставали як дивний, чарівний образ. В поета ніби оживає світ прадавніх анімістичних 

уявлень про природу, світ нашого далекого «наївного предка, або довірливої дитини, 

заселений дивними істотами, наповнений чарівними звуками. Слід зазначити, світ цей є 

живою реакцією В. Голобородька на сучасну навколишню дійсність. У творчості Василя 

Івановича переважають білий вірш та верлібр. Є твори, у яких відсутні розділові знаки. 

Але ж кожен знак - це душа речення, кожен знак вимагає певної інтонації, тому, ми 

вважаємо, автор уникає розділових знаків, щоб читач самостійно відтворив асоціативний 

ланцюжок. Є вірші, які складаються з одного речення. І цим реченням є складнопідрядне 

із декількома підрядними. Ось що нас зацікавило під час знайомства з творчістю Василя 

Голобородька. 

      Мета роботи - з’ясувати особливості вживання складнопідрядних речень із 

декількома підрядними в поезі В. Голобородька. 

1. Класифікувати складнопідрядні речення із декількома підрядними. 

2. Описати структуру складнопідрядних речень із декількома підрядними, які 

увиразнюють поетичне слово В. Голобородька.  

3. Проаналізувати смислові відношення між частинами складнопідрядних речень із 

декількома підрядними. 

4. Дослідити та узагальнити авторську стильову особливість використання 

складнопідрядних речень із декількома підрядними. 

     Об’єкт дослідження - поезія В. Голобородька; 

     Предмет дослідження - складнопідрядні речення з декількома підрядними. 

      Матеріал дослідження - теоретичні питання про складнопідрядні речення із декількома 

підрядними,статті про світогляд В. І. Голобородька. 

У роботі проаналізовано 400 віршів В. Голобородька зі збірки «Ми йдемо», в якій 822 

вірші.   

      Актуальність: складнопідрядні речення із декількома підрядними не досліджувалися  

у поетичному рядку В. Голобородька. Зазначена конструкція речень   сприяє збагаченню 

мовлення, зосередженню складної думки в одній синтаксичній одиниці, лаконізмові 
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висловлювання, дають поетові можливість конкретизувати головне, уточнити, навіть 

доповнити думку окремими деталями, мобілізувати увагу читача для сприйняття 

інформації, повідомлення тощо. 

     Теоретичне значення роботи: Творчість В. Голобородька вивчається  в 7 класі. Ми 

пропонуємо ознайомитися із художньою бездоганністю та незвичайними комбінаціями 

численних складнопідрядних речень, які демонструють глибоку метафоричність поета. 

Використання  складнопідрядних речень із декількома підрядними в поетичних творах. 

      Практичне значення: Пропонуємо використовувати на уроках української мови в 9 

класі під час вивчення теми: «Складнопідрядні речення із декількома підрядними».  

Творчість Голобородька потребує глибшого аналізу та узагальнення, зокрема з погляду 

використання складнопідрядного речення із декількома підрядними. Вживання зазначеної 

конструкції в поезії  є цікавим явищем, оскільки вона є тим синтаксичним засобом, який 

дозволяє найкраще висловити й оформити складні логіко-поняттєві зв’язки. 

      З опрацьованих 400 віршів зі збірки «Ми йдемо», в якій налічується 822 твори, ми 

детально дослідили:  

 З однорідною підрядністю – 10 прикладів; 

 З неоднорідною  підрядністю – 7 прикладів; 

 З послідовною підрядністю – 21 приклад. 

 

 
 

Датченко Любов Олександрівна 

учениця 11-Б класу КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей» 

Дніпровської міської ради 

 

ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВОРЕННЯ В МОВІ ФОЛЬКЛОРУ НИЖНЬОЇ 

НАДДНІПРЯНЩИНИ 

 

Науковий керівник: Поліщук Любов Вікторівна, старший викладач кафедри загального та 

словʼянського мовознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся 

Гончара, карівник гуртка «Лінгвістичні студії» 

 

Актуальність обраної теми зумовлена тим, що дослідження особливостей 

словотворення в мові усної народної творчості Нижньої Наддніпрянщини не були 

предметом опрацювання науковців. Доцільність розвідки визначається й тим, що 

джерелом дослідження є  козацькі пісні, що увійшли до списку ЮНЕСКО як 

нематеріальна спадщина світу, що потребує термінової охорони. 

Мета роботи – проаналізувати процеси словотворення в мові усної народної 

творчості Нижньої Наддніпрянщини. У ході робити було виконано такі завдання: 

проаналізовано основи дослідження словотвору в сучасній українській мові; визначено 

найбільш поширені способи словотворення в мові фольклору; досліджено частотність 

функціонування словотвірних моделей в мові фольклору Нижньої Наддніпрянщини. 
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Практичне значення полягає в тому, що результати дослідження можуть бути 

використані як ілюстративний матеріал під час вивчення теми «Словотвір», а також під 

час укладання словотвірних словників і словників українського фольклору. 

У ході роботи було з’ясовано, що для пісень Нижньої Наддніпрянщини є 

характерним суфіксальний спосіб словотворення іменників і прикметників, що надають 

відтінків приязні, ласки, пестливості. Префіксальний спосіб для дієслів є поширеним, 

префіксально-суфіксально-постфіксальний спосіб словотворення є наявним, але 

неактивним. Досить поширеним є спосіб словоскладання прикладкових сполучень.  

 

 
 

Журавська Валерія Андріївна 

учениця 10 класу 

Криворізької гімназії №91 Криворізької міської ради 

 

ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ 

В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Наукові керівники: Віняр Ганна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови Криворізького державного педагогічного університету, Мокряк Оксана 

Іванівна, учитель української мови та літератури Криворізької гімназії № 91 

 

Становлення незалежної української держави супроводжується змінами в усіх 

сферах життя суспільства – політичній, економічній, соціальній. Значних змін за 25 років 

зазнала й українська журналістика. Друковані, а пізніше – електронні засоби масової 

інформації, в усі часи  були віддзеркаленням усіх процесів розвитку суспільства та 

громадської думки. Разом із трансформацією суспільства змінюється й слово журналіста. 

Сучасні українські телеканали за короткий час існування незалежної держави 

перетворилися на засоби масової інформації європейського зразка. Кожен – зі своїм 

неповторним обличчям та манерою подачі матеріалу. Проте незмінною залишається їхня 

місія формувати й підтримувати культуру мовлення в суспільстві.     

    Останнім часом дослідники почали приділяти багато уваги мові ЗМІ, зокрема 

телевізійному мовленню: О. Пономарів, О. Стишов, Л. Мацько. 

Об’єкт нашого дослідження – норми української мови. 

Предмет дослідження – рівень дотримання  мовних норм журналістами ЗМІ. 

Мета дослідження – виявити й описати найбільш типові відхилення від  норм 

української мови, що спостерігаються в ЗМІ. 

Об’єкт, предмет і мета роботи зумовили визначення ряду завдань: 

1) з’ясувати основні вимоги до правильного літературного мовлення, визначені провідними 

українськими мовознавцями; 

2) встановити, які мовні норми найчастіше порушуються в ЗМІ; 

3) визначити причини й шляхи подолання типових відхилень від норм у мовленні 

журналістів. 
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Найпоширенішими є помилки, зумовлені явищами міжмовної інтерференції, зокрема 

впливом російської мови: робітники (замість працівники) нашого каналу; пропагандує 

(замість пропагує), рублять (замість рубають), прийдеться до смаку (замість припаде)  

тощо. 

 

     
 

ІвасенкоДар’я  Дмитрівна 

учениця 10 класу 

КЗО «Спеціалізована школа № 115»  Дніпровської міської ради 

 

МОВНА ПАЛІТРА ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ ЮРІЯ КИРИЧЕНКА «СМЕРТЬ 

БЕЗ’ЯЗИКОГО СИНА» 

 

Науковий керівник: Тарануха Марина Анатоліївна, учитель української мови та 

літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист  

 

              Глибоко психологічні монологи, лексичні та синтаксичні засоби стилістики 

переповнюють текст, роблять поезію вишуканою, колоритною, надають їй свіжості, у ній 

відчувається пошук нового, ніким не сказаного – усе це робить збірку Юрія Кириченка 

«Смерть без’язикого сина» цікавою, тому й стала актуальним об’єктом дослідження. 

              Мета роботи – дослідити та проаналізувати лексико-синтаксичні, стилістичні 

мовні засоби, за допомогою яких Ю.Кириченко створив образні картини збірки «Смерть 

без’язикого сина». 

              Об’єктом дослідження є художнє мовлення.     

              Предметом дослідження є мовні засоби, які використовує Ю.Кириченко для 

створення власних яскравих картин сучасної авторові дійсності у поетичній збірці 

«Смерть без’язикого сина». 

             Новизна роботи – спроба вперше цілісно дослідити збірку поезій Юрія Кириченка 

«Смерть без’язикого сина». Студіювання виконано на матеріалі картотеки прикладів 

лексико-синтаксичних засобів, дібраних із збірки. 

Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 

опрацювати мовознавчу літературу з питання використання анафор, порівнянь 

та антономазів в українському мовознавстві; 

розглянути мовну експресію як лінгвостилістичну категорію й класифікацію 

експресивних засобів мови; 

виявити у збірці контексти лексико-синтаксичного рівня; 

дослідити і систематизувати дібраний мовний матеріал; 

визначити особливості функціонування анафор, порівнянь та антономазів у 

збірці «Смерть без’язикого сина» Юрія Кириченка; 

з’ясувати роль анафор, порівнянь та антономазів у поезіях збірки; 

розглянути лексичні засоби увиразнення мовлення 

          Практичне значення дослідження. Матеріал роботи може бути використаний на 

факультативних заняттях, уроках української мови і літератури, наукових конференціях, 
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присвячених дослідженню творчого доробку поетів Придніпров'я, зокрема Юрія 

Кириченка, при підготовці лінгвістичних вікторин, олімпіад тощо. 

 Дослідження містить глибокі спостереження над зображальними засобами лексики 

(анафори, порівняння та антономази) творів як відображення емоційного стану самого 

автора. 

          Актуальність вибору теми дослідження зумовлена незначною кількістю публікацій 

про поетичну мову Ю. Кириченка, які обмежуються вступними статтями до збірок поезій 

письменника й незначною кількістю публікацій в окремих газетах та журналах, які, на мій 

погляд, не в повному обсязі висвітлюють мовний світ письменника, у них відсутня 

вказівка на образну систему поезії. 

           Об’єм і структура роботи: робота містить вступну частину, основну частину  

(2 розділи), висновки, список літератури.  

            Зміст роботи. У вступі визначається актуальність теми, подається огляд наукової 

літератури, об’єкт, мета і завдання, метод дослідження, новизна положень. 

           В основній частині подається аналіз мовних засобів, досліджується їхня роль у 

створенні образів у поезії Ю. Кириченка, висловлюється погляд на стилістичну природу 

мовних засобів та специфіку їх функціонування в поезії дніпропетровського письменника. 

У висновках містяться результати дослідження мовних засобів створення образності в 

поезії Юрія Кириченка. 

 

 
 

Килимник Діана Олександрівна 

учениця 9 класу 

КЗ "Навчально-виховний комплекс «Гімназія №11 –  спеціалізована школа 

  з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня –  дошкільний навчальний заклад 

«Еврика» Кам’янської міської ради. 

 

«ВЖИВАННЯ ЗАСТАРІЛОЇ ЛЕКСИКИ У РОМАНІ ІВАНА БІЛИКА «МЕЧ АРЕЯ» 

 

Науковий керівник: Чорна Майя Миколаївна, учитель української мови і літератури КЗ 

"Навчально-виховний комплекс «Гімназія №11 – спеціалізована школа  з поглибленим 

вивченням іноземних мов І ступеня –  дошкільний навчальний заклад «Еврика»  

 

         Об’єкт дослідження – роман Івана Білика «Меч Арея». 

         Предмет наукового аналізу -  застаріла лексика в романі. 

         Актуальність та новизна даного дослідження зумовлюється тим, що письменники 

часто вдаються до використання історизмів та архаїзмів, щоб краще зобразити реалістичні 

риси суспільного життя людства минулих епох. Таким чином, поетам вдається 

відображати соціальний та моральний стан сучасної людини, що перебуває у 

нерозривному зв’язку з історичним минулим суспільства. 

        Мета дослідження – виявлення й аналіз застарілої лексики в романі Івана Білика 

«Меч Арея» та характеристика її з погляду стилістичного використання. 
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     Для досягнення цієї мети в роботі поставлено та послідовно вирішено такі завдання: 

- дослідити зміст роману; 

- провести пошукову роботу; 

- поглиблено вивчити поняття лексикології; 

- виявити застарілу лексику в романі І. Білика «Меч Арея»; 

- класифікувати застарілу лексику на історизми та архаїзми; 

- визначити стилістичну роль застарілої лексики у романі; 

- зробити висновки за результатами дослідження. 

      Робота складається зі вступу, двох  розділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків 

 

 
Ляшенко Дарина Леонідівна 

учениця 11 класу 

Криворізького гуманітарно-технічного ліцею № 129 Криворізької міської ради 

 

«ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СЛОВОТВОРЧІ ОСОБЛИВОСТІ  

ЕРГОНІМІВ МІСТА КРИВОГО РОГУ ( НА ПРИКЛАДІ НАЗВ МАГАЗИНІВ) 

 

Науковий керівник: Буряк Катерина Віталіївна, вчитель української мови та літератури 

вищої категорії Криворізького гуманітарно-технічного ліцею № 129 

 

       Сьогодні на розвиток сучасної української  мови великий вплив має соціальний та 

економічний розвиток країни. З'являється велика кількість магазинів, фірм, компаній тощо, 

які потребують своїх назв. Такі слова знайшли своє місце в ономастиці й отримали назву 

ергоніми. Увагу лінгвістів вони привернули лише на початку ХХ століття. Ергоніми міста 

Кривого Рогу досить різноманітні, але грунтовного, різнобічного вивчення сучасних 

ергонімів нашого міста немає. Саме це стало підставою для написання роботи « Лексико-

семантичні та словотвірні особливості ергонімів міста Кривого Рогу (на прикладі назв 

магазинів).. 

        Мета роботи – аналіз ергонімів з погляду лексики, семантики, словотворення та 

визначення основних груп за цими ознаками. У ході роботи вирішувалися такі завдання: 

        вивчити теоретичну основу досліджень ергонімії; 

        створити банк ергонімів – назв магазинів міста  Кривий Ріг; 

        описати лексико-семантичні та словотворчі особливості  ергонімів; 

        виділити основні групи  ергонімів за семантикою та типом словотворення; 

        проаналізувати отриману інформацію та зробити висновки. 

         Основні функції ергонімів – називна, інформативна, рекламна, меморіальна, 

естетична. Серед ергонімів нашого міста більше тих, що виконують рекламну функцію. 

Класичні ергоніми – найменування, що складаються з одного слова. Частіше 

використовуються ергоніми символічного типу, тому, що вони мають емоційно-

експресивне забарвлення і приваблюють покупівців. 

          Основні способи творення ергонімів – лексико-семантичний) метонімічний, 

метафоричний, трансонімізація, транслітерація) словотворчий (афіксація, складання слів, 
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абревіація, субстантивація)  та графічний. 

            Вдало утворені ергоніми потребують знань з ряду наук, літератури, культури та 

впливають на загальний рівень інтелектуального розвитку мешканців міста. 

 

 
 

Поліщук Наталя Володимирівна 

учениця 9 класу 

 КЗО «Середня загальноосвітня школа №114» 

 Дніпровської міської ради 

 

ХАРАКТЕРИСТИЧНІ АНТРОПОНІМИ В ДРАМАТИЧНИХ  

ТВОРАХ М.Л. КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

Науковий керівник: Орел Надія Трохимівна,учитель української мови і літератури вищої 

категорії  комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №114», учитель-

методист 

 

Об’єктом дослідження є власні імена в драматичних творах М. Кропивницького. 

Актуальність дослідження визначається необхідністю комплексного аналізу 

антропонімів і з’ясування їхніх функціональних особливостей у драматургічному 

мовленні. 

Мета роботи: визначити функційну специфіку власних імен у драматичних творах 

письменника. 

У зв’язку із зазначеною метою ставляться такі завдання: 

– розглянути питання про класифікацію власних імен у науковій літературі; 

– дослідити специфіку драматичного твору та роль у ньому власного імені; 

– з’ясувати поняття «антропоніма як мовного знака»;  

– проаналізувати функції онімів у драматичних творах М. Кропивницького. 

Зміст роботи. У вступній частині обґрунтовується актуальність теми, 

формулюється її мета, ставляться завдання, визначається практичне значення роботи, 

подається огляд наукової літератури з теми дослідження. 

У першому розділі подано огляд наукових підходів до вивчення мови драматичних 

творів, відзначено здобутки сучасної антропонімії в дослідженні семантичної, структурної 

та функційної природи онімів; окреслено напрями, методи й проблеми дослідження 

власних імен у зв’язку з подальшими студіями в цій галузі, з’ясовується роль корифеїв 

українського театру у  формуванні української літературної мови. 

У другому розділі розглянуто відомі класифікації антропонімів, з’ясовуються 

принципи добору їх, визначаються відмінні та спільні ознаки онімів; аналізуються 

мовознавчі праці з теми науково-дослідницької роботи, з’ясовуються теоретичні питання, 

що стосуються структури й специфіки використання онімного матеріалу в драматичних 

творах М. Кропивницького. Цей розділ репрезентує витоки та напрями наукових 

досліджень явища антропонімії як одного з найпоширеніших стилістичних засобів. На 

основі здійсненого аналізу мовного матеріалу виділено чотири функції власних імен у 
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драматичних творах М. Кропивницького: аналізуються оніми як засіб зображення 

індивідуальних рис героя, його соціального статусу, національної приналежності, 

розглядається гумористична функція антропонімів. 

             Висновки повідомляють про результати дослідження стилістичних функцій 

власних імен, а саме: з’ясування семантичних, структурних особливостей їх та специфіку 

використання онімів у драматургічному мовленні М. Кропивницького 

 

 

 
 

Савчук Анастасія Іванівна 

учениця 11 класу 

КЗ «Навчально-виховний комплекс «Гімназія № 11 

-спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня- ДНЗ «Еврика» 

 Кам'янської міської ради 

 

«ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ТА ЇХНЯ РОЛЬ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ  

АНДРІЯ КОКОТЮХИ «ЧЕРВОНИЙ» 

 

Науковий керівник: Рева Олена Валентинівна, вчитель української мови КЗ «Навчально-

виховний комплекс «Гімназія № 11-спеціалізована школа з поглибленим вивченням 

іноземних мов І ступеня- ДНЗ «Еврика» 

 

     Об'єкт дослідження – історичний роман А.Кокотюхи «Червоний». 

     Предмет дослідження – фразеологізми в романі А.Кокотюхи «Червоний». 

    Актуальність зумовлена відсутністю грунтовного аналізу фразеологічних одиниць у 

творі А.Кокотюхи як письменника сучасності. 

     Мета роботи полягає у дослідженні та опрацюванні фразеології твору та її 

стилістичного забарвлення. 

     Для досягнення цієї мети в роботі поставлено та послідовно вирішено такі завдання: 

- з'ясувати зміст поняття фразеології роману; 

- класифікувати фразеологічні одиниці за семантичними компонентами; 

-  аналізувати структуру фразеологізмів, використаних у ромаін. 

      Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків (діаграми та список використаних у роботі фразеологізмів). 
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Загоруй Владислава В'ячеславівна 

студентка І курсу 

Дніпропетровського педагогічного коледжу 

Дніпровського  національногог університету імені Олеся Гончара 

 

«ДЕКОМУНІЗОВАНІ ГОДОНІМИ МІСТА ДНІПРО» 

 

Науковий керівник: Кондратенко Світлана Іллівна, викладач української мови 

Дніпропетровського педагогічного коледжу 

 

       Ономастика як наука про сукупність онімів вивчає  історію та закономірності їх 

виникнення, розвитку і функціонування, зміни, поширення і стуктури власних імен у мові 

і мовленні, в літературній та діалектній сферах. Вона має безліч напрямків, зокрема 

топоніміка (вивчаються назви географічних об'єктів), мікротопоніміка, урбанонімія, 

годонімія тошо. 

       У галузі ономастики працює багато вчених: М.М. Торчинський, Ж.З.Колоїз, 

О.Б.Лужецька, І.Процик та інші. 

        Незважаючи на безперервну роботу українських ономастів, на сьогоднішній день 

залишається чимало невивчених питань у галузі ономастики, зокрема місцевої 

мікротопоніміки, які потребують свого дослідника. 

        У прооцесі декомунізації разом з іншими завданнями Закону України постає завдання 

упорядкування топонімічного ландшафту міст і сіл держави. 

         В умовах деколонізації України повинна змінитися топонімічна база. 

         Тому вивчення декомунізованих урбанонімів на сучасному етапі розвитку суспільно-

політичних прооцесів у країні є актуальним. 

         Новизна нашого дослідження полягає в тому, що це одна з перших спроб аналізу 

переномінованих годонімів (назв вулиць) м. Дніпро, що пов'язано із Законом України 

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 

             Об'єктом дослідження є годоніми як складова частина української топоніміки.         

Предметом дослідження - перейменовані годоніми м.Дніпра. 

             Мета дослідження проаналізувати лексико-семантичні та морфолого-словотворчі 

особливості переномінації годонімів м.Дніпро на сучасному етапі розвитку суспільства. 
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Симонян Каріне Айківна 

учениця 11 класу  

гімназії №3 Новомосковської міської ради Дніпропетровської області 

 

СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРАТИВІВ НА МАТЕРІАЛІ 

ПОЕЗІЙ ЗБІРКИ НАТАЛІЇ ДЕВ’ЯТКО «ТРИ КРОКИ ДО СВІТАНКУ» 

 

Науковий керівник: Каземір Світлана Миколаївна, учитель української мови та 

літератури гімназії №3 Новомосковської  міської ради  

 Кольоронайменування як лінгвістичне явище перебуває в центрі уваги мовознавців 

протягом останніх десятиліть. Проблема кольоративів є досить досліджуваною в 

українському й зарубіжному  мовознавстві, але залишилося ще безліч аспектів, які 

заслуговують на увагу лінгвістів. 

         Досягнення поставленої мети реалізовано шляхом вирішення таких основних 

завдань: 

          1)   дібрати фактичний матеріал; 

2) проаналізувати напрями лінгвістичних досліджень у галузі кольору й      

кольоропозначення; 

          3) виявити поетичні слововживання кольоративів у збірці «Три кроки до світанку» 

Наталії Дев’ятко; 

4) з’ясувати семантичні особливості та функціональне навантаження 

кольоропозначень в ідіостилі поета Дніпропетровщини Наталії Дев’ятко. 

        Актуальність теми дослідження полягає у тому, що  кольоратив  є одним із важливих 

понять у лінгвістиці, яке у наш час досліджується. У багатьох наукових працях описано це 

поняття, але семантико-стилістичні особливості на матеріалі збірки  «Три кроки до 

світанку»  Наталії Дев’ятко практично не були вивчені. 

      Вартим  уваги є те, що представлена робота є новаторською, що виражається у спробі 

повного визначення семантико-стилістичних  особливостей кольоративів у збірці «Три 

кроки до світанку» Наталії Дев’ятко. 

     Практичне значення даної наукової розвідки – у поглибленні та розширенні знань з 

лексикології, стилістики, культури української мови, фольклору й етнографії. 
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                                              Терещенко Анастасія Михайлівна 

                                                            учениця 11 класу 

КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат  для сільської молоді» 

 

ОКАЗІОНАЛІЗМИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОПОВНЕННЯ 

ЛЕКСИЧНОЇ СИСТЕМИ МОВИ 

(НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ У ВІРШАХ ЛІНИ КОСТЕНКО «БЕРЕСТЕЧКО») 

 

Науковий керівник: Логінова Юлія Ігорівна, вчитель української мови та літератури  КЗО 

«Криворізький обласний ліцей- інтернат для сільської молоді», вчитель першої 

кваліфікаційної категорії 

 

           Унаслідок оказіональної деривації мовна система оновлюється, збагачується 

новими значеннями чи відтінками значень слів, новими словосполученням та 

розвивається загалом. Наразі механізмів утворення  оказіоналізмів, що зустрічаються у 

творах  українських авторів недостатньо вивчено; виникає потреба до «орозмовлювання» 

української літературної мови, що робить наше дослідження актуальним. 

Мета роботи: дослідити особливості авторських новотворів у романі у віршах 

«Берестечко» Ліни Костенко. 

Обʼєктом дослідження є роман у віршах «Берестечко» Ліни Костенко. 

Предметно ми досліджували лексичні та морфологічні особливості оказіоналізмів 

Ліни Костенко на прикладі роману у віршах «Берестечко». 

Перед нами стояли такі завдання: 1) з’ясувати стан розробки досліджуваної 

проблеми в науковій літературі; 2) класифікувати оказіоналізми по групам, в залежності 

від їхнього загального значення, а саме: предметності, процесуальної/ непроцесуальної 

ознаки (для лексичної деривації) та граматичними модифікаціями (для морфологічної 

деривації); 3) визначити ці групи та описати їх особливості; 4) дібрати фактичний 

матеріал для дослідження, систематизувати та описати його; 5) проаналізувати 

особливості авторських неологізмів у досліджуваному творі Ліни Костенко. 

Працюючи над завданнями, ми прийшли до висновків, що дана тема дослідження є 

дуже цікавою, адже оказіоналізми Ліни Костенко у досліджуваному творі наділені 

певними особливостями: у лексичному аналізі новоутворення компонується з морфем, що 

вже існують в у мові, а в морфологічному відбувається відмінкова та числова словозміна. 

 

 

Секція «Російська мова» 
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Кір'якова Марія Афанасіївна 

 

учениця 10 класу 

КЗО  «Середня загальноосвітня школа № 54» Дніпровської міської ради 

 

 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 

ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРЕНИЯ У.УИТМЕНА 

«О, КАПИТАН, МОЙ КАПИТАН…» М.ЗИНКЕВИЧА» 

 

Науковий керівник: Нефьодова Олена Іванівна, вчитель російської мови та зарубіжної 

літератури комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54, вища 

категорія. 

 

           Еще в ХХ веке английский язык утвердился как важнейший международный язык. 

Сегодня английская культура популярна у молодого поколения. Поэтому не теряют своей 

актуальности и переведенные произведения авторов Великобритании и США. Цель моей 

работы – определить, насколько эквивалентным является перевод стихотворения У. 

Уитмена «О, капитан, мой капитан…», выполненного М. Зенкевичем. Для достижения 

данной цели нам нужно решить следующие задачи: определить понятие эквивалентности 

и выяснить, к какому уровню эквивалентности относится определенная часть 

стихотворения. Работа имеет теоретическое значение, так как представляет полный анализ 

перевода данного произведения с точки зрения эквивалентности. А также практическое 

значение, так как уровень эквивалентности может быть одним из критериев анализа 

переводов. 

Новизна заключается в том, что никто построчно не определял уровень 

эквивалентности в стихотворении У. Уитмена «О, капитан, мой капитан…».  

Для того чтобы определить, на каком уровне эквивалентности находится каждая из 

строк, я сравнила лексический состав, синтаксические структуры и морфологические 

формы перевода и оригинала, проанализировала стихотворение на предмет 

семантического варьирования. 

В итоге я выяснила, что большинство строк рассматриваемого перевода находятся 

на первом уровне эквивалентности. Однако цель коммуникации и  описываемая ситуация 

М. Зенкевичем сохранена.  

Из всего вышесказанного следует, что определение эквивалентности не может быть 

единственным критерием оценивания перевода, так как не рассматривает все аспекты. 
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Секція  «Англійська мова» 
 

 
 

Баікіна Маргарита Олександрівна 

учениця 9 класу 

Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школаи І-ІІІ ступенів № 4 

 з поглибленим вивченням іноземних мов  Криворізької міської ради 

 

 «ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЯВИЩА СОЦІАЛЬНОЇ 

НЕРІВНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ» 

 

Науковий керівник: Янцева Надія В’ячеславівна  – вчитель англійської мови  Криворізької 

загальноосвітньої спеціалізованої школаиІ-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

іноземних мов, вища категорія, старший вчитель, керівник профільного гуртка КПНЗ 

«МАНУМ» ДОР» секції англійської мови 

 

 Актуальність даного дослідження зумовлена, по-перше, загальною тенденцією 

сучасного мовознавства до вивчення окремих фразеологічних мікросистем, зокрема, 

однієї, що представлена номінаціями на позначення явищ соціальної нерівності, по-друге, 

зростанням інтересу науковців до такої відносно нової галузі мовознавства як 

лінгвокраїнознавство, основне завдання якої  полягає у висвітленні зв’язків між мовою та 

культурою її носіїв. 

 Мета дослідження полягає у комплексному аналізі способів репрезентації явища 

соціальної нерівності на фразеологічному рівні української й англійської мов та виявленні 

спільного і відмінного у розумінні й сприйнятті понять «заможність» та «бідність» обома 

націями. Матеріалом дослідження слугують українські та англійські фразеологізми на 

позначення соціальної нерівності. 

 Структурний аналіз досліджуваних фразеологічних одиниць виявив їхню складну 

синтаксичну будову. Семантичний аналіз довів, що у фразеологічних фондах 

зіставлюваних мов наявні близькі за своїм значенням вислови. На підставі наявності 

універсальних, спільних асоціацій з поняттями заможності та бідності в обох 

лінгвокультурах, відібрані для дослідження одиниці семантично було розподілено за 11 

групами. Але ж в силу різних умов існування та розвитку, кожна нація сформувала й 

вузько національне ставлення до проблеми соціальної нерівності в суспільстві. 
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                                           Буртовий  Єгор Олександрович 

учень  11 класу 

Криворізької спеціалізованої школи № 71 Криворізької міської ради 

 

 «СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄПРИСЛІВНИКОВИХ ЧАСТОК У 

СКЛАДІ ФРАЗОВИХ ДІЄСЛІВ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

(НА МАТЕРІАЛАХ РОМАНУ МАРКА ТВЕНА «ПРИГОДИ ГЕКЛЬБЕРРІ ФІННА 

ТА ОПОВІДАНЬ О'ГЕНРІ» 

 

  Науковий керівник: Рижук Євгенія Миколаївна, учитель англійської мови Криворізької             

спеціалізованої школи  № 71  

 

Об’єктом дослідження є фразові дієслова, аналіз семантики дієприслівникових 

часток . 

Фразові дієслова – один з найскладніших та найцікавіших феноменів в граматиці 

англійської мови. Серед сучасних лінгвістів немає одностайної думки щодо класифікації 

та диференціації фразові та прийменникових дієслів та статусу дієприслівникових часток 

Актуальність теми  зумовлено  поширеним вживанням фразових дієслів  в 

художній літературі. Мета дослідження є виявлення закономірностей функціонування  

фразових дієслів   та визначення методів створення своєрідного авторського стиля на 

синтаксичному рівні. Предмет науково-дослідницької роботи – особливості 

функціонування та стилістико-семантичні особливості використаних автором фразових 

дієслів. В процесі написання науково-дослідницької роботи нами використані такі методи: 

описовий, порівняльний, статистичний, систематичний, а також класифікація отриманих 

даних. Робота має прикладний характер . Результати можна використовувати для 

укладання тренувальних вправ та тестів для студентів, що вивчають англійську мову  як 

іноземну. 

 

Phrasal verbs are one of the most complex and interesting phenomena in the grammar of 

English. There is disagreement among modern linguists as for  classification and differentiatof  

phrasaland prepositional verbs and the status of particles. 

The theme of the research paper is "Semantic features adverbial  particles of phrasal 

verbs  in American fiction (based on the novel by Mark Twain's" The Adventures of 

Huckleberry Finn "and stories of O. Henry)." 

The object of the work is phrasal verbs and the analysis of particles’ semantics. 
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The actuality of the work is due to widespread use of the phrasal verbs  in fiction.  

The purpose of the study is to identify patterns of functioning of phrasal verbs  and 

determine the ways  of creating of peculiar writing style. 

The  subject of research work is   peculiarities of semantics and style of  the two  authors 

as far as phrasal verbs   are concerned. In the process of writing a research work we used the 

following methods: descriptive, comparative, statistical, systematic and classification of the data. 

  The results can be usedat the lessons of English, stylistics and Americamn Literature . 

 

 

 

 

Геккієва Фаріда Артурівна 

учениця 11 класу  

Криворізької загальноосвітньої школи I-III ст.№  4 з поглибленим  

вивченням іноземних мов Криворізької міської ради 

 

ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ, ЯКІ УТВОРЕНІ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ЖІНОЧИХ СУФІКСІВ»  

 

Науковий керівник: Тарнева Олена Едуардівна, вчитель англійської мови Криворізької 

загальноосвітньої спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням 

іноземних мов  

 

            Актуальність проблеми продуктивності суфіксів, як способу словотворення, 

визначається необхідністю дослідити словотворчі моделі в сучасній англійській мові, яка 

обумовлена недостатньою розробленістю основних аспектів проблеми. 

           Мета дослідження – вивчення продуктивності, семантики суфіксальних похідних, 

утворених за допомогою суфіксів –ess, –ette, –enne, –trix. 

           Завдання роботи: визначити загальне поняття «афіксації в англійській мові»; 

розглянути класифікацію суфіксів; розглянути лінгвістичні засоби вираження ґендеру в 

англійській мові; охарактеризувати структурно-семантичні особливості лексичних 

одиниць, утворених за допомогою суфіків –ess, –ette, –enne, –trix; виділити найбільш 

продуктивні суфікси;виділити тематичні групи лексичних одиниць, утворених за 

допомогою суфіксів -enne, -trix, -ette, -ess. Аналіз лексичних одиниць показав, що 

найвживанішийсуфікс це –ess, середньовживані суфікси це - ette і–trix, а суфікс –enne є 

маловживанішим. Знання структурних особливостей допомагають при визначенні 
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морфемних одиниць, а знання семантичних особливостей та структурних компонентів 

значно спрощує складності при засвоєнні лексичних значень слів, що дуже важливо під 

час вивчення мови. Результати аналізу дають підстави вважати, що такі тематичні групи, 

як професії, власні назви використовують більше суфіксальних похідних. 

 

 

 
 

Гичко Марія Олександрівна 

учениця 9 класу  

Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №4 

 з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради 

 

 «СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

З НАЗВАМИ КОМАХ» 

 

Науковий керівник: Тарнева Олена Едуардівна, вчитель англійської мови Криворізької 

загальноосвітньої спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням 

іноземних мов  

 

У центрі уваги сучасної лінгвістики є проблеми, пов’язані з відображенням 

національної культури та історії у мовах. Роль мови в накопиченні культурних здобутків є 

значною. При цьому вона як одна з основних ознак нації виражає культуру народу, який 

говорить цією мовою, тобто створює національну культуру. Мова віддзеркалює як 

матеріальні сторони життя народу – географічне положення, клімат, побут, так і духовні 

сторони носіїв мови – мораль, систему цінностей, менталітет, національний характер. 

Мова – скарбничка культури, що зберігає культурні цінності у лексиці, граматиці, в 

ідіоматиці, у прислів’ях, приказках, фольклорі, у формах письмового й усного мовлення. 

Важливим історико-лексичним пластом кожної мови є фразеологія. 

Дана наукова робота присвячена дослідженню фразеологічних одиниць та 

конструкцій з назвами комах. 

Мета дослідження – вивчення семантичних ознак і структурних особливостей 

англійських фразеологічних одиниць з назвами комах. 

Завдання роботи: розглянути поняття фразеологічної одиниці та її особливості; 

вивчити структурну специфіку фразеологізмів; дослідити різноманітні класифікації 

фразеологізмів; охарактеризувати структурно-семантичні особливості фразеологічних 

одиниць з назвами комах; виділити поширені структурні моделі фразеологічних одиниць з 

назвами комах та поширені лексико-семантичні класи фразеологічних одиниць з назвами 

комах. 
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Серед досліджуваних семантичних груп ми виявили дієслівні іменникові, 

прикметникові та прислівникові фразеологічні одиниці. Структурно-граматична 

організація фразеологічних одиниць надзвичайно різноманітна. За структурно-

граматичним оформленням, ми виділили дві основні групи фразеологічних одиниць: 

фразеологічні одиниці, співвідносні зі 1) словосполученням; 2) реченням.  

Із 112 проаналізованих фразеологічних одиниць, 40 із них нараховано саме 

субстантивних фразеологічних одиниць, 37– дієслівних фразеологічних одиниць, 25– 

ад’єктивних фразеологізмів та 5 – адвербіальних, 5 одиниць за своєю граматичною 

структурою є реченнями. 

Досліджувані фразеологічні одиниці поділені на 9 лексико-семантичних класів 

відповідно до психологічних та фізіологічних процесів. Найбільш характерні лексико-

семантичні класи: особистість людини, почуття, людські відносини, людські дії, складна 

ситуація, а найменш численні лексико-семантичні класи це речі, місця, відстань, кількість. 

 

 

, 

 

Горожій Яна Сергіївна 

учениця 11 класу 

КЗО  «Середня загальносвітня школа № 83» 

Дніпровської міської ради 

 

«ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКИ 

ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ПРО ФЛОРЕНС НАЙТІНГЕЙЛ»  

 

Науковий керівник: Яворська Тамара Іванівна, вчитель англійської мови комунального 

закладу освіти «Середня загальносвітня школа № 83»  

 

              Мета: дослідити лексичний матеріал поетичних творів для домашнього читання з 

позиції лінгвокогнітивного підходу. 

Актуальність теми: Лінгвокогнітивний підхід є актуальним тому, що він формує 

мовну компетентність, дає можливість правильно сприймати та інтерпретувати будь-який 

текст, точно і повно висловлювати власні думки, проводити поглиблене вивчення лексики 

художнього твору для розуміння його ідейного смислу та художньої своєрідності, 

культури народу – носія мови. 

Завдання: осмислити сутність лінгвокогнітивного підходу як засобу поглибленого 

опанування мови, лексики, художнього твору; здійснювати інтерпретацію текстів, аналіз 

лексики, поетичних творів про Флоренс Найтінгейл шляхом вивчення лексико-

семантичних груп (ЛСГ), асоціативних полів, словесної символіки; виявити 

концептуально-словесні образи, які створюють у віршах мовні «картини світу»; з'ясувати 
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значення лінгвокогнітивного підходу для системного вивчення лексики художніх творів, 

збагачення мовленнєвих вмінь, поглибленого розуміння культури народу – носія мови. 

Стисла характеристика змісту роботи: 

 Дослідження проводилось в двох аспектах: лінгвістичному та 

пізнавальному. Структура роботи зумовлена її метою і завданням. Вона складається із 

вступу, двох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.  

 У вступній частині ми визначили об’єкт дослідження (твори Л.Керролла та 

Г.Лонгфелло про Флоренс Найтінгейл) та предмет дослідження (лексичний матеріал 

віршів «Свята Філомена» Г.Лонгфелло і «Стежка Троянд»  

Л.Керрола). Представлено перелік використаних методів дослідження – це спостереження 

за лексемами (робота зі словником, створення семантичних та асоціативних полів), 

порівняння, аналогія та асоціація, аналіз (аналітична робота з текстом поетичних творів), 

синтез та узагальнення. 

 У І розділі основної частини роботи представлена теоретично-наукова база 

дослідження, теоретичний матеріал про когнітивний підхід до вивчення лексики, про його 

значення для формування мовної особистості, про пізнавальну роль лексики та аспекти її 

системної організації, про роль ЛСГ у створенні мовної «картини світу», про своєрідність 

лексики поетичних творів. 

 У ІІ розділі основної частини роботи представлено опис дослідження 

лексики творів про Флоренс Найтінгейл на основі лінгвокогнітивного підходу. 

 Підрозділ 1: Pre-reading. Cкладення первісного уявлення про зміст віршів 

Л.Керрола та Г.Лонгфелло, про «картини світу» в них на основі виявлення міжнародних 

білексем, які полегшують розуміння тексту, роботи з новими лексичними одиницями, 

встановлення зв’язків нових та відомих лексем для розуміння змісту тексту, його 

ключових слів. 

 Підрозділ 2. While-reading. Аналіз та інтерпретація лексики творів 

Л.Керрола та Г. Лонгфелло для виявлення ідейного змісту віршів, їх художньої 

своєрідності, для формування власної точки зору дослідника: 

 розгляд лексико-семантичних груп (ЛСГ) у віршах Л.Керрола 

та Г.Лонгфелло, виявлення особливостей лексичного поєднання слів для 

їх усвідомленого використання, виділення «концептуальних» лексем для 

розуміння авторського уявлення про героїню творів; 

 інтерпретація «словесних образів», що співвідносяться з ідеєю 

поетичних творів про Флоренс Найтінгейл; 

  роль словесної символіки у поетичних творах, асоціативного 

поля слова-поняття «світло», виявлення його значення у розумінні 

авторського відношення до героїні віршів, ідейного змісту твору; 

 використання тексту віршів про Флоренс Найтінгейл для 

розвитку мовленнєвих вмінь (практичне застосування знань, набутих у 

процесі аналізу, інтерпретації художнього тексту, для висловлювання у 

творчій роботі власної позиції дослідника) 

Висновки (результати): 

У процесі дослідження з'ясовано, що лінгвокогнітивний підхід до вивчення 

лексичного матеріалу поетичних творів: 

 розвиває вміння аналізувати, інтерпретувати поетичний текст на основі 

системного дослідження лексичного матеріалу; 

  сприяє його усвідомленому застосуванню і використанню у практичній 

мовленнєвій діяльності; 

  підвищує рівень володіння англійською мовою шляхом збагачення 

лексикону читача; 

  сприяє поширенню культурного кругозору особистості. 
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Результати досліджень можуть бути застосовані у школі при підготовці до уроків 

домашнього читання англійською мовою та при самостійній роботі з художніми творами 

для збагачення лексикону, розвитку мовної культури, розширення культурного кругозору 

читача. 

Матеріали даного дослідження є корисними під час підготовки до ДПА і творчої 

частини завдань ЗНО. 
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«СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ, 

ЯКІ ПОЗНАЧАЮТЬ УСПІХИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ЛЮДИНИ» 

 

Науковий керівник: Тарнева Олена Едуардівна, вчитель англійської мови Криворізької 

загальноосвітньої спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням 

іноземних мов  

 

У центрі уваги сучасної лінгвістики є проблеми, пов’язані з відображенням 

національної культури та історії у мовах. Роль мови в накопиченні культурних здобутків є 

значною. При цьому вона як одна з основних ознак нації виражає культуру народу, який 

говорить цією мовою, тобто створює національну культуру. Мова віддзеркалює як 

матеріальні сторони життя народу – географічне положення, клімат, побут, так і духовні 

сторони носіїв мови – мораль, систему цінностей, менталітет, національний характер. 

Мова – скарбничка культури, що зберігає культурні цінності у лексиці, граматиці, в 

ідіоматиці, у прислів’ях, приказках, фольклорі, у формах письмового й усного мовлення. 

Важливим історико-лексичним пластом кожної мови є фразеологія. 

Дана наукова робота присвячена дослідженню фразеологічних одиниць та 

конструкцій, які позначають успіхи та досягнення людини. 

Мета дослідження – вивчення семантичних ознак і структурних особливостей 

англійських фразеологічних одиниць, які позначають успіхи та досягнення людини. 

Завдання роботи: розглянути поняття фразеологічної одиниці та її особливості; 

вивчити структурну специфіку фразеологізмів; дослідити різноманітні класифікації 

фразеологізмів; проаналізувати поняття лексико-семантичного поля, охарактеризувати 

структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць які позначають успіхи та 
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досягнення людини; виділити поширені структурні моделі фразеологічних одиниць, які 

позначають успіхи та досягнення людини та поширені лексико-семантичні класи даних 

фразеологічних одиниць. 

Серед досліджуваних фразеологічних одиниць ми виявили дієслівні, іменникові, 

прикметникові та прислівникові фразеологічні одиниці. Кількісний аналіз структурних 

характеристик фразеологізмів, які позначають успіхи та досягнення людини свідчить про 

те, що в англійській мові переважають фразеологічні одиниці зі структурою 

словосполучення, з яких більшість складають дієслівні. 

Із 155 проаналізованих фразеологічних одиниць, 95 із них нараховано саме 

дієслівних фразеологічних одиниць, 48 – іменникових фразеологічних одиниць, 8 – 

прислівникових фразеологізмів та 4 – прикметникових.  

Досліджувані фразеологічні одиниці поділені на 6 лексико-семантичних класів 

відповідно до психологічних та фізіологічних процесів. що найбільш характерні лексико-

семантичні класи: якості особистості, відносини між людьми, гроші, професійна 

діяльність, а найменш численні лексико-семантичні класи це життєвий досвід та навчання. 
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«АНАЛІЗ ПРИЙОМІВ ГУМОРУ У ПОВІСТІ ДЖЕРОМА К.ДЖЕРОМА «ТРОЄ В 

ОДНОМУ ЧОВНІ, ЯК НЕ РАХУВАТИ СОБАКИ» 

 

Наукові керівники: Тітова Вікторія Анатоліївна, вчитель англійської мови КЦМГ, вища 

категорія, вчитель-методист, Янцева Надія В’ячеславівна, керівник гуртка КПНЗ 

«МАНУМ»ДОР» секції англійської мови. 

 

У науковій роботі ми досліджували англійський гумор та його особливості у творі 

Джерома Клапка Джерома «Троє в одному човні, як не рахувати собаки».  

Наукова робота складається з переліку використаних термінів, вступу, основної 

частини (двох розділів з параграфами), висновків та списку використаної літератури. 

У вступі обґрунтовано вибір, актуальність теми роботи, визначено мету, основні 

завдання, об'єкт і предмет дослідження, розкрито теоретичне і практичне значення 

отриманих наукових результатів. 

Перший розділ присвячений теоретичним аспектам дослідження англійського 

гумору та комічного й складається з трьох параграфів: «Особливості й тонкощі 

англійського гумору», «Історія дослідження комічного», «Види, засоби та прийоми 

комічного» 
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Другий розділ присвячений практичному аналізу специфіки лінгвістичної 

репрезентації англійського гумору на прикладі повісті Джерома К. Джерома «Троє в 

одному човні, як не рахувати собаки» і складається з двох параграфів: «Загальна 

характеристика повісті та цікаві деталі щодо процесу її написання» і "Засоби репрезентації 

гумору в повісті". 

    У висновку викладені результати, які були отримані у ході даної наукової роботи та 

були визначені перспективи подальших робіт в обраному напрямку.  

 

Reveiew 

Hushko Dmytro “The analisys of humor methods in Jerome K. Jerome comedy novel “Three 

men in a boat, to say nothing of the dog” 

 

The work is devoted to the realization of the comic and humor in the English Literature 

and based on the novel by Jerome K. Jerome “Three Men in a Boat” which was taken as the 

example. Previously, the issue has been studied by such scientists as I. A. Stoliarova, A. I. 

Lavrentiev, J. Beer, C. Rourke, etc. However, this topic in English linguistics is still viewed as 

understudied.  

In the course of the work, the following objectives were achieved: 1) identification of the 

main directions in the research of the comic, 2) study of features, functions and typology of the 

comic, 3) investigation of cultural characteristics of English humor, 4) general description of the 

novel, 5) analysis of humor representation means in the story. To solve these issues historical, 

inductive and synthetic methods as well as stylistic analysis of the text were used. This work 

results are weighty contribution to the theory and history of literature as the work examines 

linguo-cognitive peculiarities of the comic in terms of the definite novel. Besides the work can 

be used in the course of literary criticism and stylistics of the English language. 

Key words: English Literature; comic and humor; research of comic features; functions 

and typology of the comic; cultural characteristics of English humor; representation means; 

historical, inductive and synthetic methods; stylistic analysis; linguo-cognitive peculiarities. 
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  НА ПОЗНАЧЕННЯ РИС ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ» 

 

Науковий керівник: Галан Євгенія Олегівна, викладач англійської мови 

Дніпропетровського педагогічного коледжу  Дніпровського національного університету  

імені Олеся Гочара 

 

Метою дослідження було проаналізувати паремії зі значенням «характер та 

поведінка людини» на предмет метафоричності, семантики, оцінності. 

Головними завданнями дослідження були: 

1) відібрати пареміологічні одиниці зі словників 

2) дослідити відібрані одиниці з точки зору категорії оцінності 

3) розділити відібрані одиниці на семантичні групи, що виражають певні якості 

людини(позитивні або негативні) 

4) проаналізувати паремії на предмет структури 

5) проаналізувати паремії на предмет метафоричного перенесення 

6) проаналізувати паремії з точки зору відображення в них національно-

культурної специфіки. 

Проведений аналіз продемонстрував велику структурну, семантичну та 

метафоричну різноманітність англійських паремій. Що стосується структури, то значний 

об’єм паремій представлений опозиціями (наявність опозитивних пар характерна для 

великого числа паремій).Всі паремії були розділені на декілька найбільш значущих 

семантичних груп ( особливості виховання, підступність, боягузтво, відважність, злість, 

лінощі та ін. як риси характеру). 

Велике число паремій демонструють високий ступінь метафоричного 

переосмислення(  метафоричне вживання назв частин тіла, назв тварин, рослин для 

позначення певних рис людини). 

Більшість паремій представлені стверджувальними конструкціями. Також  мають 

місце підрядні речення. 

Також, всі паремії були проаналізовані на предмет відображення в них 

національно-культурної специфіки, менталітету англійського народу. Проведений аналіз 

показав, що кожна паремія під впливом історичних, культурних та інших чинників 

отримала свою сучасну граматичну форму та значення. Розділення паремій на семантичні 

групи виявило ціннісні пріоритети англійців.  

Проведене дослідження та отримані результати довели важливість  досліджень у 

галузі пареміології. А саме: розробка критеріїв класифікації паремій, проблема 

найменування, визначення основних особливостей. Незважаючи на те, що багато вчених, 

які вивчали паремії у різних країнах багато зробили для розробки теоретичних засад у 

галузі пареміології, на сьогодні  не існує єдиної думки щодо класифікації паремій, 

визначення самого терміну. Причиною цьому служить, як правило, національно-

культурна специфіка кожної паремії. 

 

  



 
 

67 

 

Зибіна Аліна Костянтинівна 

учениця 10 класу 

Криворізької спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів №107 з поглибленим вивченням анлійської мови 

 Криворізької міської ради 

 

СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ О’ГЕНРІ) 

 

Науковий керівник: Удовіченко Ганна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, вчитель 
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         Для написання даної науково-дослідницької роботи було обрано тему, яка є досить 

актуальною з огляду на те, що сучасна англійська мова постійно розвивається, 

збагачується новими словами. Щоб поглибити знання з теорії та практики англійської 

мови і була обрана тема, яка стосується одного з найважливіших питань будь-якої мови – 

збагачення мови засобами словотвору. 

Дане дослідження є актуальним й тому, що Україна на порозі до вступу до європейської 

спільноти і грамотне використання здобутих знань іноземної мови зараз є 

найнеобхіднішим. 

Процес збагачення мови проходить постійно, освіжаючи та оновлюючи мову, 

приводячи її у відповідність до потреб людей та змін, що постійно відбуваються у світі. 

Ось чому вивчення системи словотвору англійської мови, її компонентів, ступенів їх 

активності, продуктивності та варіативності є таким необхідним. Дана тема буде 

актуальної доти, доки буде існувати і розвиватись мова. 

Предмет дослідження – словотворення в англійській мові, а також 

найпродуктивніші способи словотвору в англійській мові, їх функціонування і 

використання для утворення нових слів. 

Об'єкт дослідження – твори американського письменника О.Генрі (9 оповідань), 

словник 1986 року, а також наукові дослідження та праці відомих вчених-лінгвістів ( 

Бортнічук Є.Н., Василенко І. В., Кубрякова Є.С., Арнольд І.В., Мешков О.Д.) та інші 

матеріали ( підручники з англійської мови). 

Метою данної науково-дослідницької роботи є дослідження та розкриття як теоретичних, 

так і практичних питань: що таке словотвір, які його головні найпродуктивніші і 

другорядні засоби та засоби їх функціонування, трансформація англійської мови з часів 

О.Генрі до нашого часу. 

Метою роботи є визначення, на підставі словників та інших посібників, поняття 

словотворення, виявити основні способи словотворення в англійській мові; визначити 

роль і місце афіксації в англійській мові; дослідити використання акронімів та 

скорочення; провести дослідження та проаналізувати лексеми, які були утворені різними 

способами словотвору у твору О.Генрі; порівняти найпродуктивніші способи словотвору 

англійської мови. 

Дана робота дозволяє встановити види словотворчих засобів, дати оцінку 

продуктивності і активності словотворчих моделей. Результати даного дослідження 

допоможуть більш глибоко зрозуміти структуру та семантику похідних слів. Уважне 

вивчення і виявлення найбільш істотних сторін словотвірного процесу важливо як в 

теоретичному, так і в практичному плані, бо результати таких досліджень можуть бути 

використані в практиці викладання іноземної мови, читанні англійською книг, газет, 
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успішній здачі ЗНО з англійської, а також у подальшому навчанні як базовий матеріал для 

написання курсової, бакалаврської або дипломної робіт. 
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Актуальність дослідження зумовлюється загальною спрямованістю сучасної 

перекладацької науки на використання різноманітних лексико-граматичних та 

стилістичних трансформацій з метою досягнення адекватності перекладу.  

  Мета дослідження: Висвітлення проблеми адекватності перекладів віршу Р. 

Кіплінга «If». Окреслена мета передбачає розв’язання низки завдань: 

Визначити сутність понять «переклад», «перекладацькі трансформації», 

«адекватність та еквівалентність перекладу».  

Дослідити перекладацькі стратегії українських авторів перекладів віршу Р. 

Кіплінга «If». 

             Вивчити лексико-граматичні та стилістичні  трансформації у перекладах вірша «If». 

Зробити порівняльно-зіставний аналіз оригіналу  вірша Р.Кіплінга «If» та 

перекладів двох українських авторів. 

   У роботі було визначено сутність понять «теорія перекладу», «переклад», 

«перекладацькі трансформації», «адекватність та еквівалентність перекладу». 

Опрацювавши теоретичний матеріал, ми з’ясували, що переклад – це перетворення 

одиниць і  структур вихідної мови  на одиниці та структури мови перекладу. Нами було 

зроблено порівняльно-зіставний аналіз оригіналу вірша Р.Кіплінга «If» та перекладів двох 

українських авторів – В. Стуса та М. Рудницького. Ми докладно вивчили перекладацькі 

стратегії українських авторів перекладів вірша й визначили лексико-граматичні та 

стилістичні трансформації у перекладах вірша «If». 
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Косьміна Наталія Едуардівна 

учениця 10 клас 

Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим 

вивченням іноземних мов  

 

«АРХАЇЗМИ ТА ІСТОРИЗМУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ЯК ЛІНГВІСТИЧНЕ 

ЯВИЩЕ ТА ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ ТА НАРОДНИХ ПІСЕНЬ)  
 

Науковий керівник: Сокольникова Катерина Юхимівна, вчитель англійської мови  

Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим 

вивченням іноземних мов, друга  категорія 

 

           Робота присвячена дослідженню архаїчної лексики в англійській мові та проблемі її 

класифікації, функцій в художніх творах питанню відмінностей архаїзмів та історизмів. 

Тема даного дослідження представляється досить актуальною, адже в даний час питання 

систематизації, класифікації і передачі застарілої лексики є досить заплутаним в 

лінгвістиці.  

На  основі аналізу творів художньої  літератури та народних пісень розглядається 

архаїчна лексика, а саме архаїзми та історизми, їх класифікація, що і є метою даної 

роботи. 

Об’єкт дослідження – архаїчна лексика англійської мови в контексті народних 

пісень та англомовних творів художньої літератури таких письменників, як Б.Шоу, Р. 

Бернс, Дж.Г.Байрон, В. Шекспір тощо. 

Предметом дослідження є класифікація архаїзмів й історизмів та їх функції в 

англомовних художніх творах. 

          В результаті аналізу структури архаїчної лексики, можемо зробити висновок, що у 

художніх творах переважають лексико-морфологічні архаїзми. У народних піснях та 

поетичних творах широко вживаються поетизми  та фонетичні архаїзми.  

           При перекладі архаїчної лексики важливо зберегти особливості епохи, яку зображує 

автор твору. 
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Кравець Олександра Олегівна 

учениця 11 класу 

Центрально-Міського ліцею   м. Кривий Ріг 

 

 «АНТОНІМІЯ ЯК ЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ НА ПРИКЛАДІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА 

УКРАЇНСЬКИХ МЕТАФОРИЧНИХ ВИСЛОВІВ»  
 

Науковий керівник: Янцева Надія В’ячеславівна, вчитель англійської мови Центрально-

Міського ліцею, вища категорія, старший вчитель, керівник профільного гуртка КПНЗ 

«МАНУМ» ДОР» секції англійської мови 

 

 Метою даного лінгвокраїнознавчого дослідження є порівняння антонімічних пар 

метафор, з лексемами «гіркий» і «солодкий», «білий» і «чорний», «кіт» і «собака», що 

вживаються в українській та англійській мовах, виявлення спільного і відмінного в їх 

значеннях та сприйнятті носіями цих мов. 

 Актуальність роботи зумовлена все більшим інтересом до такої відносно молодої і 

поки що недостатньо розробленої і вивченої галузі лінгвістики як лінгвокраїнознавство. 

Головними завданням цієї  галузі мовознавства є висвітлення взаємовідношень між мовою 

і культурою її носіїв. Цінність даної роботи полягає в тому, що матеріали та висновки 

дослідження є своєрідним внеском в загальне вивчення та розробку цієї галузі 

мовознавства, а також можуть бути використані при перекладі. 

 В першій частині роботи розглянуто теоретичні аспекти вивчення понять метафори 

та антонімії в лінгвістиці. 

 В практичній частині роботи проведено ґрунтовне дослідження особливостей 

семантики антонімічних пар з досліджуваними компонентами в їхньому складі в 

українській та англійській мовах, виявлено спільне та специфічно-національне в розумінні 

цих понять англійцями та українцями. 

 

 
 

Куценко Максим Феофанович 
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учень 9 класу  

Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7   

 

ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ІДІОМ З 

КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ 

 

Науковий керівник: Дергачова Тетяна Андріївна , вчитель англійської мови Криворізької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71  

    

         В даному науковому дослідженні розглянуто специфіку зоонімічних одиниць, яка 

виявляється у різноманітних видах людської діяльності, поведінці, системах цінностей та 

особистих якостях людей.  

        Актуальність вибору теми зумовлено необхідністю комплексного вивчення 

фразеологічних одиниць з компонентом-зоонімом в англійській мові.  

        Метою даного дослідження є  аналіз ідіом з компонентом-зоонімом та виявлення 

особливостей семантики окреслених фразеологічних одиниць.              

         Завдання:проаналізувати погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо понять 

«фразеологічна одиниця», «ідіоматичність», «ідіоми з компонентом-зоонімом»;  

визначити особливості семантики фразеологічних одиниць з зоонімами в англійській мові; 

виокремити типи ідіом з компонентом-зоонімом, де співвідносяться поняття «тварина», 

«поведінка, характер людини» та «життєва ситуація». В результаті проведеного 

дослідження дійшли наступних висновків: 1)ідіоматичність – властивість виразів-

складників, значення яких не виводиться із синтаксичної структури та значень 

компонентів певної фразеологічної одиниці; 2)ідіома – фразеологічне зрощення, яке 

характеризується неможливістю виокремлення загального значення сталого сполучення 

слів із значень його лексичних компонентів; 3)поняття «зооніму» має риси: містить пряме 

найменування тварини; має переносне значення «людина»; несе в собі оцінку дій або 

поведінки людини; 4)типи ідіом виокремлено за ознакою співвідношення понять 

«тварина»,  «поведінка людини» та «життєва ситуація». 

 

 

 
 

Лавренко Юлія Сергіївна 

учениця 11 класу 

 Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 4  

з поглибленим вивченням іноземних мов  

 

«СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

ОБ'ЄДНАНИХ  ПОНЯТТЯМ «ЗАКОН» 
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Науковий керівник: Тарнева Олена ЕдуардівнА, вчитель англійської мови Криворізької 

загальноосвітньої спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

іноземних мов  

 

Під час глобалізації вивчення національної специфіки того чи іншого народу набуває 

все більшого значення. Фразеологізми відображають позамовну дійсність, називають 

предмети та явища навколишнього середовища, фіксують зміст, який стосується умов 

життя народу – носія тої чи іншої мови, вони є дзеркалом національної культури. 

Пропонована наукова робота присвячена дослідженню фразеологічних одиниць, 

об’єднаних поняттям «закон». 

Мета дослідження: вивчення семантичних і структурних особливостей англійських 

фразеологічних одиниць, об’єднаних поняттям «закон». Завдання роботи: визначити 

сутність та структуру фразеологізмів; розглянути принципи класифікації фразеологічних 

одиниць; проаналізувати поняття лексико-семантичного поля; охарактеризувати 

структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць, об’єднаних поняттям 

«закон»; виділити поширені структурні моделі фразеологічних одиниць, об’єднаних 

поняттям «закон»; виділити поширені лексико-семантичні класи фразеологічних одиниць, 

об’єднаних поняттям «закон». 

Серед досліджуваних семантичних груп ми виявили дієслівні, іменникові, 

прикметникові та прислівникові фразеологічні одиниці. Структурно-граматична 

організація фразеологічних одиниць надзвичайно різноманітна. За структурно-

граматичним оформленням ми виділили  основну групу фразеологічних одиниць – 

фразеологічні одиниці, співвідносні зі словосполученням.  

В англійській мові превалюють субстантивні фразеологічні одиниці, об’єднані 

поняттям «закон» (51% від загальної кількості). Кількість дієслівних фразеологічних 

одиниць складає 34%. Ад’єктивні та адвербіальні фразеологічні одиниці являють 

найменшу кількість в англійській мові. Адвербіальні представлені в 9% фразеологічних 

одиниць. Кількість ад’єктивних складає 6%.  

Структурно-компонентні моделі фразеологічних одиниць, об’єднаних поняттям 

«закон», мають фразеологічні одиниці з константною, константно-варіантною залежністю 

компонентів з превалюванням константної залежності.  

Ми порівняли 9 лексико-семантичних класів досліджуваних фразеологічних одиниць 

та проаналізували їх кількість. Результати роботи дають підстави вважати, що найбільш 

характерні лексико-семантичні класи – «юридична діяльність людей», «покарання», 

«правопорушення», «правові відносини», а найменш численні лексико-семантичні класи – 

це «учасники правовідносин», «правові акти», «злочинці», «юридична документація» та 

«обов’язки та права людини».  
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Меркулова Олександра Денисівна 

учениця 8 класу  

Центрально-Міського ліцею м. Кривий Ріг 

 

«ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА СЕМАНТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ТА 

УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ» 

 

Науковий керівник: Янцева Надія В’ячеславівна  – вчитель англійської мови, вища 

категорія, старший вчитель, керівник профільного гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» секції 

англійської мови 

 

 В даній роботі проведено ґрунтовне дослідження англійських та українських 

фразеологізмів на позначення обмежених ментальних здібностей людини з метою 

виявлення спільного і відмінного в розумінні поняття дивацтва/дурості обома націями.  

 Актуальність дослідження зумовлена його лінгвокраїнознавчим характером, тобто 

його спрямованістю на виявлення національно - специфічних особливостей в сприйнятті 

та розумінні одного й того ж поняття в різних культурах. 

 В першій частині роботи розглянуто теоретичні аспекти вивчення фразеологічної 

одиниці як предмету лінгвістичного дослідження та її основні диференційні ознаки, 

сформульовано робоче визначення фразеологічної одиниці.  

 В практичній частині роботи проведено ґрунтовне дослідження особливостей 

семантики фразеологізмів на позначення обмежених ментальних здібностей людини в 

українській та англійській мовах, виявлено спільне та специфічно-національне в розумінні 

поняття дивацтва/ дурості англійцями та українцями. 

 

 
 

Мітько Діана Юріївна 

учениця 10-Б класу 

Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ  ступенів з поглибленим 

вивченням іноземних мов №71 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОВНИХ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ІРОНІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ   В РОМАНІ ДЖЕЙН ОСТІН «ГОРДІСТЬ ТА 

УПЕРЕДЖЕННЯ» ТА РОМАНІ ГЕЛЕН ФІЛДІНГ 

«ЩОДЕННИК БРІДЖИТ ДЖОНС» 

 

Науковий керівник: Шмуляк Наталя Іванівна, вчитель англійської мови Криворізької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №71,  

старший учитель 
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Письменниці Великої Британії завжди викликали живий інтерес серед читачів різних 

поколінь і знаходили гідну оцінку літературознавців. У свій час тут склалася традиція 

«високої» жіночої літератури: достатньо згадати твори сестер Бронте, Мері Шеллі, Айріс 

Мердок, Джордж Еліот, Агати Крісті та інших. Проте беззаперечно титул «Першої Леді» 

лишається за Джейн Остін. Сьогодні популярність цієї письменниці та її найвідомішого 

роману «Гордість та упередження» не тільки не вщухає, а й зазнає нової хвилі. Про це 

свідчать численні дослідження творчості Остін, нові екранізації її роману, а в літературі 

з’являються «нащадки» закладених нею традицій. «Реінкарнацією» роману називають 

бестселер Гелен Філдінг «Щоденник Бріджит Джонс». Вийшовши друком у 1996 році, 

книга стала однією з головних літературних сенсацій Британії і поклала початок 

формуванню нового постфеміністського напрямку – чикліту.  

Серед причин популярності обох романів дослідники називають актуалізовані в них 

концепти національного менталітету, які репрезентують «англійськість». Однією з 

головних рис «англійськості» вважають всепроникливу іронію. 

Іронію по праву можна назвати одним із найзагадковіших і дивовижних 

літературних явищ. Іронія завжди була і буде невід’ємною частиною людського 

існування. Іронічне ставлення до себе і до оточуючого світу, особливо у ХХІ столітті, 

стало чи не єдиним можливим засобом, здатним відкрити завісу безглуздості та 

завуальованості, яка нависла над людським світосприйняттям. Однак феномен іронії досі 

чекає на ґрунтовне дослідження. Ще менш вивченим залишається цей феномен на 

матеріалі роману Джейн Остін «Гордість та упередження» та роману Гелен Філдінг 

«Щоденник Бріджит Джонс»,  що визначає актуальність роботи. При дослідженні було 

поставлено мету – з’ясувати механізми створення іронії та класифікувати мовні засоби її 

вираження в зазначених художніх творах. Головним завданням роботи було розкрити 

сутність іронії, дослідити механізми її створення та охарактеризувати мовні засоби 

реалізації іронічного значення в текстах романів англійських письменниць. 

На сьогодні існує багато типів іронії. Виділяють явну і приховану, цитатну і 

нецитатну, вербальну і невербальну, ситуативну і асоціативну, інтертекстуальну  іронію. 

В даній роботі методом суцільної вибірки було дібрано зразки ситуативної іронії та 

здійснено їх лінгвістичний аналіз. 

Аналіз проводився аналітико-синтетичним, контекстно-семантичним методами, 

дедукції, систематизації та класифікації. 

У результаті дослідження було з’ясовано, що продуктивним для обох романів є засіб 

лексико-семантичного алогізму та створення іронічного ефекту за допомогою 

стилістичних засобів зевгми, гіперболи, метафори, порівняння, епітетів, метонімії, 

оксюморону, повтору, парадокса та ін. Результати дослідження можуть бути використані 

при проведенні спецкурсів, спецсемінарів, а також у подальшому дослідженні засобів 

створення іронії в художньому тексті. 
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Міценко Віталій Володимирович 

учень 11-А класу 

 Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №107 

 з поглибленим вивченням англійської мови  

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПТІВ «РОЗУМ» І «МУДРІСТЬ» У 

ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ КАРТИНАХ СВІТУ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ 

 

     Науковий керівник: Алєксєєва Наталія Василівна, вчитель англійської мови 

Криворізької  спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №107 з поглибленим вивченням 

англійської мови  

 

        Сучасна лінгвістика розглядає мову як суспільне явище, тісно пов’язане з культурою 

та історією того чи іншого народу. В центрі уваги стоїть особистість носія мови, яка 

розкривається через дослідження мови людини, яка віддзеркалює духовну сутність, 

мотивацію та ціннісну ієрархію, існуючу у свідомості носія мови. Аналізується мова в 

людині та людина в мові, ті обороти і вирази, які вона найбільш часто вживає, до яких у 

неї виявляється найвищій рівень емпатії. Людський інтелект, як і сама людина, не 

мислимий поза мовою і мовною здатністю, як здатністю до творення і сприйняття 

мовлення. Мова втручається в усі розумові процеси, створює нові ментальні простори. 

        Актуальність теми науково-дослідницької роботи зумовлена загальною 

спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на розгляд мовних одиниць з 

урахуванням інформації, знань про світ, а також уявлень – наївних, наукових, художніх та 

досвідних, які ці одиниці репрезентують. Дослідження звертається до розгляду 

вербалізованих уявлень про внутрішній світ людини як носія певної культури в межах 

антропоцентричної парадигми сучасної гуманітарної науки. 

        Об’єктом дослідження є вербалізовані в сучасній англійській й українській мовах 

концепти «розум/wit» і «дурість/stupidity». 

        Предметом дослідження виступають різнорівневі мовні засоби вираження концептів 

“розум” і “дурість” у сучасній англійській і українській мовах: окремі лексеми, 

термінологічні словосполучення, усталені мовні вирази, паремії та мовні кліше, а також 

фразеологічні одиниці. 

       Метою роботи є зіставлення виділених лексико-граматичних відносин та їх оцінки 

українською та англійською мовними свідомостями. 

       Теоретичною та методологічною основою роботи послужили науково-дослідницькі 

праці як українських, так і зарубіжних лінгвістів з граматики, логіки, синтаксису та 

загальних питань мови. 

       Практична значимість роботи обумовлюється можливістю розглядати відмінність 

когнітивної лінгвістики від інших когнітивних наук, яка полягає в матеріалі, що 

досліджується. Когнітивна лінгвістика – мовознавчий напрям, у якому функціонування 

мови розглядається як різновид когнітивної, тобто пізнавальної діяльності, а когнітивні 

механізми та структури людської свідомості досліджуються через мовні явища 

 

http://ua-referat.com/Синтаксис
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Мороз Олексій Юрійович 

 

учень 11-Б класу  

Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №107 

 з поглибленим вивченням англійської мови  

 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОР В ПРОЦЕСІ 

ХУДОЖНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ 

Ф.СКОТТА ФІЦДЖЕРАЛЬДА «НІЧ НІЖНА») 

 

Науковий керівник: Удовіченко Ганна Михайлівна, вчитель англійської мови Криворізької  

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №107 з поглибленим вивченням англійської мови  

 

В різних стилях мови, особливо в стилях художньої літератури, широко 

використовуються мовні засоби, що підсилюють дієвість вислову завдяки тому, що до 

його логічного змісту додаються різноманітні експресивно-емоційні відтінки.  

Метафора, як засіб поповнення словникового запасу мови, як засіб формування та 

розширення лексичного значення слів, а також як основний спосіб пізнавально-

мисленнєвої діяльності людини, має здатність виступати моделлю (образом-схемою) 

репрезентації людських знань у свідомості та водночас надавати їм мовного вираження. 

На жаль, на сьогодні, через низку різних факторів, таке явище як метафора, на наш 

погляд, вивчено досить поверхнево і зовсім недостатньо. 

Метафора знаходиться в центрі уваги багатьох лінгвістів, які приділяли увагу 

вивченню метафори як художнього засобу, а також дослідженню її класифікацій, 

визначень, типологій, але при цьому ще не було звернено особливої уваги на особливості 

перекладу метафор українською мовою з англійської в романі«Ніч ніжна» Ф. Скотта 

Фіцджеральда. Комплекс питань, що потребують розв'язання, відповідає напрямам 

сучасних досліджень в галузі мовознавства. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що метафора як мовне та мовленнєве 

явище, безсумнівно, викликає великий теоретичний та практичний інтерес. Вивчення 

природи метафоричного переносу, аналіз багатопланових мовних зсувів, які він 

спричиняє, розгляд залежності метафори від її синтагматичних і парадигматичних зв’язків 

допомагає проникнути у складну систему лексики, побачити приховані в ній безмежні 

можливості утворення нових лексичних одиниць, розкрити динаміку семантичних 

відносин всередині лексичної системи даного синхронного зрізу. 

Метою роботи є розвідка метафор романі Ф. С. Фіцджеральда «Ніч ніжна» на 

предмет виявлення їх особливостей, що відіграють роль при виборі засобів їх відтворення 

українською мовою.  

Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання низки завдань: 

надати характеристику художньому перекладу, його особливостям та функціям; 
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систематизувати всі теоретичні положення стосовно терміну метафори, її 

класифікацій, функцій та способів перекладу; 

зробити вибірку та проаналізувати метафори роману Ф. С. Фіцджеральда «Ніч 

ніжна»; 

вказати на особливості відтворення метафор у романі Ф. С. Фіцджеральда «Ніч 

ніжна» українською мовою. 

Предметом дослідження є способи відтворення метафор у романі 

Ф. С. Фіцджеральда «Ніч ніжна» українською мовою. 

Матеріалом дослідження слугували метафоричні словосполучення, які 

використовувалися у романіФ. С. Фіцджеральда «Ніч ніжна». Приклади визначені 

методом суцільної вибірки. 

 Вирішення поставлених завдань здійснювалось за допомогою використання таких 

методів як перекладознавчий та контрастивний аналіз, порівняння лексичних та 

стилістичних явищ в оригінальних та перекладених текстах у перекладознавчих цілях; 

аналіз способів перекладу метафор та аналіз застосування трансформацій в процесі 

відтворення метафор українською мовою. 

 

 

 

Москаленко Марина Костянтинівна 

учениця 10 класу 

Синельниківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дніпропетровської області 

 

 «ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИЧНИХ ГРУП ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

З КОМПОНЕНТОМ-НАЙМЕНУВАННЯ ЇЖІ» 

 

Науковий керівник: Баталова Руслана Мнацівна, вчитель англійської мови 

Синельниківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад» 

 

          Актуальність дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасної фразеології 

на комплексне вивчення одиниць лексико-фразеологічного рівня, що передбачає, зокрема, 

висвітлення семантичних, структурних та лінгвоконцептуальних властивостей цих 

одиниць. 

         Мета дослідження полягає у вивченні семантичних груп з компонентом-

найменування їжі, створення власної класифікації ФО, тематичний та кількісний аналіз 

лексем харчової семантики у складі англійських ідіом. 

         У результаті дослідження була розроблена спеціальна класифікаційна схема, у складі 

якої є 16 груп. Було розглянуто 152 найрозповсюдженіші фразеологічні одиниці з метою 

створення та дослідження утворених з них фразеологічних груп, здійснена кількісна 
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оцінка складу встановлення груп. Потім їх було проаналізовано з метою виявлення  

національно-культурної специфіки. Було виявлено, що англійська культура харчування 

тісно пов'язана з фразеологізмами англійської мови, помітно вплинувши на їх лексичне 

значення. 

 

 

 

 
 

Мурашко Валерія Олексіївна  

учениця 10 класу 

 Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 4  

з поглибленим вивченням іноземних мов  

 

 «СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ  

ОДИНИЦЬ ІЗ НАЗВАМИ МЕБЛІВ» 

 

Науковий керівник: Тарнева Олена Едуардівна, вчитель англійської мови Криворізької 

загальноосвітньої спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

іноземних мов   

 

Актуальність теми зумовлена необхідністю аналізу фразеологізмів із назвами меблів 

у структурному і семантичному аспектах.  

Мета дослідження – вивчення семантичних і структурних особливостей англійських 

фразеологічних одиниць із назвами меблів.  

Завдання роботи: визначити загальне поняття «фразеологічна одиниця»; розглянути 

класифікацію фразеологічних одиниць; охарактеризувати структурно-семантичні 

особливості фразеологічних одиниць із назвами меблів; виділити поширені структурні 

моделі та лексико-семантичні класи фразеологічних одиниць із назвами меблів.  

Вибірка англійських фразеологічних одиниць із різноманітних джерел спонукала до 

розподілу їх за семантичною класифікацією на класи. Семантичні властивості 

фразеологічних одиниць із назвами меблів виявляються в особливостях їх утворення, 

розвитку, закономірностях реалізації. Внаслідок семантичного аналізу було відокремлено 

9 лексико-семантичних класів фразеологічних одиниць із назвами меблів. Результати 

роботи дають підстави вважати, що найбільш характерні лексико-семантичні класи – 

«людські дії / діяльність» і «взаємовідносини людей», найменш численні лексико-

семантичні класи це «час», «якості речей» та «речі». 
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Орлик Анастасія Олегівна 

учениця 10 класу  

КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141»  

 Дніпровської міської ради 

 

 

АНГЛІЦИЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

 

Науковий керівник: Сідорова Світлана Юріївна,  учитель німецької мови КЗО 

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 141»   

 

           Наша робота сфокусована на дослідженні запозичених з англійської мови слів у 

різних сферах життя українців 

          Мета нашого дослідження – розібрати та описати необхідність та доцільність 

використання англіцизмів, які є допоміжними засобами передачі інформації 

          Для досягнення поставленої мети ученицею Орлик Анастасією Олегівною було 

розв’язано такі завдання: 

- розкрито зміст вихідних понять (лексикологія, іншомовне слово, мовне 

запозичення, англіцизм, американізм); 

- розібрано теорії походження запозичених з англійської мови слів; 

- описано основні структури побудови  англіцизмів ; 

- проаналізовано актуальність і сфери використання англіцизмів в українській мові. 

 

 
 

Орловська Анастасія Юріївна 

учениця 10 класу  

гімназії №3  м.Новомосковськ Дніпропетровської області 

 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ МЕТАФОРИ 

СУЧАСНОГО МАС МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ 
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Науковий керівник: Решетняк Ірина Ігорівна, учитель іноземної мови гімназії №3  

м.Новомосковська 

 

Дане дослідження присвячене структурно-семантичним особливостям політичної  

метафори сучасного мас медійного дискурсу.  

Мета даного дослідження полягає у вивчення ролі метафори в створенні сучасного 

англомовного мас медійного дискурсу. 

В якості матеріалу на базі якого проходить дослідження виступають промови 

Д.Трампа під час передвиборчих дебатів на посаду президента США 2016р. 

Актуальність теми обумовлена тим, що метафора визначається як частина 

розумової і мовної сфер людського буття, і цим пояснюється великий пізнавальний 

інтерес людини до цього явища. 

Виходячи з мети предметом дослідження є структура та семантика політичної 

метафори в публіцистичному стилі сучасної англійської мови. 

Згідно з темою та метою роботи ми поставили перед собою такі завдання: 

 Дослідити основні напрямки визначення метафори в політичному аспекті та 

механізм утворення метафор у політичному дискурсі. 

 Виділити основні концепти сучасного англомовного публіцистичного тексту. 

 Розкрити роль метафори в сучасній англомовній публіцистичній комунікації. 

Під час проведення дослідження ми використовували такі методи: 

 Аналіз стилістичних особливостей промов Д.Трампа під час передвиборчих дебатів 

2016 року.  

 Опис основних концептів у промовах нового  президента США. 

 Порівняльний аналіз використання різних видів метафор у публічних виступах 

політика.  

 Узагальнення лінгвістичних спостережень. 

У результаті проведеного дослідження було зроблено наступних висновків: 

1. Політична метафора - засіб маніпулювання суспільною свідомістю.  

2. Метафора насичує текст виразними образами, надає поштовх на асоціативне 

мислення. 

3. Метафора служить ефективним засобом вираження особистої позиції автора, 

виступає в ролі ущільнювача інформації. 

4. Метафора використовується для позначення різноманітних мовних реалій, передачі 

культурно-національних особливостей політики певної країни. 

5. Використання метафор забезпечує змістову та емоційну цілісність публіцистичного 

тексту. 

6. Метафора - невід'ємна частина мовної комунікації, значуща ланка у передачі 

інформації більш доступним і цікавим шляхом. 
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Пенська Марія Геннадіївна 

учениця 9-А класу  

Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 107  

з поглибленим вивченням англійської мови  

 

«ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ РЕАЛІЙ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ТВОРУ 

«РОБІН ГУД» Ч.ВІЛЬСОНА ТА ДЖ. МАКСПАНДДЕНА» 

Науковий керівник: Удовіченко Ганна Михайлівна, вчитель англійської мови Криворізької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №107 з поглибленим вивченням англійської мови  

Переклад реалій – частина великої і важливої проблеми передачі національної і 

історичної своєрідності, яка сходить, мабуть, до самого зародження теорії перекладу як 

самостійної дисципліни. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що перекладач постійно стикається з 

проблемою перекладу реалій, які відносяться до елементів мови, що позначають поняття, 

незрозумілі для інших культур і завжди становлять в процесі перекладу неабияку 

складність. 

Аналіз теоретичних джерел дозволяє вказати на загальну тенденцію сучасних 

досліджень до аналізу можливостей перекладу культурних пресу позицій художнього 

тексту, імпліцитного світу іншомовної культури, стилістично значущих параметрів тексту, 

які несуть важливе змістове навантаження у його структурі і повинні знайти адекватне 

відтворення у перекладі. Постають різноманітні питання, пов’язані з розпізнаванням у 

художньому тексті реалій перекладачем, прагненням відтворити їх у перекладі, не 

втрачаючи їхньої художньої забарвленості та передаючи функції, які вони виконують в 

оригіналі художнього твору, а також із виявленням оптимальних способів їх відтворення. 

Метою дослідження є визначення поняття «реалія»; встановлення та виявлення 

функціонально-прагматичних факторів використання реалій у художньому творі та 

порівнянні рівня відповідності передачі конотативної національно-маркованої інформації 

у перекладі.  

   Поставлена мета передбачає розв’язання наступних завдань: 

- окреслити вихідні теоретичні позиції та узагальнити результати попередніх 

досліджень поняття «реалія» в перекладознавчому аспекті; 

- шляхом компаративного аналізу оригіналів та українських перекладів 

визначити і проаналізувати перекладацькі прийоми відтворення реалій у художньому 

творі. 

Предметом дослідження є засоби відтворення реалій в українських перекладах 

твору «Робін Гуд» Ч. Вільсона та Дж. Макспеддена. 

Об’єктом дослідження є реалії твору «Робін Гуд» Ч. Вільсона та Дж. Макспеддена, 

та їх українські переклади. 

Методологічною основою даного дослідження стали наступні види аналізу: метод 
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теоретичного аналізу для вивчення та тлумачення понять «реалія», «переклад реалії»; 

методи зіставного та лінгвостилістичного і перекладознавчого аналізу текстів оригіналів 

та перекладів, контрактивного, контекстуального та описового методів.  

 

 
 

Самородна Вікторія Вікторівна 

учениця 10 класу 

Криворізького Центрально-Міського ліцею  Криворізької міської ради 

 

«ФУНКЦІЮВАННЯ ВАРВАРИЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ТА 

АНГЛІЦИЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РОЗМОВНОЇ 

МОВИ МОЛОДІ) 

 

Науковий керівник: Шевченко Анастасія Владиславівна, вчитель англійської мови 

Криворізького Центрально-Міського ліцею  

 

Мета роботи: дослідити неасимільовану лексику в англійській та українській мовах 

на основі мови молоді, з'ясувати причини запозичення іноземних слів і умови їх 

існування. Поставлена мета визначила необхідність вирішення наступних завдань: 

1) дослідити мову молоді у вищих навчальних закладах, соціальних мережах тощо; 

2) пояснити причини використання людьми іноземних слів; 

3) з'ясувати джерела запозичених слів; 

4) вивчити вплив іноземних слів на англійську та українську мови; 

Предмет дослідження: лексика англійської та української мов у мові сучасної 

молоді. 

Об’єкт дослідження: варваризми в англійській мові та англіцизми в українській 

мові . 

Варваризми - іншомовні слова і вирази, які використовуються в мові при  

описі реалій, звичаїв і т.п. інших народів. Варваризми можуть бути не цілком  

освоєні мовою (семантично, а іноді також морфологічно і синтаксично). Стрімкий 

розвиток ЗМІ, засобів комунікації, соціальних мереж робить  

можливим активне спілкування між людьми різних країн та континентів, що розвиває 

комунікативність. Під час бесід відбувається взаємний обмін не тільки інформацією, а й 

безпосередньо лексикою, що призводить до появи все  

нових і нових варваризмів. Проблема полягає в тому, що, віддаючи перевагу  

іноземним словам, ми віддаляємося від використання власних українських слів,  

в англійській мові також з’являється неасимільована лексика. Не дивлячись на  

великий інтерес дослідників, не можна сказати, що проблему вичерпано. 



 
 

83 

Актуальність цього дослідження визначається  активізацією в останні десятиліття 

англомовних запозичень та запозичень в англійській мові і, отже, потребою вивчення 

пов'язаних з цим явищем системних наслідків для мов.  

 

                                                  
 

Соломка Ольга Віталіївна 

 

учениця 11  класу 

 Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №107 з поглибленим  

вивченням анлійської мови  

 

«»ПЕРЕКЛАД ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ  

(НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПЕРЕКЛАДІВ СОНЕТІВ ВІЛЬЯМА 

ШЕКСПІРА» 

 

Науковий керівник: Шевчук Ірина Сергіївна, вчитель англійської мови Криворізької  

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №107 з поглибленим вивченням англійської мови  

      

Поетичний переклад є одним з найважчих видів перекладу, адже для перекладу 

поетичних творів перекладач повинен бути не тільки перекладачем, а й поетом, а також 

мати великий словниковий запас, добре знати мову оригіналу та володіти талантом 

віршування. При поетичному перекладі не уникнути втрат, адже не можливо зробити 

досконало точний змістовний поетичний переклад і водночас передати точний зміст та 

форму твору. Тому поетичний переклад є одним із найбільш досліджуваних видів 

перекладів. 

«Сонети» В. Шекспіра – найвидатніша поетична пам’ятка епохи Відродження, а їх 

поетичні переклади – одні з найбільш спірних та досліджуваних у світі, як і біографія їх 

автора – В. Шекспіра. Кожне покоління розуміє їх по-своєму і кожне покоління має свій 

переклад сонетів Шекспіра. «Сонети» та їх переклади є невичерпним джерелом для 

досліджень. 

Актуальність роботи визначається недостатнім вивченням даної теми, а особливо 

питання про збереження змісту або форми поетичного твору при поетичному перекладі, а 

також спробою з’ясувати, за допомогою яких перекладацьких трансформацій перекладач 

перекладає текст оригіналу, щоб досягти якомога точного поетичного перекладу і чи 

вдається передати при поетичному перекладі все те, що хотів донести автор до читача. 

Мета нашої роботи полягає в тому, щоб методом аналізу встановити особливості 

поетичного перекладу сонетів В. Шекспіра з англійської українською мовою, а саме: 

1) розкрити суть поняття поетичного та віршованого перекладу; 
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2) визначити особливості, способи та принципи, етапи поетичного перекладу; 

2) дослідити особливості «Сонетів» В. Шекспіра; 

3) охарактеризувати сонет як жанр; 

4) дослідити історію перекладу «Сонетів» В. Шекспіра українською мовою; 

5) зробити структурно-семантичний аналіз сонетів1 та 131 В. Шекспіра та 

порівняти їх; 

6) зробити підрядник та власний віршований переклад сонетів 1 та 131 В. 

Шекспіра. 

7) методом аналізу порівняти поетичні переклади сонетів 1 та 131 В. Шекспіра; 

Об’єктом дослідження є поетичний переклад українською мовою 1-го та 131-го 

сонеті  В. Шекспіра. 

Предметом дослідження є особливості поетичного перекладу. 

Матеріалом дослідження є оригінал сонетів 1 та 131 В. Шекспіра. 

У даній роботі ми будемо користуватися історичним, описовим, порівняльним та 

кількісним методами. 

Теоретична цінність роботи полягає в систематизації матеріалу по поетичному 

перекладу та його особливостях, характеристиці сонету та його стилістичних 

особливостей. 

Практична цінність даної роботи полягає в тому, що результати, отримані в 

результаті виконання даної наукової роботи можуть бути використані при вивченні таких 

дисциплін, як «Стилістика англійської мови» та «Лексикологія англійської мови», «Теорія 

перекладу з англійської мови» та «Історія англійської мови». 

 

 

 
 

Фiсун Дарина Олександрiвна 

 

учениця 9-А класу 

КЗО  «Середньої спеціалізована загальноосвітня школа № 9 

з поглибленим вивченням англійської мови» Дніпровської міської ради 

 

КОГНІТИВНА МЕТАФОРА ТА ЇЇ ПЕРЕКЛАД У ТВОРЧОСТІ У. С. МОЕМА НА 

ПРИКЛАДІ КОРОТКОГО ОПОВІДАННЯ «A MARRIAGE OF CONVENIENCE» 

 

Науковий керівник: Полуніна Ірина Петрівна, вчитель англійської мови комунального 

закладу освіти «Середня спеціалізована загальноосвітня школа № 9 з поглибленим 

вивченням англійської мови»  
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Предметом дослідження є особливості передачі когнітивної метафори та ресурси 

реалізації їх лексико-семантичних аспектів у перекладах творів. Матеріалом дослідження 

став твір У. С. МОЕМА «A MARRIAGE OF CONVENIENCE». 

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю розробки раціональних 

засобів перекладу когнітивної метафори, які могли б застосовуватися при перекладі 

«іронічного» у художніх текстах, виявити структурно-типологічні й лексико-семантичні 

особливості перекладу когнітивної метафори, розглянути способи реалізації при перекладі 

й виробити основні рекомендації щодо вирішення ряду перекладацьких завдань. Метою 

дослідження є вивчення когнітивної метафори , формальних структур, якими вона втілена, 

тобто структурних і лексико-семантичних параметрів передачі когнітивної метафори в 

художньому тексті. Розглядено способи трансляції при перекладі на російську та 

українську мови, що стало можливим за умов застосування таких методів як 

лінгвістичний опис, когнітивно-дискурсивний аналіз тексту-оригіналу, 

лінгвокультурологічний аналіз. 

Теоретико-методологічну основу дослідження склали праці провідних вітчизняних 

і закордонних учених з теорії й практики перекладу (В.Н. Комісаров, М.Л. Гаспаров, В.Г. 

Гак, Дж. Лакофф), лінгвістиці та історії літературознавства (С.Г. Тер-Мінасова, А. 

Вежбицька, Ю.М. Лотман). 

            Теоретичні результати та  матеріали можуть бути використані в теоретичних 

дослідженнях із проблем загальної теорії перекладу, а також у дослідженнях, присвячених 

вивченню когнітивної метафори. Практична цінність виконаного дослідження полягає у 

можливості використання отриманих результатів при опануванні курсів з 

перекладознавства, на семінарських заняттях із проблем художнього перекладу, а також 

при написанні студентами курсових і дипломних робіт. 

У роботі запропоновано термін та дефініція когнітивної метафори У.С.Моема та 

виділено 4 підтипа когнітивної метафори, з відповідними дефініціями.  Усі тези 

проїлюстровано прикладами із фактичного матеріалу дослідження:  

• Орієнтаційна метафора (що представлено у тексті чи на письмі прийменниками або 

дієсловами місцезнаходження), наприклад: 

fell into line and marched away. 

• Понятійна метафора (вкладається когнітивної метафоричне поняття звичного 

життя, представлено у мові через мовні одиниці не тільки та стільки категорією 

абстрактних іменників (як у випадку онтологічної когнітивної метафори, а 

неабстрактними іменниками у множині). 

Наведемо приклад. Some had a fortune and others golden prospects. 

• Метафора каналу зв’язку (думки, предмети, ідеї передаються за допомогою дієслів 

різноманітні форми, особові, неособові). Проілюструємо наступним прикладом: Person of 

consequence 

• Метафора порівняння (в мовному вираженні представлено сполучниками 

порівняння), наприклад: 

Podgy and beringed  fingers. 

Також, були виконані усі задачі, заявлені на початку роботи. 

Екстралінгвістичні фактори дали змогу визначати когнітивної метафори за 

допомогою знання контексту твору, знань культури, традицій тощо. Вони можуть бути 

виражені у вигляді фразеологізмів, політичних поглядів або міжрасових проблем тощо. 

Явище еквівалентності перекладу когнітивної метафори було нерозривно пов’язане 

з особливостями художнього перекладу. Такими  особливостями стало використання 

когнітивної метафоричних форм для передачі сенсу та контексту речень. Також воно було 

виражено у вигляді порівняльних висловів. 

 

Abstract 
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The subject of research is cognitive metaphor as well as its transmission and features of 

implementation into language. Lexical-semantic aspects of cognitive metaphor implementation 

and translation into Ukrainian and Russian are being considered and analyzed in the present 

paper. The material of the study is the work of W.S.  Maugham «A MARRIAGE OF 

CONVENIENCE». 

The  research is resulted from the need to develop rational means of translation of  

cognitive metaphors to make it possible to use them in the translation of "ironic" in literature 

texts. The latter reveal with the help of structural-typological and lexical-semantic features 

cognitive metaphor. Te translation of the latter has been  considered in the research. The 

objective is to define  the concept of cognitive metaphor, give its types and number of translation 

characteristics to successfully meet  translation problems. The aim is to study cognitive 

metaphors, formal structures which it is embodied by, its tructural and lexical-semantic 

parameters of transmission cognitive metaphors in literature. It has been discussed the ways to 

perform the translation into Russian and Ukrainian languages. It has been used such methods as 

linguistic description, cognitive-discursive analysis of the text of the original, linguistic and 

cultural analysis. 

 

 

 

Поліщук Дар'я Сергіївна 

учениця 11 класу 

комунального закладу освіти «Криворізький обласний ліцей-інтернат 

для сільської молоді» Дніпропетровської обласної ради 

 

ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ОБЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ 

 «LOVE / КОХАННЯ» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

Науковий керівник: Безносенко Світлана Юріївна,учитель англійської мови вищої 

категорії комунального закладу освіти «Криворізький обласний ліцей-інтернат для 

сільської молоді» 

 

The research work consists of the theoretical and the practical parts. The theoretical part 

includes a detailed lexical studying of the phenomenon of "concept", the value of the synonyms 

and antonyms for the research work. 

Conclusions, that were made in the theoretical part, using the example 

LOVE/КОХАННЯ, are practically proved. 

The specific comprehension of this concept is defined among the pupils in the high 

school. 

  Концепти є продуктами людської свідомості, одиницями досвіду й мають мовне 

вираження з певною культурною специфікою. Актуальність даної роботи зумовлюється 

загальною спрямованістю сучасної лінгвістичної науки на використання 

лінгвокультурологічних та когнітивних підходів до дослідження лексичних одиниць. Мета 
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даної роботи полягає в дослідженні й в аналізі лексичного втілення концепту «LOVE / 

КОХАННЯ» в англійській мові. 

Згідно мети роботи сформовано завдання: визначити сутність та якості феномену 

концепту; з’ясувати роль концепту при формуванні мовної картини світу; визначити зміст 

концепту «LOVE / КОХАННЯ» та виокремити лексичні засоби його об’єктивації;  

окреслити особливості мовного вираження концепту «LOVE / КОХАННЯ» в межах 

британської культури. 

У ході дослідження ми дійшли до таких висновків: концепт – це засіб пізнання 

людиною навколишньої дійсності, складова концептуальної картини світу. Він є 

мінімальною одиницею людського досвіду в його ідеальному виявленні, одиницею 

обробки, зберігання та передачі знань. 

Концепти не є ізольованими одиницями пізнання. Між ними в межах 

концептуальної картини світу існують міцні зв’язки, які дозволяють систематизувати 

знання про об’єктивну реальність. Ці знання втілюються в значеннях лексичних одиниць, 

їх комбінацій. Завдяки зв’язку концептів людина (мовець) може передати свій досвід чи 

почуття системно й зрозуміло для інших. 

Отже, зміст концепту, та, відповідно, лексичні засоби його вербалізації, має дещо 

змінене, унікальне «забарвлення», яке є зумовленим особливостям певної вікової 

категорії. 

 

 
 

Шабанов Бунямін Шаміль-огли 

 

учень 10 класу  

Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №4  

з поглибленим вивченням іноземних мов  

 

«СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ  

ОДИНИЦЬ ІЗ НАЗВАМИ ОВОЧІВ» 

 

Науковий керівник: Тарнева Олена Едуардівна, вчитель англійської мови Криворізької 

загальноосвітньої спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням 

іноземних мов   

 

Фразеологічні одиниці є цінним джерелом інформації про мовну картину світу, яка 

відображається в певній національній мові, а також у зв’язку мови з історією та культурою 

її носіїв. Фразеологізми віддзеркалюють реалії та традиції народу, вони є результатом 

сприйняття навколишнього світу. Одночасно вони фіксують спостереження поведінки й 

думки про стереотипні явища. Виходячи з цього, можна припустити, що, досліджуючи 
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фразеологічний фонд мови, ми бачимо своєрідні риси, які свідчать про приналежність 

народу до певного культурного кола.  

Мова – скарбничка культури, що зберігає культурні цінності у лексиці, граматиці, в 

ідіоматиці, у прислів’ях, приказках, фольклорі, у формах письмового й усного мовлення. 

Важливим історико-лексичним пластом кожної мови є фразеологія. 

Мета дослідження – вивчення семантичних і структурних особливостей англійських 

фразеологічних одиниць із назвами овочів. Завдання роботи: визначити загальне поняття 

«фразеологічна одиниця»; розглянути класифікацію фразеологічних одиниць; 

охарактеризувати структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць із назвами 

овочів; виділити поширені структурні моделі та лексико-семантичні класи досліджуваних 

фразеологічних одиниць. 

Серед досліджуваних семантичних груп ми виявили дієслівні іменникові, 

прикметникові та прислівникові фразеологічні одиниці. Структурно-граматична 

організація фразеологічних одиниць надзвичайно різноманітна. За структурно-

граматичним оформленням, ми виділили дві основні групи фразеологічних одиниць: 

фразеологічні одиниці, співвідносні зі 1) словосполученням; 2) реченням.  

Із 88 проаналізованих фразеологічних одиниць, 37 із них нараховано саме 

субстантивних фразеологічних одиниць, 32 – дієслівні фразеологізми, 8 – ад’єктивні 

фразеологічні одиниці, та 6 – адвербіальних.Досить багата англійська мова на 

фразеологізм типу порівняльних зворотів. Фразеологізми, які по структурі співвідносяться 

з реченням складають 6%. 

Структурно-компонентні моделі фразеологічних одиниць із назвами овочів 

об'єднують фразеологічні одиниці з константною, константно-перемінною залежністю 

компонентів, але найбільша кількість фразеологічних одиниць має константну залежність 

компонентів. 

Ми порівняли 11 лексико-семантичних класів досліджуваних фразеологічних 

одиниць та проаналізували їх кількість. Результати роботи дають підстави вважати, що 

найбільш презентованими лексико-семантичними класами є «особистість людини», 

«стосунки між людьми», «важливість \ неважливість», «спокій та труднощі», «багатство \ 

бідність», а найменш численні лексико-семантичні класи це «уподобання і антипатія», 

«досвід і сприйняття», «час», «успіх», «швидкість» , «музичний інструмент». 

 

 

Секція «Французька мова» 

 

 
 

Кумаранська Маргарита Олександрiвна 

 

учениця 10 класу 

Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи № 4, з поглибленим 



 
 

89 

вивченням іноземних мов,  вихованка гуртка комунального позашкільного навчального 

закладу  «Мала академія наук учнівcької молоді»  

 

СКОРОЧЕННЯ У ФРАНЦУЗЬКIЙ МОВI 

 

Науковий керівник: Ацеховська Людмила Василівна, вчитель французької мови 

Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи № 4, з поглибленим вивченням 

іноземних мов, керівник гуртка комунального позашкільного навчального закладу  «Мала 

академія наук учнівcької молоді» Дніпропетровcької обласної ради» 

 

            Дана робота присвячена дослідженню утворення та використання абревіатур у 

сучасній французькій мові на прикладі друкованих видань. На наш погляд, це тема 

актуальна, тому що словники постійно поповнюється новими словами, а, отже, і 

скороченнями, що і дозволяє залишатися мові живою.  

Аналіз типів абревіація та принципів використання скорочень у мові викликає 

зростаючий інтерес сучасних зарубіжних і вітчизняних лінгвістів. 

Французька мова володіє складною і різною системою словотворчих засобів. Для 

кожної частини мови використовуються певні, характерні тільки для неї способи 

словотворення. Нові лексичні одиниці створюються за допомогою засобів усіх рівнів мови 

–фонетичного, морфологічного, лексико-семантичного і синтаксичного. Іноді 

використовується декілька різних способів одночасно. 

Основна мета дослідження полягає в описі видів скорочень і виявленні специфіки 

їх використання на матеріалі мови сучасної преси. 

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 

1) виявлення специфіки абревіації як одного із способів словотвору в сучасній 

французькій мові та опис функцій абревіатур; 

2) визначення основних типів абревіація; 

3) аналіз особливостей кожного з типів; 

4) виявлення специфіки використання абревіатур у сучасній французькій пресі. 

Предметом дослідження є абревіатури, які використовуються у французьких 

друкованих виданнях. 

Об'єктом дослідження є специфіка використання абревіатур у мові сучасної преси. 

У даному дослідженні нами були використані наступні методи : 

 метод контекстуального аналізу; 

 класифікаційний метод; 

 метод кількісного аналізу. 

Матеріалом дослідження слугували такі газети і журнали : 

1) Cosmopolitan. - № 12. - 2006. - 532 с. 

2) Elle. - № 2328.  

3) L 'Hebdo. - № 49.  

4) L 'illustré. - № 48.  

5) Le Monde. - № 1.  

6) Le Point. - № 1895.  

7) Prima. - № 215.  

8)Okapi – avril 2015 

                 janvier 2015 

У результаті дослідження було знайдено і опрацьовано 250 абревіатур 
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Водолазська Дарина Юріївна 

учениця 11 класу 

Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

 Дніпропетровської області 

 

«ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ» 

 

Науковий керівник: Назарова Інна Григорівна, вчитель французької мови 

Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

 

          Дана наукова робота являє собою дослідження запозичень з англійської мови у 

французьку. 

          Метою дослідження було: 

          проаналізувати таке явище як «англіцизми» в сучасній французькій мові та 

особливості їх вживання; 

           дослідити основні чинники, що сприяють запозиченню англіцизмів; 

         розкрити функціональні сфери поширення лексичних груп англіцизмів у сучасній 

французькій мові. 

         В процесі дослідження набуло подальшого розвитку процес англінізації 

французької мови. 

         Результатом здійснення науково-дослідницької роботи стало вивчення суспільно-

історичних та соціальних передумов та причин поширення англіцизмів у французькій 

мові; здійснення їх лексико-семантичного аналізу на прикладі публіцистичних 

матеріалів. 

          Практичне значення роботи полягає в можливості використання отриманих 

результатів в навчально-виховній роботі з учнями та студентами. 

 

 

Секція «Німецька мова» 
 

 
 

Кондрашов  Дмитро Андрійович  
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учень 9 класу 

Криворізького гуманітарно-технічного ліцею №129,  

член гуртка комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради» 

 

«СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ 

 НА ПОЗНАЧЕННЯ ОСОБИ У НІМЕЦЬКІЙ МОЛОДІЖНІЙ МОВІ ТА 

СПЕЦИФІКА  ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ» 

 

Науковий керівник: Дремлюга Олександр Олександрович – вчитель німецької мови, 

спеціаліст І категорії, старший вчитель, керівник гуртка КПНЗ “МАНУМ”ДОР” 

 

Робота присвячена дослідженню структурно-семантичних особливостей лексичних 

одиниць на позначення особи у сучасній німецькій молодіжній мові та їх функціонування 

у різних сферах життя людини. 

Актуальність теми полягає у тому, що сучасна німецька молодіжна мова - це жива 

система, що розвивається і змінюється дуже швидко. Це лексичні одиниці, які швидко 

з’являються у вокабулярі молоді, але й швидко модифікуються або зникають з ужитку.  

Сленг як мовне явище у сучасному молодіжному середовищі Німеччини становить 

предмет посиленої уваги науковців, але не є вивченим остаточно. Причини цього 

криються у тому, що кількість сленгової лексики постійно змінюється за рахунок різних 

джерел. Але, є певні сфери найбільш активного використання сленгової лексики якими є 

такі семантичні поля як «Людина», «Зовнішність», «Одяг», «Предмети», «Житло», 

«Дозвілля». Наявні класифікації не відтворюють усього різноманіття молодіжного сленгу 

у німецькій мові, а тому становитимуть предмет подальших досліджень. 

Вивчення німецького молодіжного сленгу є актуальним питанням сьогодні у 

мовознавстві. Сленг – основа розмовної лексики молоді Німеччини. Молодіжна мова є 

об’єктом вивчення та предметом наукової дискусії, що призводить до інтенсивних 

досліджень молодіжної мови.  

 

 
 

                             Коханевич Анна Володимирівна  

учениця 11 класу 

                               КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 

 

 «КОНЦЕПТ  «SCHICKSAL / ДОЛЯ»  

 В НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОВАХ» 

  

               Die Forschungsarbeit besteht aus dem theoretischen Teil und dem praktischen Teil. Der 

theoretische Teil nimmt die ausführliche lexikalische Forschung der Erscheinung des Konzeptes 

auf, und im praktischen Teil untersuchten wir die Lexeme, die das vorliegende Konzept nennen. 

Die praktische Bedeutung der Forschung liegt in der Nutzung der Arbeit für die Organisation der 

wirkungsvollen Kommunikation der Menschen. 
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               Концепт – це вербалізований термін, представлений в плані вираження цілим 

рядом своїх мовних реалізацій, які створюють відповідну лексико-семантичну парадигму; 

одиниця колективного знання, що має мовне вираження і відмічена етнокультурною 

специфікою. Мета роботи: визначити специфіку концепту, виявити та проаналізувати його 

особливості, зв’язки між мовою та іншими когнітивними процесами: мисленням, 

пам’яттю, уявою. Під час дослідження були використані наступні методи: аналіз, робота з 

тлумачними словниками, теоретичне ознайомлення та аналіз літератури за темою, робота 

з науковими джерелами, зіставлення різних висновків досліджень предмету. 

                У ході дослідження ми дійшли таких висновків, що ядро концепту «Schicksal / 

Доля» містить когнітивний компонент певної вищої яка за віруваннями може визначати 

життя людини; події, що визначають життя або щастя людини, яка їх не може змінити. 

               Периферію концепту складають компоненті , що є специфічними для окремого 

етносу чи групи людей. Поняття долі в українській мові широко вживається в літературі. 

Це можна поясни складним історичним становищем, в якому перебували українці 

протягом своєї історії. 

              Зміст концепту, та, відповідно, лексичні засоби його вербалізації, має дещо 

змінене, унікальне «забарвлення», яке є зумовленим особливостями культури етносу. 

 

                                                        Матрос Владислав Віталійович 

                                         учень 10 класу 

Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №20  

з поглибленим вивченням німецької мови Криворізької міської ради 

 

ВІДОБРАЖЕННЯ ПОНЯТЬ «ЛІНЬ» І «ПРАЦЯ»  

У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ У НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

 

Науковий керівник: Ніколаєва Вікторія Володимирівна, вчитель німецької мови 

Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №20 з поглибленим 

вивченням німецької мови Криворізької міської ради, вчитель-методист, вчитель вищої 

категорії 

 

      Фразеологізми є  джерелом яскравої емоційності, жвавості мови, виразності мовлення.  

      Мета наукової роботи – вивчити особливості структури фразеологізмів, дослідити 

значення понять “ліні” та “праці” у німецьких та українських фразеологізмах, 

проаналізувати можливості їх перекладу українською мовою, порівняти спільність та 

розбіжність у їх перекладах. 

       Об’єктом дослідження стали фразеологізми на тему “ліні” та “праці” в німецькій та 

українській мовах. 

       Предметом дослідження є семантичне значення фразеологізмів на тему “ліні” і 

“праці” в німецькій та українській мовах. 
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        Наукова новизна дослідження полягає в тому, що фразеологізми грають дуже 

важливу роль для образності мовлення.  

 

 
Пікеніна Дар’я Дмитрівна 

учениця 10 класу 

Криворізької  педагогічної  гімназії  Криворізької міської ради 

 

«ФРАЗЕОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ» 

Науковий керівник: Дремлюга Олександр Олександрович – вчитель німецької мови, 

спеціаліст І категорії, старший вчитель, керівник гуртка КПНЗ “МАНУМ”ДОР” 

 

Актуальність дослідження обумовлена важливістю вживання фразеологізмів та 

молодіжного сленгу у будь-якій мові, адже саме ці властивості роблять нашу мову 

емоційнішою і виразнішою.  

Наша науково – дослідницька робота присвячена вивченню фразеологізмів 

сучасного молодіжного сленгу в німецькій мові.  

Мета дослідження полягає у визначенні та систематизуванні фразеологізмів та їх 

вживання в сучасній молодіжній мові. Окреслена мета передбачає розв’язання низки 

завдань: 

1. Визначити значення понять «фразеологія», «молодь» та «сленг». 

2. Виявити структурні особливості молодіжних фразеологізмів та їх вживання. 

3. Класифікувати найпоширеніші фразеологізми сучасної німецької мови. 

     У роботі було зазначено сутність понять «фразеологія», «молодь» та «сленг». 

Опрацювавши теоретичний матеріал ми визначили, що фразеологічні одиниці 

представляють собою найвиразнішу частину словникового складу мови. Ці мовні 

одиниці відображають звичаї, традиції народу, згадки про його історію, фольклор. 

 

Thesen der wissenschaftlichen Forschungsarbeit zum Thema: 

" Die Phraseologie der heutigen Jugend in der deutschen Sprache " 

 

Relevanz der Studie ist die Bedeutung der Verwendung von Phraseologismen und der 

Jugendsprache in jeder Sprache, weil diese Eigenschaften unsere Sprache emotionaler, 

lebendiger machen.  

Unsere wissenschaftliche Forschungsarbeit wird Phraseologie der modernen deutschen 

Jugendsprache gewidmet.  

Das Ziel ist, und Phraseologismen zu identifizieren und ihre Verwendung in der 

modernen Jugendsprache zu organisieren. Dieses Ziel beinhaltet eine Reihe von Problemen 

zu lösen: 

1. Bedeutung von "Phraseologie", "jung" und "Slang" zu definieren; 

2. die strukturellen Merkmale von der Phraseologie der Jugend und ihre Verwendung zu 

identifizieren; 
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3. die Phraseologismen der modernen deutschen Sprache zu klassifizieren. 

   Unsere wissenschaftliche Forschungsarbeit erklärt das Wesen der Begriffe 

"Phraseologie", "die Jugendsprache" und "Slang". Nach dem Lernen von dem 

theoretischen Material, stellten wir fest, dass die phraseologischen Einheiten der 

ausdrucksstärksten Teil des Vokabulars der Sprache sind. Diese sprachlichen Einheiten 

reflektieren Bräuche und Traditionen der Menschen, die Erwähnung seiner Geschichte. 

 

 
 

Хрипко Віталій Кирилович 

учень 10 класу 

КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов  

І ступеня – колегіум №16» Кам’янської міської ради 

 

«ПРИСЛІВ'Я ТА ПРИКАЗКИ У МОВЛЕННІ  

СУЧАСНОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ» 

 

Науковий керівник: Корнєва Світлана Олексіївна, вчитель німецької мови КЗ 

«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – колегіум №16» 

Кам’янської міської ради, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист 

  

 Прислів’я та приказки є дуже важливим компонентом мовлення, адже їх 

застосування свідчить про духовну та інтелектуальну складові багатства людини. 

Вживання даних пареміологічних одиниць у мовленні сучасної молоді – вагомий аспект 

оцінювання всебічного розвитку підростаючого покоління. Тому, аби схарактеризувати 

рівень грамотності середньостатистичного підлітка, необхідно відстежити процес 

використання паремій під час спілкування у повсякденному житті.  

 Дана робота присвячена пошуку загальних проблем і тенденцій зміни лексичного 

складу мовлення сучасної молоді. Виявленню глобальних закономірностей мовлення 

сприяє порівняльний аналіз, що ґрунтується на опитуванні схожих вікових груп та 

інтелектуальних здібностей українських та німецьких підлітків.  

 Метою даної роботи є дослідження особливостей вживання прислів’їв та приказок 

в мовленні сучасної молоді. 

 Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

- ознайомитися з лінгвістичною літературою, присвяченій даній тематиці; 

- проаналізувати вживання прислів’їв та приказок сучасними школярами у мовленні.  

 Результатом даного дослідження є виявлені особливості вживання прислів’їв та 

приказок в мовленні сучасної молоді шляхом аналізу мовлення учнів української та 

німецької шкіл.  

 Дана робота має перспективу на подальший розгляд порушеної проблеми. 
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Чижук Марія Ігорівна 

учениця 10 класу 

Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ  

ступенів № 20 з поглибленим  вивченням німецької мови 

Криворізької міської ради 

 

СИМВОЛІКА НОСОВИЧКА В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ. РОЛЬ НОСОВИЧКА 

 В ЖИТТІ ГЕРТИ МЮЛЛЕР (В НОБЕЛІВСЬКІЙ ПРОМОВІ 

 «JEDES WORT WEIß ETWAS VOM TEUFELSKREIS») 

 

Науковий керівник: Ніколаєва Вікторія Володимирівна, вчитель німецької мови 

Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №20 з поглибленим 

вивченням німецької мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області, вчитель-

методист, вчитель вищої категорії 

 

Іноді навіть маленькі речі можуть мати найбільше значення в житті. Зазвичай ми не 

зважаємо увагу на такі дрібниці. Але для когось ця дрібничка, ця маленька річ може стати 

надією, яка залишається навіть у найтяжчі часи.  

Хоча людство йде вперед, деякі речі залишаються незмінними. Мова йде про таке 

поняття як диктатура. На превеликий жаль, ця форма влади все ще існує. Дослідження 

Нобелівської промови Герти Мюллер допомагає зрозуміти дану проблему, тому що 

історія, почута з вуст очевидця, дає змогу по-справжньому осмислити положення людей, 

які до сьогодні живуть у країнах з диктатурою.  

Об’єктом дослідження стала символіка носовичка в менталітеті країн та у житті 

однієї людини.  

Предметом дослідження є значення носовичка в житті письменниці Герти Мюллер.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що Нобелівську промову Герти 

Мюллер було досліджено вперше. Це дає нам можливість дізнатися про нелегке 

становище в Румунії під час диктатури Чаушеску від очевидця цих подій. 

 

Іноді навіть маленькі речі можуть мати найбільше значення в житті. Зазвичай ми не 

зважаємо увагу на такі дрібниці. Але для когось ця дрібничка, ця маленька річ може стати 

надією, яка залишається навіть у найтяжчі часи.  

Темою наукової роботи ми обрали «Символіку носовичка в Україні та Європі. Роль 

носовичка в житті Герти Мюллер (в Нобелівській промові «Jedes Wort weiß etwas vom 

Teufelskreis»)»  

Актуальність дослідження: Хоча людство йде вперед, деякі речі залишаються 

незмінними. Мова йде про таке поняття як диктатура. На превеликий жаль, ця форма 

влади все ще існує. Дослідження Нобелівської промови Герти Мюллер допомагає 

зрозуміти дану проблему, тому що історія, почута з вуст очевидця, дає змогу по-

справжньому осмислити положення людей, які до сьогодні живуть у країнах з 

диктатурою.  
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Об’єктом дослідження стала символіка носовичка в менталітеті країн та у житті 

однієї людини.  

Предметом дослідження є значення носовичка в житті письменниці Герти Мюллер.  

Ціль: Розкриття ролі носовичка в долі людини, яка знаходиться під впливом 

певного оточення.  

Завдання 1: Узагальнити розвиток та значення носовичка та хустинки в різні часи 

та в різних країнах, а саме в Україні, Німеччині, Європейських країнах.  

Завдання 2: Пояснити роль носовичка в Нобелівській промові Герти Мюллер „Jedes 

Wort weiß etwas vom Teufelskreis“.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що Нобелівську промову Герти 

Мюллер було досліджено вперше. Це дає нам можливість дізнатися про нелегке 

становище в Румунії під час диктатури Чаушеску від очевидця цих подій.  

 

SYMBOLIK DES TASCHENTUCHES IN DER UKRAINE UND IN EUROPA. DIE 

ROLLE DES TASCHENTUCHES IM LEBEN VON HERTA MÜLLER (IN DER 

NOBELPREISREDE «JEDES WORT WEIß ETWAS VOM TEUFELSKREIS») 

 

Manchmal können sogar kleine Dinge die größte Bedeutung im Leben haben. Gewöhnlich 

achten wir auf solche Kleinigkeiten nicht. Aber für einen kann dieses Ding, diese Kleinigkeit, die 

Hoffnung werden, die sogar in den schwersten Zeiten bleibt.  

Obwohl sich die Menschheit vorwärts bewegt, bleiben einige Dinge unverändert. Es geht 

um die Diktatur. Leider existiert diese Art von der Macht. Die Untersuchung der Nobelpreisrede 

von Herta Müller hilft, dieses Problem zu verstehen, weil die Geschichte des Augenzeugen die 

Möglichkeit gibt, richtig die Lage der Menschen zu begreifen, die in den Ländern mit der 

Diktatur leben.  

Objekt der Untersuchung ist die Symbolik des Taschentuches in der Kultur der Länder 

und im Leben eines Menschen.  

Gegenstand der Untersuchung ist die Bedeutung des Taschentuches im Leben der 

Schriftstellerin Herta Müller.  

Die wissenschaftliche Neuheit der Untersuchung liegt darin, dass die Nobelpreisrede von 

Herta Müller noch nicht untersucht wurde. Sie ermöglicht es, die schwere Lage in Rumänien in 

der Zeit der Diktatur von Ceausescu zu verstehen. 
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ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 

 
Секція «Археологія» 

 

 
 

Потапова Людмила Сергіївна 
учениця 11 класу 

КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 

Дніпропетровської області 

 

КУЛЬТУРА БАГАТОВАЛИКОВОЇ КЕРАМІКИ НА КРИВОРІЖЖІ 

 

Науковий керівник: Мельник Людмила Федорівна, керівник Археологічного музею 

МПДЮТ «Горицвіт» м. Кривий Ріг 

 

Актуальність теми обумовлена необхідністю проведення комплексного 

дослідження особливостей культури багатоваликової кераміки. Наявний матеріал 

поховальних комплексів та речей може бути цікавим не тільки для вивчення давньої 

історії Криворіжжя, а й усього Північного Причорномор’я. Джерельну базу склали 

матеріали з 47 поховань багатоваликової культури з 26 курганів доби бронзи, які були 

відкриті на Криворіжжі протягом 1964–2007 рр. Хронологічні рамки дослідження 

охоплюють XVI–XVII ст. до н. е. Ареал досліджених пам’яток охоплює басейн середньої 

течії р. Інгулець в межах сучасних Криворізького та Широківського районів. 

Проаналізовані результати розкопок органічно доповнюють дані про культуру 

багатоваликової кераміки. Поховання у нашому регіоні представлені інгумацією. Два 

поховання здійснені у кам’яних ящиках, ще два – у дерев’яних ящичних гробницях. 

Поховальні споруди, які в плані мають овальні контури складають 14 (30%), прямокутні – 

11 (23%). Форму ще 22 (47%) визначити не вдалося. В комплексах зафіксовано 49 кістяків, 

в т. ч. дорослих – 38 (77,5%), дитячих – 11 (22,5%). Більшість з них (31 (64%)) лежали 

скорчено на лівому боці. Решта – на правому (12 (24%)) або витягнуто на спині (4 (8%)). В 

орієнтації переважає південь південно-західний напрямок. Інвентар поховань 

малочислений та репрезентований в складі 36 (77%) пам’яток, в 25 з них це керамічний 

посуд. Інші групи знахідок, які характеризують дану культуру, складають кістяні пряжки 

(12 екз), кам’яні вироби (6 екз.: товкач, відбійник, мотика, точильний брусок, тертушка, 

сокира) та мідно-бронзового сплаву (3 (6%): ніж, фрагмент дроту, пластини дерев’яного 

горщика). Артефакти статистично оброблені і систематизовані. Усі археологічні пам’ятки, 

виявлені на території Криворіжжя належать до нижньодніпровського локального варіанту. 
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Шморгун Ірина Євгенівна 
учениця 9 класу 

Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 

 

КУРГАНИ КРИВОРІЖЖЯ В ДОСЛІДЖЕННЯХ Л.П. КРИЛОВОЇ-ЄЛІНОВОЇ 

 

Наукові керівники: Барабаш Наталя Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, 

керівник гуртка «Школа юного науковця (секція історія)» КПНЗ «МАНУМ» ДОР»; 

Михальчук Сергій Анатолійович, вчитель історії Криворізького Центрально-Міського 

ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 

На території України, за деякими даними, налічується близько 150 тисяч курганів. 

Особливо  багато їх зустрічається у Північному Причорномор’ї, де ще в IV тисячолітті до 

н.е. виник курганний обряд поховання. Значна кількість курганів має висоту 1-2 метри з 

діаметром 20-30  метрів. Чимало курганів зберегли висоту 3-5 метрів, а найбільші з них 

(переважно кургани скіфської доби) досягають висоти 20 метрів зі 100-метровим 

діаметром: Чортомлик, Нечаєва Могила, Огуз, Солоха, Олександрополь. Їх видно на 

рівнині  на десятки кілометрів. Справляючи величне враження, вони нагадують єгипетські 

піраміди. Розкопки українських курганів дають цінні матеріали для культурно-історичної 

характеристики племен та етносів, що проживали тут з енеоліту до середньовіччя. 

Метою роботи є визначення внеску археолога Л.П. Крилової-Єлінової у 

дослідження курганів Криворіжжя. Для досягнення поставленої мети нами визначені такі 

завдання дослідження: 

- охарактеризувати процес становлення та розвитку курганної археології в 

Україні; 

- визначити особливості археологічних досліджень курганів Криворіжжя; 

- дослідити біографію та напрями археологічних досліджень Л.П. Крилової-

Єлінової. 

В професійній біографії археолога Л.П. Крилової-Єлінової (1930–1987 рр.) 

доречно виокремити наступні періоди: 1) професійна підготовка (1958–1963 рр.);  

2) активна археологічно-польова робота (1964–1970 рр.); 3) активне студіювання музейної 

археології (1971–1987). 

Під час активної археологічно-польової роботи Людмила Петрівна досліджувала 

кургани у Апостолівському, Криворізькому, Широківському, Софіївському районах та  

м. Кривий Ріг. Саме їй належить започаткування регулярніих охоронних розкопок в зонах 

новобудов Криворіжжя. 
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Секція «Етнологія» 

 

 
 

Бараненко Микита Олександрович  

учень 10 класу 

КЗО «Навчально-виховний комплекс № 33»«Маріїнська багатопрофільна гімназія – 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Дніпропетровської міської ради 

 

БЛАГОДІЙНІСТЬ В ОСВІТІ ЯК МОДЕЛЬ ПОВЕДIНКИ 

(НА ПРИКЛАДІ МАРІЇНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ МІСТА КАТЕРИНОСЛАВА) 

 

Науковий керівник: Каюк Світлана Миколаївна, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії України Дніпропетровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

 

Мета роботи – на прикладi Маріїнської гiмназї м. Катеринослава дослідити 

благодiйницьку дiяльнiсть у сферi освiти у другiй половині XIX – на початку ХХ ст.  

Для досягнення мети необхiдно вирiшити наступнi завдання:  

-   проаналiзувати традиції благодiйництва на українських землях;  

-  показати особливості роз витку благодiйницьких установ Російської імперії у 

другiй половині XIX – на початку ХХ ст.;  

-   на прикладi Маріїнської гiмназiї Катеринослава продемонструвати 

благодійницькі зусилля мешканців міста.  

Актуальнiсть роботи. У силу рiзноманiтних причин заклади освіти України 

переживають досить складний етап розвитку. Через недостатнi обсяги фінансування 

державою вони знаходяться у скрутному матеріальному становищі, потребують 

інтелектуальної, адміністративної та організаційної пiдтримки через необхідність 

реформування. Тому дослiдження благодiйної дiяльностi у сферi освiти в Україні є 

актуальною проблемою сьогодення.  

Висновки. Реальнi можливостi самореалiзацiї у сферi фiлантропiї з’являються 

лише в 60-70-х роках XIX ст., пiсля лiберальних реформ Олександра ІІ. Особливiстю 

російської благодiйностi був її становий характер. Значну роль у розвитку приватної 

благодiйностi грало її державне регулювання. Влада встановлювала систему преференцiй 

благодiйникам, спрямовану на підвищення соцiального престижу. Iсторiя Маріїнської 

гiмназiї міста Катеринослава дозволяє проiлюструвати загальнi тенденції благодійництва 

в освіті на українських землях. 
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Вірко Дар’я Олександрівна 

учениця 9 класу 

Криворізької педагогічної гімназії Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 

ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЄВГЕНІЇ СПАСЬКОЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ  

ЕТНОЛОГІЇ КРИМУ 

 

Наукові керівники: Манько Анна Олександрівна, вчитель історії Криворізької педагогічної 

гімназії Криворізької міської ради Дніпропетровської області; Барабаш Наталя 

Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, керівник гуртка «Школа юного 

науковця (секція історія)» КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Орнаменти вишивки – закарбована генетична пам’ять народу. Це безцінне 

джерело для вивчення складної і трагічної етнічної історії народу, його звичаїв та обрядів, 

вони виявляють культурні взаємовпливи і взаємоконтакти з іншими народами. Впродовж 

століть в процесі історично-культурного розвитку народ створював і доводив до 

досконалості вишиті узори, в лініях орнаментальних мотивів, їх розміщенні, в кольорі, 

народних назвах спостерігається глибока образна спостережливість, уміння доводити 

образи до високої символіки і емоційної наснаженості.  

Однак, з розвитком індустріального, а згодом і інформаційного суспільства 

відбувається згасання художніх промислів, що веде до втрати національної ідентичності. 

Тому завдання істориків, етнографів – збереження для наступних поколінь творчої 

спадщини етносів.  

Чільне місце у вивченні кримськотатарської вишивки належить українському 

етнографу Євгенії Юріївні Спаській.  

Мета роботи – дослідити вклад Євгенії Спаської у розвиток кримськотатарської 

культури.  

Відповідно до мети були поставлені такі завдання:  

1. проаналізувати літературу з теми дослідження;  

2. визначити вплив родинного середовища на становлення Євгенії Спаської;  

3. вивчити біографію дослідниці;  

4. дослідити творчу спадщину Спаської присвячену кримськотатарській вишивці.  

Об’єкт дослідження: етнографічна спадщина Спаської  

Предмет дослідження: внесок Євгенії Юріївни у вивчення кримськотатарської 

вишивки  

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки: Проведене в роботі 

дослідження дозволяє автору зробити такі висновки: 

1. У сучасній історичній науці недостатньо праць присвячених життєвому та 

творчому шляху Є. Ю. Спаської. Цієї тематики торкались такі українські дослідники, як 

А. Непомнящий, О. Мороз, Т. Діденко. Вагомий внесок у формування образу дослідниці 

зробила онука Спаської А. Анохіна, яка на шпальтах «Ніжинської старовини» 

надрукувала витяги із щоденників етнографа. Ці документи відкривають перед 
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дослідниками Євгенію не тільки як талановитого вченого, а й як звичайну людину.  Серед 

дослідників кримськотатарської вишивки можемо виділити П. Я. Чепурну, яка вивчала 

техніку нанесення орнаменту на полотно, історію появи того чи іншого виду шву, а також 

працю російського історика Л. І. Рославцевої «Одяг кримських татар наприкінці XVIII –  

поч. ХХ ст.». Автор аналізує одяг кримських татар в залежності від району проживання.  

2. Родинне середовище впливало як на формування особистості Є. Спаської та її 

українську ідентичність, а також давало змогу їй впливати на становлення молодших 

дітей у родині, зокрема брата Івана, який став відомим науковцем-нумізматом.  

3. Вивчаючи біографію Є. Ю. Спаської автор виділив декілька ключових періодів 

у житті та становленні Спаської як особистості та науковця:  

І період – ніжинський, від народження і до 1915, коли Євгенія від’їздить на 

Південно-Західний фронт, щоб виконувати обов’язки хірургічної медичної сестри.  

ІІ період – кримський, від 1919–1921 рр. Саме у цей період свого життя Євгенія 

познайомилася з місцевими етнографами серед яких етнограф – збирач О. М. Петрова, за 

результатами роботи якої Спаська видала книгу «Татарські вишиванки Старо-Кримського 

району».  

ІІІ період – київський 1923–1934 рр. У цей час Спаська завідує кустарним 

відділом Київського сільськогосподарського музею та активно займається науковою 

діяльністю. IV період – казахстанський 1934–1981 найтрагічніший період життя 

дослідниці, хоча й не менш продуктивний.  

4. Значний науковий інтерес становить праця Є. Ю. Спаської «Татарські вишивки 

Старо-Кримського району». На шпальтах етнографічного дослідження Євгенія Юріївна 

розкриває не тільки техніку нанесення візерунку на полотно, а й висвітлює татарські 

традиції, що тісно пов’язані з вишивкою. Проте, на думку автора у роботі не вистачає 

татарських назв швів на полотні, а також малюнків які б відтворювали техніку вишивки 

тих чи інших орнаментів 

 

 
 

Швець Владислав Віталійович  

учень 9 класу 

Криворізького природничо-наукового ліцею Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР ПРО ШЛЮБ ТА ШЛЮБНІ СТОСУНКИ НА 

ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В XVIII – I ПОЛ. XIX СТ. 

 

Науковий керівник: Батрак Олег Петрович, вчитель історії Криворізького природничо-

наукового ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 

Метою дослідження є з’ясування специфіки укладання шлюбу та шлюбних 

взаємин на Лівобережній Україні у XVIII першій половині XIX ст. 

Відповідно до мети потрібно вирішити наступні завдання: 

- показати особливості дошлюбних відносин молоді в селах Лівобережжя; 

- розкрити інформаційні можливості українських балад щодо сімейної історії; 
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- виявити специфіку шлюбних відносин селян Лівобережної України 

- на прикладі П. Куліша та Г. Барвінок проаналізувати сімейні відносини 

дворянства. 

Актуальність теми зумовлена тим,що нині соціальна історія та історія 

повсякденності є одними із найбільш популярних і актуальних напрямків наукових 

досліджень. Вагоме місце в цьому займає вивчення шлюбно-сімейних відносин. 

Приділення уваги шлюбу та сім'ї породжено людською цікавістю до історії стосунків 

статевих партнерів. Оскільки в житті кожної людини шлюб займає важливе місце,а родина 

є невичерпаним джерелом наснаги,любові та пошани один до одного,важливим є саме 

збереження цієї пошани один до одного упродовж багатьох подружніх років. 

Проаналізувавши особливості шлюбних стосунків в селах Лівобережжя України через 

український фольклор,а також шлюбні відносини дворянства  на прикладі пари П. Куліша 

та Г. Барвінок встановлено, що осередком спілкування і знайомства та підготовкою 

молоді до подружнього життя були дівочі та парубочі громади,вечорниці,на яких вони 

набиралися досвіду статевих стосунків. Вивчаючи статеві стосунки селян на прикладі 

балад, можна зазначити, що вони несуть в собі характер народного життя і можуть 

слугувати можливим джерелом для виявлення сутності сімейних відносин. 

 

 
 

Солодовнік Регіна Едуардівна 

учениця 10 класу 

КЗ «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія № 39»  

Кам’янської міської ради 

 

ТРАДИЦІЯ КВІТЧАННЯ – ЯСКРАВЕ ЯВИЩЕ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 

 

Науковий керівник: Пономарьова Наталія Вячеславівна, вчитель історії та 

суспільствознавчих дисциплін КЗ «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – 

гімназія № 39» Кам’янської міської ради 

 

Стан національної культури значною мірою зумовлюється процесами 

взаємовпливу і взаємопроникнення. Проблеми національної духовності великою мірою 

спричинені тенденціями уніфікації культурного простору країн і порушенням або 

забуттям глибинних історично-культурних народних традицій. До призабутих 

національних і загальнолюдських виховних традицій, пов’язаних з етичною й естетичною 

функціями, належить традиційне прикрашання квітами – квітчання. 

Актуальність теми. Наукове дослідження цієї складової культурного 

національного надбання відкриває новий ракурс для сприйняття українцями вітчизняних 

духовних скарбів, доводить доцільність підходу до квітчання як наукової проблеми, 

збагачує вітчизняну культуру, розширює сферу мистецтвознавства, створює теоретичну 

базу для розвитку сучасної флористики на національній основі, започатковує новий 

напрям подальших досліджень. 

Мета науково-дослідницької роботи – дослідити специфіку  квітчання як 

яскравого явища української культури. 
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Об’єкт дослідження: традиції декорування ужиткових речей, прикрашання 

українцями власного зовнішнього вигляду як ознаки самовдосконалення людини, 

прагнення гармонії природи та людини. 

Предметом дослідження є  українські народні флористичні композиції. 

Завдання науково-дослідницької  роботи:  

- з’ясувати витоки явища квітчання; 

- встановити зв'язок квітчання із народною обрядовістю; 

- визначити значення квітчання в убранні дівчат, в прикрашанні народного 

житла; 

- з’ясувати семантику квітчання; 

- розглянути композиційну формулу квітчання.  

Практичне значення роботи полягає в популяризації явища квітчання, визначенні 

його унікальності. Зібраний матеріал може бути використаний при підготовці сценаріїв, 

заходів, пов’язаних з народними святами, на факультативних заняттях мистецького 

українознавчого спрямування, уроках літератури, художньої культури. 

Результатом дослідження є висвітлення витоків та історії явища квітчання, 

встановлення зв’язків квітчання з народною обрядовістю, вивчення семантики квітчання, 

розгляд композиційної формули квітчання. 

 
Секція «Історичне краєзнавство» 

 

 
 

Гончар Володимир Васильович  

учень 11 класу 

Томаківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Томаківської районної ради 

Дніпропетровської області 

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗАКЕРЗОННЯ 

НА ТЕРЕНАХ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ (НА ПРИКЛАДІ ТОМАКІВСЬКОГО 

РАЙОНУ) 

 

Науковий керівник: Стельмах Людмила Іванівна, учитель історії Томаківської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Томаківської районної ради 

Дніпропетровської області 

 

Тема роботи була вибрана завдяки бажанню дослідити процес трансформації 

соціальних практик переселенців Закерзоння у воєнні та повоєнні роки ХХ століття, 

розширити знання про долю рідних, які були серед депортованих співвітчизників. 

Актуальність теми визначається необхідністю об’єктивного вивчення перебігу трансферу 

населення, процесу адаптації переселених українців в умовах СРСР, а також врахування 

уроків минулого в теперішній непростий час військової агресії з боку Росії та наявності 

переселенців зі сходу України. Науково-дослідницька робота виконана з врахуванням 
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різних поглядів на цю тему. Складається з вступу, 4-х розділів, висновків, використано 

багато джерел та додатковий матеріал. 

 Метою даної роботи є реконструювання процесу трансформації соціальних 

практик переселенців Закерзоння на теренах Дніпропетровщини (на прикладі 

Томаківського району). 

Завдання дослідження: вивчення історіографії, літератури та джерел з теми; збір 

та аналіз документів і спогадів; виявлення передумов, причин  та вивчення процесу 

переселення українців з території Польщі в УРСР у кінці Другої світової війни та повоєнні 

роки; вивчення процесу встановлення нових соціальних зв’язків переселенців Закерзоння 

на теренах Дніпропетровщини; дослідження процесу побутових змін і трансформації 

моделі поведінки депортованих українців.  

У першому розділі учень досліджує історіографію з теми, аналізує літературу та 

джерела. Другий розділ «Депортація українців з території Польщі в 1944-1946 роках» 

розкриває передумови, причини та перебіг переселення населення польсько-українського 

пограниччя. Третій розділ присвячений соціально-психологічній адаптації закерзонців на 

теренах Дніпропетровщини в ракурсі встановлення нових соціальних зв’язків. Про 

побутові зміни і трансформацію моделі поведінки «евакуйованих» польських українців 

йдеться у четвертому розділі дослідження. У роботі використано наративні і 

документальні свідчення очевидців депортаційних процесів кінця 1940-х  років - жителів 

Томаківського району . 

В результаті аналізу зроблено висновок про історичні підсумки переселення 

українців з Польщі: акція переселення носила насильницький характер, призвела до 

зубожіння, матеріальних і моральних збитків, голодування, психологічного дискомфорту і 

людських втрат; трансформація соціальних практик закерзонців була драматичним і 

довготривалим процесом, в т.ч. і на теренах Дніпропетровщини; на території району 

депортовані українці знайшли другу батьківщину і асимілювалися з місцевим населенням, 

але страшні спогади про минуле живі в їхніх серцях. 

 

  
 

Калюжна Аніта Олександрівна  

учениця 11 класу 

КЗО «Спеціалізована школа № 115» Дніпровської міської ради 

 

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ДНІПРОВСЬКОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ 

ОБЩИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (2012 – 2016 РР.) 

 

Науковий керівник: Утєшева Галина Вячеславна, вчитель історії КЗО «Спеціалізована 

школа № 115» Дніпровської міської ради 

 

На сучасному етапі, коли продовжується процес формування громадянського 

суспільства в України, актуальності набувають наукові дослідження, які б розкривали 

яким чином можна організувати систему забезпечення життєдіяльності соціальної, 

соціокультурної і духовної сфер, впорядкувати самостійні і незалежні від держави 

громадські інституції і відносини, які можуть забезпечити умови для самореалізації 
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окремих індивідів і колективів. Дніпровська єврейська громада має унікальний досвід 

розвитку інститутів самоврядування та співробітництва зі владними структурами, який 

може бути корисним для розв’язання соціальних, культурно-освітніх проблем членів 

інших громад України. Вивчення таких тем сприяє також розвитку міжнаціональної та 

міжрелігійної толерантності в сучасній Україні, яка тільки починає свій шлях до 

Об’єднаної Європи. 

Мета роботи – на основі виявленого комплексу джерел, літератури ми можемо 

дослідити та вивчити розвиток єврейської общини на території Дніпра в окреслений 

період. Для досягнення дослідницької мети автор вважає необхідним розв’язати наступні 

завдання: проаналізувати стан наукового вивчення проблеми та джерельну базу; 

розглянути науково-освітню діяльність єврейської общини у 2012–2016 рр.; 

охарактеризувати благодійну та волонтерську роботу єврейської громади на початку  

ХХІ ст.; визначити напрямки діяльності та простежити особливості розвитку єврейської 

общини на території Дніпра у 2012–2016 рр. охарактеризувати діяльність сучасних 

громадських діячів, які брали участь у розвитку єврейської громади міста. 

Висновок. Розглянувши науково-освітню діяльність єврейської общини у 2012– 

2016 рр. можна сказати, що в місті працює розвинута структура етнічних освітніх установ 

від дошкільних до вищих навчальних закладів. Чималу роль відіграє благодійна та 

волонтерська діяльність єврейської громади на початку ХХІ ст., бо саме завдяки цій 

роботі спостерігається найбільше виявлення єврейського націоналізму. У зв’язку із 

складною зовнішньополітичною ситуацією в Україні з 2014 р. розширені були напрямки 

благодійної діяльності єврейської общини Важливу роль в цьому процесі відіграють члени 

громади. 

 

 
 

Лопатінов Ярослав Миколайович 

учень 10 класу 

КЗ «Новокурська середня загальноосвітня школа – загальноосвітній  

навчальний заклад І-ІІІ ступенів» 

 

СІЛЬСЬКА ШКОЛА ДОБИ «РОЗВИНУТОГО СОЦІАЛІЗМУ» ЯК ЗНАРЯДДЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА СЕЛІ (НА ПРИКЛАДІ ШИРОКІВСЬКОГО 

РАЙОНУ) 

 

Науковий керівник: Швець Ольга Дмитрівна, вчитель історії КЗ «Новокурська середня 

загальноосвітня школа – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» 

 

Мета дослідження:вивчення проблеми розвитку середньої освіти в системі освіти 

в 60-80 рр. ХХ ст. Для досягнення мети потрібно виконати такі завдання: 

- вивчити загальну суспільно – політичну ситуацію в країні в 60-80 рр. ХХ ст.; 

- виявити чинники,що впливали на розвиток освітньої сфери; 

- проаналізувати законодавчу політику влади в сфері освіти; 

- дослідити шляхи і методи реалізації русифікаторської політики радянської 

держави; 



 
 

106 

- визначити результати даної політики та їх вплив на населення і сучасний 

розвиток освіти; 

Актуальність теми. Сьогодні Україна шукає оптимальні шляхи розбудови 

середньої школи. Українська школа пройшла непростий шлях свого розвитку. 

Суперечності,які спостерігаються в розвитку школи,сьогодні,є наслідками попередніх 

процесів. Тому дуже важливо узагальнити позитивний досвід і вивчити найбільш 

характерні особливості розвитку школи на попередньому етапі. Зберегти національні 

традиції середньої школи,здобутки і переваги для їх застосування в умовах сьогодення. 

     Робота має практичне значення:дослідження полягає у можливості 

використання його результатів для подальшого вивчення історії. Вивчення шляху який 

пройшла сільська школа в добу «розвинутого соціалізму», дозволить нам зрозуміти 

проблеми сучасної школи. Дасть змогу використання позитивних результатів для 

розбудови сучасної школи. 

 

 
 

Тараненко Святослав Євгенійович 

учень 9 класу 

Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Павлоградської міської ради 

Дніпропетровської області 

 

РОЛЬ ЗАПОРОЗЬКОГО ПОЛКОВОГО СТАРШИНИ МАТВІЯ 

ХИЖНЯКОВСЬКОГО В УТВОРЕННІ МІСТА ПАВЛОГРАДА 

 

Науковий керівник: Бушин Віктор Сергійович, кандидат історичних наук, вчитель історії 

Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Павлоградської міської ради 

Дніпропетровської області 

 

Пошук інформації про засновника міста Павлоград Дніпропетровської області. 

Спростування поширеної думки про заснування міста Матвієм Хижняком. Відомості про 

місто Павлоград, яке, за джерелами, локалізувалося у 3 різних місцях. Етапи формування 

міста. 

Актуальність теми дослідження. Враховуючи, що у 2016 році справа дійшла вже 

до пропозицій перейменування міста Павлограда, тема дослідження і визначення місця 

Матвія Хижняковського у міській історії виглядає більш ніж актуальною. 

Дослідницькі завдання: 

а) з’ясувати стан наукової розробки теми, розглянути історіографічний доробок; 

б) розкрити інформаційні можливості джерельної бази дослідження; 

в) реконструювати початковий період історії Павлограда і основні етапи 

утворення; 

г) з’ясувати типовість постаті Матвія Хижняковського на тлі запорозької 

старшини; 

д) визначити роль і місце Матвія Хижняковського в процесі утворення міста. 
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Висновки. Матвій Хижняковський не може вважатися засновником повітового 

міста Павлограда. Проте, він є засновником першого осілого поселення на тому місці, на 

якому через 14 років з’явиться повітове місто Павлоград. 

Результати. Був віднайдений фамільний маєток Хижняковського. Остаточно 

підтверджено, що цю постать не можна вважати засновником Павлограда.  

 

 

 

 

 
 

Дячук Анастасія Тарасівна  

учениця 10 класу 

Криворізької гімназії № 49 Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МАЛИХ ЕТНІЧНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

КРИВОРІЖЖЯ (19 – ПОЧАТОК 20 СТОЛІТЬ) 

 

Науковий керівник: Потапенко Олег Борисович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету 

 

Актуальність науково-дослідницької роботи визначається необхідністю 

ретельного вивчення особливостей формування й розвитку етнічного складу населення 

Криворіжжя для розуміння специфіки менталітету, господарської діяльності, місцевих 

традицій криворіжців. Вагомий внесок у розвиток криворізького регіону було зроблено 

представниками малих етнічних груп, рівень розвитку яких часто виявлявся вищим за 

місцеве населення. Така зустріч культур пішла на користь місцевим жителям, які 

уособлюють синтез різних культурних традицій. 

Метою науково-дослідницької роботи є дослідження особливостей формування 

малих етнічних груп населення Криворіжжя (німців, євреїв, поляків, болгар) та їх впливу 

на розвиток нашого краю. У роботі розглянуто етногенез населення в історичній 

ретроспективі, процес формування малих етнічних груп, особливості їх господарської 

діяльності та культурно-побутові умови життя. Велика увага також приділяється 

дослідженню впливу малих етнічних груп населення Криворіжжя на подальший розвиток 

нашого краю. 

Як правило, колоністи всіма силами намагалися зробити своє життя на новій 

Батьківщині комфортним і щасливим і не їх провина в тому, що трагічні події позбавили 

їх цієї надії й змінили їхню долю. Серед відомих криворіжців того часу є багато 

представників малих етнічних груп, які сприяли економічному й культурному зростанню 

краю, робили все можливе для того, щоб покращати умови життя людей. Часто ми навіть 

не усвідомлюємо походження тих чи інших традицій нашого життя, не розуміємо їх, не 

можемо встановити коріння й правильно інтерпретувати їх зміст. Саме тому, ми 

вважаємо, що дослідження історії етногенезу населення нашого краю допомагає відновити 

й зрозуміти наше сучасне життя. 
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Коротя Катерина Володимирівна  

учениця 11 класу 

КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 

 Дніпропетровської області 

 

АГРАРНА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ В ГЕНЕРАЛЬНОМУ ОКРУЗІ 

«ДНІПРОПЕТРОВСЬК» РЕЙХСКОМІСАРІАТУ «УКРАЇНА» В 1941– 1944 РР. 

 

Науковий керівник: Мироненко Віта Василівна, вчитель історії КЗО «Криворізький 

обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» Дніпропетровської області 

 

Актуальність дослідження зумовлюється незадовільним станом вивчення аграрної 

політики нацистської Німеччини в рейхскомісаріаті «Україна» у вітчизняній науці.  

Мета дослідження висвітлення методів реалізації політики гітлерівської 

окупаційної адміністрації в аграрному секторі економіки генерального округу 

«Дніпропетровськ» рейхскомісаріату «Україна».  

У відповідності до поставленої мети, дослідження передбачає вирішення таких 

завдань: - дослідити характерні риси  аграрної політики нацистів у генеральному окрузі 

«Дніпропетровськ» рейхскомісаріату «Україна»; - проаналізувати методи й оцінити 

обсяги депортації українського селянства з Дніпропетровщини на роботи до Німеччини; - 

дослідити соціальне становище працюючих селян і соціальну політику нацистів в умовах 

окупації України. Хронологічними рамками роботи є період існування рейхскомісаріату 

«Україна»  та функціонування на його території органів окупаційної адміністрації 

(серпень 1941 – квітень 1944 рр.).  

Територіальні межі охоплюють територію рейхскомісаріату «Україна», зокрема 

територію генерального округу «Дніпропетровськ». 

В ході дослідження ми дійшли до наступних висновків: - аграрна політика 

нацистської Німеччини в рейхскомісаріаті «Україна» характеризувалася масштабним 

пограбуванням селянства; - у спланованій системі вивезення населення рейхскомісаріату 

«Україна» на роботи до Німеччини окреслюються два періоди. Протягом 1941 – початку 

1942 рр. нацисти планували досягти виконання запланованих норм  шляхом 

добровільного набору, то з 1942–1944 рр. цей процес здійснювався силовими методами. 

Вивезено людей на роботи з Дніпропетровської  області – 176,3 тис. чол; - в реальному 

житті залучення селянства рейхскомісаріату «Україна» до праці відбувалося майже 

виключно примусово, на основі трудової повинності, за дуже малу грошову винагороду, 

мізерний продуктовий пайок, а часом і безплатно. 
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Ліпінський Кирило Андрійович  

учень 10 класу 

КЗО «навчально-виховний комплекс № 100 «загальноосвітній навчальний заклад  

I-II ступенів – ліцей» Дніпровської міської ради 

 

ІДЕОЛОГІЧНА БОРОТЬБА НАВКОЛО ТВОРЧОСТІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА У 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ 

 

Науковий керівник: Оленченко Олександра Володимирівна, вчитель історії  

КЗО «навчально-виховний комплекс № 100 «загальноосвітній навчальний заклад 

I-II ступенів – ліцей» Дніпровської міської ради 

 

У розвитку відродження української літератури й культури провідна роль 

належить представникам інтелігенції. Вони виступають тими каталізаторами, які 

спрямовують політичний, культурний та духовний рух народу. Серед відомих 

письменників, які сприяли національному відродженню був і Олесь Гончар. Метою 

роботи є дослідити ідеологічну боротьбу навколо творчості Олеся Гончара в 

Дніпропетровську.  

Для досягнення означеної мети вважаємо за доцільне виконати такі завдання: 

- охарактеризувати біографію та життя Олеся Гончара;  

- дослідити ідеологічну боротьбу навколо літературної творчості Олеся Гончара. 

Об’єктом дослідження виступає творчість та біографія Олеся Гончара. 

Предметом дослідження – ідеологічна критика навколо творчості письменника в 

м. Дніпропетровськ. 

Джерельною базою роботи є регіональна газета «Дніпровська Правда»  

(м. Дніпропетровськ), документи з архіву партії Дніпропетровської області та 

«Щоденники Олеся Гончара. Том 1». 

У ході роботи було проведено аналіз політичної та ідеологічної боротьби Олеся 

Гончара. У висновках подано інформацію про основні етапи цієї боротьби. 
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Секція «Історія України» 
 

 
 

Коптяєва Анастасія Юріївна  

учениця 11 класу 

Криворізького природничо-наукового ліцею Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 

 

МАЙНОВЕ СТАНОВИЩЕ ЗАПОРОЗЬКОЇ СТАРШИНИ ОСТАННЬОЇ СІЧІ 

 

Науковий керівник: Батрак Олег Петрович, вчитель історії Криворізького природничо-

наукового ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 

Метою дослідження є спроба з’ясувати майнове становище запорозької старшини 

напередодні знищення Нової Січі. 

Відповідно до мети необхідно вирішити наступні завдання: 

1. Розглянути зміни в політичному устрої Нової Січі та правову перебудову 

політичних інституцій. 

2. Проаналізувати зовнішні та внутрішні чинники формування заможної 

господарської верстви – козацької старшини. 

3. Охарактеризувати господарства і прибутки запорозької старшини – могутньої 

верхівки козацтва. 

Актуальність теми зумовлена тим, що Запорожжя дуже швидкими темпами 

еволюціонувало від своєрідного лицарського ордену напівкочового характеру до 

звичайної державної організації з осілим характером землеробства. Воно зазнало чимало 

змін і багато в чому відрізнялося від колишньої козацької вольності. У зв’язку з цим 

залишається актуальним дослідження Нової Січі та її економічної структури й змін, що 

відбулися в середовищі запорозької старшини. Проаналізувавши зовнішні та внутрішні 

чинники формування заможної господарської верстви – козацької старшини, встановлено, 

що розвиток економічних відносин з наявним торговим капіталом та вільнонайманою 

працею, зумовив концентрацію капіталу і земельної власності в руках козацької 

старшини. Спроби створити хліборобських лад  протегуючи значному статичному 

козацтву в перспективі мусили змінити традиційну структуру козацького товариства, 

сприяло інтеграції Північного Причорномор’я в єдиний етнокультурний простір України. 
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Демченко Кирило Дмитрович 

учень 11 класу 

КЗО «Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара 

 

IСТОРIЯ МОБIЛIЗАЦII ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕБОЄЗДАТНОГО МИРНОГО 

НАСЕЛЕННЯ У ВИЗВОЛЕННІ УКРАЇНИ В ЧАСИ НІМЕЦЬКО-РАДЯНСЬКОЇ 

ВIЙНИ 1941–1945 РР. 

 

Науковий керівник: Ткаченко Алла Володимирівна, вчитель історії  

КЗО «Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 

національному університеті імені Олеся Гончара 

 

Icторiя мобiлiзацiї мирного небоєздатного населення Лiвобережної та частини 

центральної України, протягом осені 1943 – зими 1944 років, як об’єкт дослiдження 

привертає увагу науковців, оскiльки досі, ця проблема не була розглянута, як акт 

знищення мирного населення України через негативне ставлення радянських чиновників 

до Українського народу.  

3 огляду на сучасне становище української нацiональностi, питання знищення 

українського населення в роки нiмецько-радянської вiйни, постає як національна 

проблема, яка зараз є актуальною. Загибель близько 700 000 мирних мешканців в загонах 

«чорносвитникiв» восени 1943 – взимку 1944 пiдiрвало основу українського етносу на 

Надднiпрянщинi та Запорiжжi, що спричинило знищення національного «ядра» з 

подальшим впливом формування сучасної української нацiональностi.  

Мета роботи: простежити та проаналiзувати iсторiю та наслідки використання 

небоєздатного мирного населення у вигнанні з України нацистських окупантiв в часи 

нiмецько-радянської війни.  

Дослiдницькi завдання:  

- зiбрати i проаналiзувати джерела i лiтературу по темі, з’ясувати ступiнь 

достовірності;  

- вiдобразити мобiлiзацiйнi процеси на українських теренах у 1943–1944 рр.;  

- показати ступiнь військової пiдготовки та забезпечення мобiлiзованих польовими 

вiйськкоматами;  

- вiдобразити бойове застосування «чорнопiджачникiв» пiд час вiйськових дiй 

1943–1944 рр.  
 



 
 

112 

 
 

Болебрух Катерина Олександрівна 

учениця 10 класу 

КЗО «Міський юридичний ліцей» Дніпровської міської ради 

 

КРИМ В ПОДОРОЖНIХ ЗАПИСКАХ IНОЗЕМНИХ МАНДРIВНИКIВ 

КIНЦЯ XVIII СТОЛIТТЯ 

 

Науковий керівник: Каюк Світлана Миколаївна, кандидат історичних наук,   

доцент кафедри iсторiї України Дніпропетровського національного унiверситету 

імені Олеся Гончара 

 

За для конкретного розгляду свiдчень мандрiвникiв, якi побували в Криму пiсля 

його приєднання до Росiйської імперії, обрано двох людей: одного представника Англiї – 

вiдомої на той час аристократки Елiзабет Кравен, а також француза Жiльбера Ромма, який 

брав участь у подiях Великої французької революції кiнця ХVIII ст.  

Об’єктом дослідження є записки іноземних вiдвiдувачiв Криму, а саме Е. Кравен i 

Ж. Ромма.  

Предметом дослідження є опис Криму та його мешканцiв у мемуарах Е. Кравен i 

Ж. Ромма пiсля входження до Росiйської iмперiї.  

Мета роботи – дослiдити iнформацiйнi можливостi мемуарів iноземцiв як джерел 

з історії Криму останньої чвертi ХVIII ст.  

Для досягнення поставленої мети необхiдно було вирiшити наступнi завдання:  

- з’ясувати, ким були подорожуючi та дослiдити їх бiографiю;  

- проаналiзувати мемуарні записки iноземних вiдвiдувачiв Криму з точки зору 

iнформацiйних можливостей як iсторичних джерел.  

3алишенi мандрiвниками спогади та нариси про те, що вони побачили в майже 

невiдомому колись Криму, зокрема описи його населення, його традицiй, господарства, 

звичаїв, дозволяють суттєво доповнити нашi знання про цей чудовий регіон України та 

Європи.  

Вiдомостi, якi позначилися в їх подорожніх записках, вельми рiзноманiтнi: у них 

мiститься iнформацiя про iсторiю краю, його етнiчний склад i соцiальну структуру, 

урбанiзацiйні процеси, стан античних i середньовiчних пам’яток Керчi, Феодосії, 

Херсонесу. Крім цього, твори британських пiлiгримiв на сьогоднiшнiй момент є одним з 

найбiльш оригiнальних i цiнних джерел з історії та етнографiї Криму на межi ХVIII–XIX 

ст. в силу того, що до нашого часу дiйшов досить невеликий масив документів, 

присвячених подіям, що сталися на півострові після приєднання його до Російської 

iмперiї.  
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Кулеба Іван Сергійович  

учень 9 класу 

КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради 

 

ІДЕЙНА СПАДЩИНА КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ В ПУБЛІЦИСТИЦІ МИКОЛИ 

МІХНОВСЬКОГО 

 

Науковий керівник: Собко Вікторія В’ячеславівна, вчитель історії КЗО «Гімназія № 3» 

Дніпровської міської ради 

 

У першому розділі роботи розглянуто умови формування національно-політичної 

думки кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., ідейні витоки та політичну спрямованість її 

найяскравішого твору – «Історії Русів», збереження впливу ідеології козацької доби на 

наступних етапах національно-визвольного руху. У другому  розділі було доведено, що 

опосередкований вплив ідеї нащадків козацької старшини могли справити на політичні 

погляди ідеолога розбудови незалежної держави завдяки історичному доробку Миколи 

Маркевича та поетичній творчості Тараса Шевченка. Також доводиться можливість 

безпосереднього знайомства Миколи Міхновського із політичним трактатом радикального 

гуртка представників суспільної еліти українських земель початку ХІХ ст. 

Підсумком дослідження стали наступні висновки: 

1. Нащадки суспільної верхівки доби Гетьманщини не відразу змирились із 

втратою решток української державності, у їх колі визріла достатньо радикальна опозиція, 

що висловила свій протест проти поглинення українських земель Російською імперією у 

яскравому історико-літературному витворі «Історії Русів». 

2. Козацькі автономісти, чиї інтереси відбила «Історія Русів», прагнули 

зберегти в Російській імперії  привілейоване становище нащадків верхівки Гетьманщини, 

їх переважне право використовувати багатства українських земель, проте, незалежно від 

волі своїх авторів, цей трактат мав величезний вплив на формування патріотичних 

настроїв українців. 

3. Вплив «Історії Русів» був найбільш значним на першому етапі 

національного відродження, на другому цей твір зазнав серйозної критики, але 

продовжував поширюватись серед освічених українців та впливати на формування 

переконань представників третього етапу національного руху. 

4. На політичні переконання М. Міхновського політичний трактат найбільш 

рішуче налаштованих представників козацької старшини вплинув як за посередництва 

історичних досліджень М. Маркевича і поезії Т. Шевченка, так і внаслідок 

безпосереднього знайомства із текстом твору. Протестні настрої козацьких автономістів 

сприяли формуванню самостійницьких переконань борця за незалежність України. 

Висновки не є остаточними, тема потребує подальшого дослідження. 
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Будика Марія Василівна  

учениця 11 класу 

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

 

ГРОМАДСЬКА ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СІМ’Ї 

ГРУШЕВСЬКИХ 

 

Науковий керівник: Барабаш Наталя Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, 

керівник гуртка «Школа юного науковця (секція історія)» КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Михайло Сергійович Грушевський без сумніву є видатною особистістю. 

В історію він увійшов як учений, педагог, громадський і політичний діяч, 

публіцист, історик і письменник. Дослідження родини першого президента дає нам 

можливість зрозуміти, що впливало на його діяльність. 

Михайло Грушевський мав молодших брата Олександра та сестру Ганну, які стали 

нуковцями та громадськими діячами. Його дружина Марія теж не стала тінню відомого 

чоловіка і вони обоє виховали доньку Катерину – достойну послідовницю своїх предків. 

Метою даної роботи є дослідження громадської та наукової діяльності членів сім’ї 

Грушевських, а саме Олександра Сергійовича Грушевського, Ольги Грушевської, Марії 

Грушевської (Вояковської) та Катерини Грушевської. Для досягнення мети було 

визначено коло дослідницьких завдань: дослідити родовід Михайла Грушевського; 

опрацювати історіографію досліджень родини Грушевських; з’ясувати характерні 

особливості історичного періоду в який проживали Олександр Сергійович Грушевський, 

Ольга Грушевська, Марія Грушевська (Вояковська) і Катерина Грушевська, та його вплив 

на їхню діяльність; описати громадську і наукову діяльність Олександра Сергійовича 

Грушевського, Ольги Грушевської, Марії Грушевської (Вояковської) та Катерини 

Грушевської. 

Висновки. На прикладі сім’ї Грушевських ми бачимо як родинне виховання може 

виплекати цілу плеяду громадських, політичних та культурних діячів. Проживаючи в 

період Української революції, Грушевські стають активними рушіями державотворчих 

процесів. Розглянувши лише найближче родинне коло Михайла Грушевського ми можемо 

зробити висновки, що сім’я Грушевських зробила неоціненний вклад в розвиток 

громадського руху, науки і культури Української держави. 
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Гришко Анна Юріївна  

учениця 8 класу 

Криворізької гімназії № 95 Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 

«НОВА ДОБА» УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИХ ВІДНОСИН 

 

Наукові керівники: Барабаш Наталя Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент, 

керівник гуртка «Школа юного науковця (секція історія)» КПНЗ «МАНУМ» ДОР»; 

Бабенко Юлія Леонідівна, вчитель історії Криворізької гімназії № 95 Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області 

 

За визначенням словника прав людини, смертна кара – це позбавлення життя 

Вивчення періодичних видань як джерел тогочасного устрою життя все більше набирає 

популярності серед науковців. Актуальність роботи посилюється відсутністю будь-якої 

систематизованої чи фрагментованої інформації з теми. 

Метою дослідження є показ інформаційних можливостей періодичного видання 

«Нова доба» як пропагандистської преси. Відповідно до поставленої мети нами були 

визначені завдання:  

1. Розглянути систему інтернування та ув’язнення німецького керівництва в 

роки ІІ Світової війни; 

2. Дослідити пропагандистський потенціал періодичних видань; 

3. Окреслити основні інформаційні підрозділи газети «Нова доба». 

 Об’єктом вивчення виступають періодичні видання як джерело вивчення 

багатоукладності життя. 

Предметом дослідження є газета «Нова Доба» і відображені в ній відносини між 

ув’язненими та окупантами. 

Під час написання роботи нами були використані методи аналізу, синтезу, 

систематизації, порівняння. В основу дослідження покладено принципи: історизму, 

об’єктивності, системності, розвитку, історіографічної традиції, опори на історичні 

джерела, логіки та всебічного розгляду історичного явища. 

Апробація теми дослідження відбувалася в рамках захисту науково-

дослідницьких робіт товариства «Фоліант» у Криворізькій гімназії № 95, на студентській 

історичній конференції при КДПІ «Історія Придніпров’я в біографіях та портретах». 

Хронологічні межі роботи охоплюють випуски з 1941 по 1944 роки, зважаючи на 

обсяг історичного матеріалу та ідеологічну спрямованість видання, що підкріплювалась 

реальними перемогами німецької армії. 
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Деберина Софія Вадимівна  

учениця 11 класу 

КЗО «Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської ради 

 

УКРАЇНСЬКИЙ  НАЦІОНАЛІЗМ  ТА  «ЄВРЕЙСЬКЕ  ПИТАННЯ» ЗА  ЧАСІВ  

ГОЛОКОСТУ 

 

Науковий керівник: Шаріпова Тетяна Володимирівна, вчитель історії  і правознавства, 

КЗО «Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської ради 

 

Після Другої світової війни в СРСР тема єврейського минулого, антисемітизму, 

Голокосту піддавалася жорсткій ідеологічній обробці. Під впливом комуністичної 

пропаганди в радянському суспільстві сформувалися стійки  стереотипи  щодо 

українсько-єврейських відносин. Створений радянськими ідеологами образ «українсько-

німецького націоналіста» - антисеміта деякі політичні сили намагаються використовувати 

і сьогодні, приписуючи бійцям УПА єврейські погроми і участь у каральних операціях 

нацистів проти єврейського населення. Зазначене свідчить, що обрана для дослідження 

тема є актуальною. 

Мета цієї роботи полягає у прагненні показати витоки і наслідки антисемітської 

політики в Україні під час нацистського режиму, проаналізувати ставлення представників 

українських націоналістичних організацій до «остаточного вирішення  єврейського  

питання».  

Основними  завданнями  роботи  є: 

1) Проаналізувати основну мету і напрями діяльності  українського національно-

визвольного  руху; 

2) Визначити, якою була  позиція ОУН і УПА до «єврейського питання» за часів  

Другої  світової  війни. 

3) З’ясувати, чи дійсно представники українського національно-визвольного руху  

є  винними  у  масовому знищенні  євреїв  за  часів  Голокосту. 

Об’єктом даної курсової роботи є український націоналістичний рух і єврейське 

питання. Предметом даної курсової роботи є ставлення українських націоналістів до 

єврейського населення в окупованій нацистами Україні. 

В результаті нашого дослідження ми дійшли до такого висновку, що формування 

позиції націоналістичного руху щодо євреїв проходило паралельно з ідейним визріванням 

цього руху, воно було його невід’ємною частиною. Судячи з документів, які зараз вивчені 

істориками, у проводі ОУН до 1943 року не було єдиної визначеної позиції щодо євреїв як 

етносу взагалі. Проти єврейських погромів на початку радянсько-німецької війни 

виступали лише розрізнені групи, окремі представники українського націоналістичного 

руху. Головним упродовж всієї  війни для ОУН були українські проблеми. Але, стаючи 

свідками масового винищення нацистами єврейського населення, відбувається еволюція 

поглядів націоналістів на українсько-єврейські відносини. Відомі факти про допомогу 
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євреям під час Голокосту дозволяють зробити висновок, що в більшості випадків українці 

ставилися до євреїв як до співгромадян, доля яких викликала співчуття. 

 

 
 

Ричаловський Веніамін Сергійович  

учень 10 класу 

 Криворізького природничо-наукового ліцею Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 

 

ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ У  

40-60-ТІ РОКИ ХІХ СТ. 

 

Науковий керівник: Батрак Олег Петрови, вчитель історії Криворізького природничо-

наукового ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 

Метою дослідження є з'ясування історії повсякденності як наукового напряму та 

визначення історіографічним шляхом перспектив дослідження повсякденного життя 

української інтелектуальної еліти 40-х – 60-х років ХІХ століття. 

Відповідно до мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- охарактеризувати процес формування та зміст поняття «історія 

повсякденності»; 

- проаналізувати особливості зарубіжної та вітчизняної історіографії, що 

стосуються вивчення історії повсякдення; 

- визначити складові поняття «українська інтелектуальна еліта» та критерії 

відбору персоналій, яких можна віднести до даної групи. 

Актуальність теми зумовлена тим, що в світовій історичній науці вже давно 

перестали поставати питання про доцільність чи недоцільність вивчення історії 

повсякденного життя. На сьогодні в багатьох країнах існують цілі центри дослідження 

даної проблематики, видається значна кількість праць, що користуються чималою 

популярністю серед широкого кола читачів. В силу певних обставин, в Україні вивчення 

історії повсякдення лише набуває популярності. Але треба зазначити, що позитивні 

зрушення в цьому плані досить відчутні. Хоча й існують суперечки про саму дефініцію 

«повсякдення», але вже не заперечується важливість вивчення цієї сторони життя людини. 

Видається, що вивчення конкретних аспектів повсякденного життя діячів української 

культури ХІХ століття, а тим більше інтелектуальної еліти цієї доби має широкі 

перспективи. 

 На основі здійсненого дослідження, ми дійшли висновку, що історія 

повсякденності – це широкий комплекс проблем, розв’язання яких вимагає 

міждисциплінарних підходів, застосування різноманітних методичних інструментів, 

надзвичайно уважного ставлення до людини з її думками, переживаннями, мріями, 

оцінками оточуючої дійсності. Виходячи з визначення поняття «інтелектуал», ми цілком 

впевнено можемо віднести до яскравих представників української інтелектуальної еліти 

Т.Шевченка, П.Куліша, М.Костомарова, В.Білозерського та М.Гулака. Тому, дослідження 

різних аспектів їхнього повсякденного життя має надзвичайно високу актуальність.  
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Секція «Всесвітня історія» 
 

 
 

Чередник Дарина Олександрівна 

учениця 11 класу 

КЗО «навчально-виховний комплекс № 100 «загальноосвітній навчальний заклад  

I-II ступенів – ліцей» Дніпровської міської ради 

 

ОСОБЛИВОСТІ НАЦИСТСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ НА СТОРІНКАХ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ 

 

Науковий керівник: Оленченко Олександра Володимирівна, вчитель історії  

КЗО «навчально-виховний комплекс № 100 «загальноосвітній навчальний заклад  

I-II ступенів – ліцей» Дніпровської міської ради 

 

Регіональна преса відігравала роль своєрідного дзеркала життя регіону, в якому 

преса функціонувала, і мала досить сильний вплив на динаміку регіонального життя.  

Метою роботи є дослідити особливості нацистської пропаганди на окупованих 

територіях на прикладі регіональної періодики Дніпропетровщини. Для досягнення 

означеної мети вважаємо за доцільне виконати такі завдання як охарактеризувати 

нацистську пропаганду на окупованих європейських територіях, розглянути роботу 

пропагандистської машини нацистської влади, а також проаналізувати та виявити 

особливості нацистської пропаганди на сторінках регіональної періодики 

Дніпропетровщини. 

Об’єктом дослідження виступає нацистська пропаганда періоду Другої світової 

війни. Предметом – особливості нацистської пропаганди у світі на прикладі текстів 

регіональної преси.  

Джерельною базою роботи є регіональні газети «Дніпропетровська газета»  

(м. Дніпропетровськ) і «Дзвін» (м. Кривий Ріг).  

У ході роботи було проведено аналіз статей регіональної преси та виявлено певні 

образи, які набули постійного характеру. У висновках подано інформацію про основні 

напрямки нацистської пропаганди, які були нами виділені в ході дослідження.  
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Бовкунов Володимир Володимирович 

учень 10 класу 

КЗО «Середня загальноосвітня школа № 2» Дніпровської міської ради 

 

ЛИСТУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ВIЙСЪКОВИХ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ 

ПОВСЯКДЕННЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВIЙНИ 

 

Науковий керівник: Каюк Світлана Миколаївна, кандидат історичних наук,  

доцент кафедри історії України Дніпропетровського національного університету  

імені Олеся Гончара 

 

Актуальнiсть теми дослідження полягає у необхiдностi введення до наукового 

обiгу нового кола джерел, переважно особистого походження, якi вимагають бiльш 

копіткої роботи iсторика, детальної перевiрки iнформацiї, що у них мiститься, однак 

дозволяють вiдповiсти на iншi питания (так само особистого характеру), а вiдтак й 

зрозумiти повсякдення війни.  

Мета роботи – дослiдити повсякденне життя англiйських вiйськових часiв Першої 

світової вiйни за їx власними уявленнями, вiдображеними в особистому листуваннi.  

Для досягнення мети необхiдно було розв’язати наступні завдання:  

- зiбрати та проаналiзувати лiтературу i джерела по темі роботи; 

- схематично висвiтлити iсторiю Великобританії часів Першої світової вiйни i 

таким чином скласти каркас роботи;  

- проаналізувати листи англiйських військових і вибрати iнформацiю щодо 

повсякденного життя;  

- описати повсякденне життя англійських військових за їх власними уявленнями, 

вiдображеними в особистому листуваннi.  

Об’єктом даної роботи стали листи англiйських військових за 1916 р. 

Предметом даної роботи обрано повсякденне життя англійських вiйськових часiв 

Першої світової війни.  

В результаті роботи зроблені висновки: досвід кожного учасника війни  є 

неповторним і унікальним, однак у той же час достатньо типовим у контексті своєї епохи. 

Тому так важливо для сучасного історика заглибитися у внутрішній світ людини, яка зі 

зброєю у руках захищала інтереси своєї країни, детально дослідити складний і 

багатогранний «вимір» фронтової повсякденності. 
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Савченко Олександра Ростиславівна 

  учениця 10 класу 

КЗ «Навчально-виховний комплекс «Гімназія № 11 – спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням іноземних мов I ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» 

 Кам’янської міської ради 

 

ПРАВА ДИТИНИ В ГЕТТО: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Науковий керівник: Козорог Олександра Геннадіївна, вчитель історії та суспільних 

дисциплін КЗ «Навчально-виховний комплекс «Гімназія № 11 – спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням іноземних мов I ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» 

Кам’янської міської ради» 

 

Актуальність:  порушення прав дитини має не лише історичне значення, а й є 

щоденною реальністю і багатьом дітям, що опинились в умовах окупації та зоні бойових 

дій. 

Предмет дослідження: умови проживання, реалізація потреб, можливості 

розвитку та доля дітей в гетто. Об’єкт дослідження: права дитини в гетто на окупованих 

територіях СРСР в роки Другої світової війни. 

Хронологічні межі роботи: період окупації території СРСР нацистською 

Німеччиною ї її союзниками та існуванням на цих територіях єврейських гетто. 

Мета роботи: на основі писемних та візуальних джерел розкрити особливості 

правового становища єврейських дітей в гетто. 

Завдання роботи: вивчення стану наукової розробки теми та її джерельної бази, 

дослідження становища дітей в гетто та визначення основних  загальних рис життя, 

характеристику прав дитини  та їх порушення за нормами сучасного міжнародного права. 

Практичне значення роботи обумовлюється тим, що вона може 

використовуватися учнями та учителями на уроках та позаурочних заходах  з історії, 

правознавства, громадянської освіти для формування активної життєвої позиції, яка 

базується на гуманістичних, загальнолюдських моральних цінностях 

Проаналізувавши та дослідивши інформацію по цій темі, зроблено наступні 

висновки: 

Порушення прав дитини було невід’ємною складовою нацистської політики  по 

всій території, окупованої Німеччиною. 

Після знищення нацистами та їх союзниками мільйонів  життів (зокрема, 

Голокост), міжнародна спільнота осмислила, «що зневажання i нехтування правами 

людини призвели до варварських актiв, якi обурюють совiсть людства», погодила та 

систематизувала у праві невід’ємну цінність кожного людського життя для того, щоб 

забезпечити «соціальний прогрес» і свободу для всі. Загальна декларація прав людини 

розвинула культуру прав людини на національному та міжнародному рівнях. Саме тому 

зараз ми сприймаємо права людини та права дитини як даність. 

Конвенція ООН про права дитини стала першим в історії людства міжнародним 

документом, що стосується дітей і що містить такий широкий каталог прав, включаючи 
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особисті права і свободи дитини. Її часто називають Всесвітньою Конституцією прав 

дитини. 

Історичні приклади несправедливості та насильства, порушення інших прав 

дитини повинні стати усвідомленням трагічності досвіду минулого. Цінності життя 

дитини, її розвитку, свободи від дискримінації мають стати основою для розуміння 

загальнолюдських гуманістичних цінностей. Сподіваємось, що наше дослідження 

допоможе привернути увагу і  розвинути почуття відповідальності за стан дитинства у 

суспільстві, за реалізацію усього спектру прав та застосування усіх механізмів їх захисту. 

 

 
 

Бойко Олеся Русланівна  

учениця 10 класу 

КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 

Дніпропетровської області 

 

ПОЛІТИКА НАЦИСТІВ ЩОДО ПСИХІЧНОХВОРИХ 

 

Науковий керівник: Передерій Лідія Василівна, вчитель історії КЗО «Криворізький 

обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» Дніпропетровської області 

 

Актуальність. Друга світова війна є дослідженим явищем в світовій історії, проте, 

з іншого боку, історико-антропологічні аспекти Другої світової війни залишаються 

недослідженими. У літературі, присвяченій Другій світовій війні мало розкриваються 

«малі життєві світи, доля певних категорій населення й окремої людини». 

Мета дослідження: розкрити суть концепції «расової гігієни» та способи її 

реалізації як у Німеччині, так і на окупованих територіях.  

Предмет: практичне втілення нацистської теорії «чистоти арійської раси».  

Об’єкт: політика нацистського режиму щодо психічнохворих. 

Відповідно до поставленої мети, дослідження передбачає вирішення поставлених 

завдань : - визначити ступінь дослідженості теми;  - проаналізувати основні положення 

даної концепції та її втілення у Німеччині, в першу чергу; - діяльність влади щодо 

психічнохворих; - виявити особливості ставлення нацистів до «асоціальних елементів» в 

окупованих країнах Європи та в СРСР. 

В ході дослідження ми дійшли до наступних висновків: - тема, обрана нами 

залишається недослідженою досі; - втілення ідеології нацистів в життя застосовувалось 

шляхом фізичного винищення асоціальних елементів; - Втілення в життя концепції 

винищення асоціальних елементів проводилось на основі підтримки Міністерства 

фінанасів, створеної нацистською Німеччиною розгалуженою системою концтаборів, де 

здійснювалось втілення вжиття ідеології нацистів; - з особливою жорстокістю нацисти 

втілювали у життя дану концепцію створення ідеальної раси. Страхітлива жорстокість 

нацистської влади проявлялася також у ставленні до людей з психічними відхиленнями, 

розумово відсталих та зі спадковими захворюваннями. Саме до них нацисти ставились з 

особливою жорстокістю, використовуючи у своїх цілях в якості «піддослідних кроликів». 

 



 
 

122 

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

 
Секція «Філософія» 

 

 
 

Тулянцева Аліса Дмитрівна  

учениця 9 класу 

Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

 

ЛЮДИНА ЯК ПРОЕКТ САМОТВОРЕННЯ ЖИТТЯ (ЗА С.Б. КРИМСЬКИМ) 

 

Науковий керівник: Гродікова Олена Володимирівна, вчитель етики Криворізької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, керівник гуртка «Юний науковець» КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Актуальність роботи полягає в тому, що проблема людини в усі історичні часи 

розглядалася як найважливіша проблема філософії. Майже всі філософи торкалися так чи 

інакше її змісту, тому що ця проблема є вічною, і один з найвідоміших та найцікавіших 

українських філософів, Сергій Борисович Кримський, теж глибоко вивчав дану проблему. 

Саме він у свій час вивів певну «формулу», алгоритм дій, філософему «проект стати 

Людиною» яка може допомогти стати людиною чи зрозуміти, чи є ви нею, взагалі. До нас 

філософема С. Кримського «проект стати Людиною» та й антропологічні вчення 

філософа, Сергія Кримського, не були вивчені так поглиблено та детально.  

Об'єктом нашого дослідження є феномен людини. Предмет дослідження – 

філософсько-антропологічні погляди Сергія Кримського в контексті самотворення 

людини. Мета – висвітлити основні підходи до вивчення людини, проаналізувати  

антропологічні погляди у філософських працях С.Б. Кримського та з’ясувати їх 

актуальність для сьогодення. 

Для досягнення мети ми виконали наступні завдання: 

1. Здійснили науково-теоретичний аналіз основних підходів до проблеми буття 

людини в контексті філософсько-антропологічного дискурсу, а саме: проаналізували і 

висвітлили основні визначення феномену «людина»; висвітлили есенційний та 

екзестенційний підходи до витлумачення людини; розкрили сутність філософії 

людиноцентризму; визначили характерні риси  української філософської думки щодо 

проблеми людини. 

2. Проаналізували філософсько-антропологічні погляди С.Б. Кримського. 

3. Висвітлити головні шляхи здійснення проекту самотворення та 

самовибудовування людини в житті та обґрунтувати їх актуальність для сьогодення. 

На думку С.Б.Кримського у людини у всьому повинна бути гармонія: гармонія 

душі з тілом, думок з діями. Духовність, в його розумінні, – важіль сучасного суспільства і 

люди повинні базуватися на принципах духовності, гармонії та моральності. Він 
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наголошує на загрозі цивілізації людині, якщо вона не навчиться правильно розставляти 

пріоритети. 

  
 

Шум Тимофій Костянтинович  

учень 9 класу 

Криворізької спеціалізованої школи I-III ступенів № 71 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

 

ПРОБЛЕМА ЩАСТЯ В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ 

 

Науковий керівник: Гродікова Олена Володимирівна, вчитель етики Криворізької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, керівник гуртка «Юний науковець» КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Ми вважаємо, що в історії філософської думки (зокрема в працях античних 

філософів) накопичено величезний багаж інформації, досвіду і досліджень щодо даної 

проблеми і вивчення даного питання може надати неоціниму допомогу сучасному 

поколінню для розуміння і досягнення щастя. 

 На наш погляд, в даний час назріла необхідність дослідження феномену щастя 

посилаючись на погляди античних філософів. Це дозволить подолати спрощені уявлення 

про даному предмету і провести теоретичний аналіз щастя, як міри буття людини, що 

спирається на багатовікову філософську традицію . На цій підставі можна вважати  

проблему, що розглядається в даній роботі  актуальною і гідною уваги.  

Об’єктом дослідження є «щастя» як філософська категорія. Предмет – погляди 

античних філософів на проблему щастя 

Мета дослідження – проаналізувати погляди античних філософів на проблему 

щастя і з’ясувати їх актуальність  в сьогоденні. 

Для досягнення мети були виконані наступні завдання:  

1) проаналізовано сутність поняття «щастя» як філософську категорію  

2) розглянуто еволюцію поглядів на щастя в історії філософії; 

3) проаналізовано ідеї античних філософів щодо щастя; 

4) з’ясувана актуальність ідей античних філософів в сьогоденні  

Джерельною базою дослідження стали твори філософів античності -  Платона, 

Арістотеля, Епікура, Демокріта та інших. 

Як загальний висновок, можна зазначити, що антична філософія сформулювала 

три великі парадокси, пов'язані з прагненням до щастя: хто хоче бути щасливим, хай буде 

обережним із  зовнішніми благами; хай обмежує свої потреби; уникає зайвих задоволень. 

Отже, греки користувалися всіма чотирма поняттями, які в даний час виступають під 

назвою щастя»: сприятлива доля (поняття ще дофилософське), блаженство (у міфології, а 

потім і в філософії), задоволення життям ( у Демокріта), володіння найціннішими благами 

(Арістотеля і його послідовників).  

Духовні цінності, які лежать в основі поняття щастя, створюють комплекс 

морально-етичних поглядів і установок, які в певний момент, по мірі дорослішання 

молодого покоління, стають панівними, найбільш актуальними для того чи іншого 
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суспільства. І саме в цих умовах актуальним є знайомство з філософськими вченнями про 

щастя, взагалі з вченнями Античних філософів. 

 
 

Кендиш Анастасія Вікторівна  

учениця 10 класу 

Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕНТАЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ ТА АМЕРИКАНЦІВ 

 

Науковий керівник: Гродікова Олена Володимирівна, вчитель етики Криворізької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, керівник гуртка «Юний науковець» КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Актуальність роботи полягає в можливості усвідомлення причин в розбіжностях у 

менталітеті українців та американців. 

Зараз, багато учнів Криворізької спеціалізованої школи № 71 приймають участь у 

програмі обміну для старшокласників FLEX, ініціатором якої став сенатор Білл Бредлі. 

Програма замислювалась як засіб досягнення взаєморозуміння серед двома культурами, 

між якими довгий час була «залізна завіса». За двадцять три роки існування програми 

більше 23 тисяч старшокласників провели рік навчання в Америці, мешкаючи в 

американських сім’ях. Спілкуючись з тими, хто повернувся, ми побачили, що далеко не 

всі учні були готові до сприйняття американського способу життя, тому що не були 

ознайомленні з їх ментальними особливостями. Тому в нашому науковому дослідженні ми 

вирішили виявити специфіку української та американської ментальності. 

Мета дослідження полягає у вивченні основних підходів до розвитку і визначення 

поняття «менталітет», його змісту; аналізі особливостей та спільних рис ментальності 

українців і американців. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні 

завдання дослідження:  

- розглянути історію становлення поняття «менталітет» в європейському та 

українському контекстах; 

- охарактеризувати структурні компоненти ментальності; 

- визначити ментальність як систему установок нації; 

- розкрити основні риси ментальності українців; 

- з’ясувати особливості ментальності американців; 

- здійснити порівняльну характеристику властивостей українського та 

американського менталітету.  

 На рубежі тисячоліть стає все більш очевидним, що людство розвивається по 

шляху розширення взаємозв'язку і взаємозалежності різних країн, народів та їх культур. 

Цей процес охопив різні сфери суспільного життя всіх країн світу. Сьогодні неможливо 

знайти етнічні спільності, які не зазнали б на собі вплив як з боку культур інших народів, 

так і більш широкого суспільного середовища, існуючого в окремих регіонах і в світі в 

цілому. Даний процес посприяв бурхливому зростанні культурних обмінів і прямих 

контактів між державними інститутами, соціальними групами, громадськими 
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організаціями і окремими індивідами різних держав і націй. Розширення взаємодії культур 

і народів робить особливо актуальним питання ментальних особливостей представників 

різних націй. Культурне різноманіття сучасного людства посилюється і народи знаходять 

все більше коштів, щоб зберігати і розвивати свою цілісність і ментальні особливості. 

Така тенденція до збереження ментальної самобутності підтверджує загальну 

закономірність, яка полягає у тому, що людство все більш глобалізується, але не втрачає 

свого культурного розмаїття. У контексті цих тенденцій суспільного розвитку стає 

надзвичайно важливим вміти визначати ментальні особливості народів, щоб зрозуміти 

один одного й досягти взаємного визнання. 

 

 
 

Різак Анна Іванівна  

учениця 11 класу 

КЗ «Ганнівський навчально-виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа – 

дошкільний навчальний заклад» Верхньодніпровської районної ради» 

 

ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ ЯК ЦІННІСНИЙ ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Науковий керівник: Василюк Тетяна Іванівна, учитель історії КЗ «Ганнівський навчально-

виховний комплекс «Середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» 

Верхньодніпровської районної ради» 

 

Питання ціннісних пріоритетів українського суспільства на сучасному етапі 

достатньо висвітлено  науковцями. Однак, більшість праць не містить чіткого 

спрямування на філософію діалогу, хоча дане питання неодноразово стає темою круглих 

конференцій, що організовуються Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 

і є досить важливим в час становлення громадянського суспільства в Україні. 

Актуальність роботи полягає в тому, що вивчення даної проблеми допоможе глибше 

зрозуміти особливості формування ціннісних пріоритетів в нашій державі на основі 

принципів діалогу з метою досягнення консенсусу всіма учасниками даного процесу. 

Мета роботи – з’ясувати чи є ціннісним пріоритетом філософія діалогу у ХХІ ст. У зв’язку 

із вказаною метою поставлено завдання визначити теоретичну базу дослідження (сутність 

поняття філософії діалогу, її розвиток від витоків до сучасності); проаналізувати зміст 

статей наукових та спеціалізованих видань з метою виявлення ціннісних орієнтирів 

сучасного українського суспільства; окреслити шляхи використання основних положень 

філософії діалогу для вирішення актуальних проблем становлення громадянського 

суспільства в Україні.   

У процесі дослідження було виявлено основні етапи розвитку філософії діалогу: 

від античної філософії до мислителів ХХ століття  (М. Бубер, М. Бахтін,  Е. Левінас та ін.); 

на основі статей періодичних видань зроблено соціально-філософський аналіз діалогу як 

пріоритетному напрямку спілкування в сучасному українському суспільстві. Під час 

роботи зроблено висновок щодо пріоритетності філософії діалогу в українському 

суспільстві, визначено її як необхідну умову національної консолідації. 
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Секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» 
 

 
 

Берко Олексій Олегович  

учень 9 класу 

КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов 

І ступеня – колегіум № 16» Кам’янської міської ради 

 

ПЕРШІ СВЯТІ ЖІНКИ УКРАЇНИ 

 

Науковий керівник: Зборець Свiтлана Вiкторiвна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії Дніпродзержинського державного технічного університету       

 

Православна церква має традицію найбільш видатних християн, які гідно 

пройшли свій життєвий шлях та залишили по собі в пам’яті людей яскравий слід, 

зараховувати до лику святих угодників Божих, молитися їм та почитати їхню пам’ять. 

Оскільки церковна пам’ять – це народна пам’ять, то часто саме вона давала матеріал для 

канонізації святого чи святої. Таким чином, особливо видатні жінки Української землі 

залишили пам’ять про себе не тільки в літописах та фольклорних творах, а й були 

зараховані до лику святих. Саме пам’яті перших святих жінок України і присвячена дана 

робота.  

На підставі опрацьованого масиву «Житія Святих», теологічних та історичних  

творів визначено поняття агіологія. За категоріями та формами святості розглянуто 

перших святих жінок Їх життєвий та релігійний шлях описано в хронологічній 

послідовності з Х по ХІІ ст., починаючи з першої святої – Ольги. Розкриті їх християнські 

добродії, подвиги, праведна кончина та канонізація. 

Перших святих жінок обрано за територіальним принципом – в межах кордонів 

сучасної України. Роботу доповнює карта церков, збудованих першими святими жінками 

України. Складено церковний календар вшанування святих жінок. Окрасою роботи можна 

вважати ікони перших святих жінок Київської Русі. 

В роботі вперше зібрані святі жінки України Х–ХІІІ ст., і через їх життєвий та 

релігійний шлях ми маємо можливість під іншим кутом поглянути на хід історії 

запровадження християнства, поширення православ’я. Існує певна думка, що сучасність 

не дає можливості наблизитись до святості. Справді, ті часи були нелегкими, 

християнство на Русі тільки-но з’явилося, ворогів було занадто багато як у держави, так і 

у віри. І ті, хто не відступав від своїх моральних, християнських та патріотичних 

принципів, вже були майже святими. 
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Суржик Поліна Олександрівна  

учениця 9 класу 

Криворізького природничо-наукового ліцею Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

 

ОСОБЛИВІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я В ХVІІ СТ. 

 

Науковий керівник: Батрак Олег Петрович, вчитель історії Криворізького природничо-

наукового ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 

Метою дослідження є з’ясування особливостей українського православ’я в  

ХVІІ ст. 

Виходячи з сформульованої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- проаналізувати догматичні особливості християнського віровчення в 

українському православ’ї ХVІІ ст.; 

- простежити організацію обрядово-культової сфери і її специфіку в українській 

православній Церкві; 

- охарактеризувати особливості мистецького оформлення церковно-релігійного 

життя українського православ’я у ХVІІ ст. 

Актуальність викликає науковий і суспільний інтерес, оскільки вітчизняне 

релігієзнавство не вирізняло самобутності українського православ’я в XVII ст. до 

останнього часу як самостійного явища. Вивчення саме цього періоду обумовлена 

насамперед необхідністю з сучасних позицій розглядати та усвідомлювати досвід 

минулого. Особливо сьогодні, коли весь християнський світ говорить про необхідність 

пошуків шляхів для порозуміння між християнськими конфесіями та об'єднання навколо 

християнських цінностей, які розвивались у тісному взаємозв’язку з національно-

культурним, суспільно-політичним розвитком України. 

З'ясовано, що самі особливості українського православ’я – це переломленні через 

призму особливостей національної духовності, передуючих релігійних традицій 

українського народу, його історичного буття і самобутньої культури  і ввібрані у ролі 

ідентифікаторів його духовності – християнське віровчення і культ, організація 

церковного життя. 
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Гнідковська Катерина Геннадіївна  

учениця 9 класу 

Криворізької Центрально-Міської гімназії Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

 

ЖИТТЯ РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ СПІВВІДНОСИН З РІЗНИМИ 

ПОЛІТИЧНИМИ СИСТЕМАМИ  1900-1920-Х РОКІВ. 

 

Науковий керівник: Родіонов Дмитро Миколайович, вчитель 1-ї категорії Криворізької 

Центрально-Міської гімназії Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 

Релігійне життя – це життя з особливою системою світогляду та світосприйняття, 

на основі культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку 

людини. Так як релігія займає одне з найважливіших місць в суспільстві, вона завжди 

опинялася під загрозою контролю. І саме на основі її значення влада бажала  знайти 

шляхи до управління суспільством.  

Актуальністю нашого дослідження є те, що на фоні патріотичного підйому 

українського суспільства на сьогодні повинен існувати соціальний інститут, що об’єднає 

його та буде сприяти духовному відродженню – таким інститутом є союз держави та 

церкви; союз держави та церкви, який діятиме на благо суспільства та сприятиме 

посиленню його єдності. 

Об’єкт: Релігійне життя перших десятиліть ХХ століття. 

Предмет: Співвідносини держави та церкви у зазначений період. 

Мета: Дослідити життя релігійної громади та порівняти особливості її співжиття 

за панування різних політичних сил. 

Для досягнення цілей, ми поставили собі такі завдання: 

1) розглянути поняття релігії та церкви як соціальних інститутів; 

2) проаналізувати роль церкви в суспільстві; 

3) довести вплив політичної системи на релігійне життя; 

4) систематизувати отриману інформацію і зробити висновки. 

Відносини між церквою та владаю – один з найважливіших чинників існування 

єдиного суспільства. Адже чим більш лояльне ставлення політичної сили до церкви, тим 

більш сповненим є релігійне життя громади. На сучасному етапі розвитку українського 

суспільства, питання відносин влади і церкви постає з новою силою. Аналіз подій в 

державі, що відбувалися раніше, дозволяє порівняти їх з сучасністю, виділити спільні 

характерні риси. Надає змогу зробити висновки стосовно того, як має існувати церква як 

великий соціальний інститут і як владі треба ставитися до церкви, заради спільного та 

кращого майбутнього. 

 

 

 

 

Секція «Соціологія» 
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Вільшанецький Марко Ігорович  

учень 11 класу  

КЗО «Навчально-виховний комплекс №139 «загальноосвітній навчальний заклад – 

центр творчості «Дума» Дніпровської міської ради 

 

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ  СТАРШОКЛАСНИКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Науковий керівник: Ніколенко Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук,  доцент 

кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара 

 

Науково-дослідницька робота присвячена проблемі ціннісних орієнтацій 

старшокласників на сучасному етапі розвитку українського суспільства, актуальність якої 

пов’язана із кризовими трансформаційними процесами, що спонукають громадян до 

переосмислення життєвих цінностей і негативно впливають на становлення 

громадянського суспільства в Україні. 

Мета дослідження: визначити ціннісні орієнтації старшокласників на сучасному 

етапі розвитку українського суспільства. 

Завдання дослідження:  

- висвітлити наукові підходи до змісту поняття «ціннісні орієнтації»;  

- з’ясувати соціальну значущість ціннісних орієнтацій;  

- визначити ціннісні орієнтації старшокласників на сучасному етапі розвитку 

українського суспільства;  

- узагальнити результати дослідження та на їх основі розробити рекомендації. 

Практичне значення дослідження визначається тим, що виявлено і проаналізовано 

систему ціннісних орієнтацій старшокласників загальноосвітнього навчального закладу, 

розроблено анкету для виявлення їх загальних тенденцій, рекомендації щодо спрямування 

ціннісних орієнтацій старшокласників на  загальнокультурні гуманістичні пріоритети.  

Результати роботи можуть бути використані у подальших соціологічних 

дослідженнях із означеної проблеми, для розробки стратегії спрямованості ціннісних 

орієнтацій шкільної молоді в аспекті духовності та гуманізму, у проведенні практикумів і 

семінарів із проблеми ціннісних орієнтацій старшокласників на сучасному етапі розвитку 

українського суспільства, у практиці роботи педагогів, психологів, соціальних 

працівників. 
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Головченко Олена Олександрівна 

учениця 11 класу 

Царичансьої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради 

Дніпропетровської області 

 

«ІДЕАЛЬНЕ ТІЛО» В УЯВЛЕННЯХ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ 

ВИМІР 

 

Науковий керівник: Головченко Надія Вячеславівна, вчитель історії та географії 

Царичансьої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради 

Дніпропетровської області 

 

Актуальність. Трансформаційні зміни суспільства споживання провокують 

домінування цінності ідеального, вічно молодого, стрункого та підтягнутого тіла. Сучасна 

людина стає творцем власної зовнішності відповідно до канону, який активно 

пропагується ЗМІ. Культ досконалого тіла є яскравим показником ідеології суспільства 

споживання. Однак ідеал, який активно просувається рекламою, глянцевими журналами, 

телебаченням, модою часто не відповідає реальності, тому, як жінки так і чоловіки 

вимушені прикладати максимум зусиль, для того, щоб відповідати стандартам тілесної 

привабливості, що існує в суспільстві та суспільній свідомості. Таким чином, проблемна 

ситуація полягає в актуалізації тематики ідеального тіла в медійному просторі, особливо в 

рекламній реальності, яка активно маніпулює масовою свідомістю. Головним елементом 

реклами є людина та, безпосередньо, її тіло, яке приваблює увагу споживачів. В рекламі 

використовуються певні стереотипи і стандарти образу ідеального тіла, які набувають все 

більшого поширення та впливу на сучасне суспільство.  

Об’єкт роботи – «ідеальне тіло» як соціокультурний феномен. 

Предметом роботи – є уявлення учнівської молоді про «ідеальне тіло»  

Мета роботи полягає у визначені змістовного наповнення уявлень учнівської 

молоді про «ідеальне тіло». 

Реалізація поставленої мети зумовлена вирішення наступних завдань: 

1. охарактеризувати основні напрямки соціологічного теоретизування щодо 

проблем тілесності; 

2. з’ясувати основні форми репрезентації тілесності в масовій культурі; 

3. визначити змістовне наповнення уявлень учнівської молоді про «ідеальне 

тіло». 

Висновки. При написанні роботи ми охарактеризували основні напрямки 

соціологічного теоретизування щодо проблем тілесності. Визначили основні характерні 

риси соціологічного трактування понять «тіло» та «тілесність». Були виділені основні 

соціологічні підходи, представники яких в своїх роботах досліджують тіло як феномен 

культури, і зауважують на соціальну природу тілесності. З’ясували основні форми 

репрезентації тілесності в масовій культурі. Масова культура репрезентує певні 

стереотипи і стандарти тілесності, які набувають все більшого поширення та впливу на 

сучасне суспільство. ЗМІ тиражують образи «ідеального тіла» і провокують молодь, яка 



 
 

131 

знаходиться в активному пошуку своєї ідентичності, до акцентування уваги щодо свого 

фізичного стану тіла. Визначили змістовне наповнення уявлень учнівської молоді про 

«ідеальне тіло». Підсумовуючи результати дослідження можна зробити висновок, що в 

цілому учні задоволені своєю тілесністю, мають певні знання про здоровий образ життя, 

негативно відносяться до дієти, вважають, що ідеальну фігуру можна досягти завдяки 

фізичним навантаженням. 

 

 
 

Мокроусова Анна Андріївна 

учениця 11 класу 

Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 

 

ПОСТАТЬ ВОЛОНТЕРА У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

МОЛОДІ КРИВОГО РОГУ 

 

Наукові керівники: Жердєва Ольга Ігорівна, вчитель географії та економіки 

Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області; Гродікова Олена Володимирівна, вчитель етики Криворізької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник 

гуртка «Юний науковець» КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Актуальність роботи полягає в необхідності вивчення життєвих орієнтацій 

Актуальність: в останні роки в Кривому Розі, як і в Україні, стрімко зросла кількість 

різноманітних волонтерських організацій та людей, які користуються таким положенням, 

тому думка людей про волонтерів схильна змінюватися на негативну. Саме тому, 

актуальність роботи полягає у вивчені погляду молоді на діяльність волонтерів. 

Гіпотеза: серед криворізької молоді поширена недовіра до волонтерів, тому 

відсоток залучених до волонтерів студентів низький. 

Об’єкт дослідження: волонтер. 

Предмет дослідження: соціальна характеристика постаті волонтера. 

Мета роботи: вивчення ставлення до волонтерів для подальшого виправлення 

ситуації. 

Для досягнення поставленої мети було визначено наступні завдання: 

1. Дослідити зародження руху волонтерів в Європі та Україні; 

2. Визначити поширеність волонтерства серед криворізької молоді; 

3. Проаналізувати наявність упереджень щодо волонтерів та їх діяльності; 

4. Провести емпіричний аналіз про рівень готовності сучасного криворізького 

молодіжного суспільства до залучення до  діяльності волонтерів. 

Практичне застосування: для використання при проведенні тренінгів та 

агітаційних компаній для залучення до волонтерських організацій з метою поліпшення 

якості допомоги від неприбуткових організацій. 

В Кривому Розі багато волонтерів, але молодь не знає про можливості діяльності 

такого роду, через що втрачає можливість здобувати безцінні навички. 
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Ткаченко Віктор Ігорович  

учень 11 класу 

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

 

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Наукові керівники: Бондар Валентина Миколаївна, вчитель історії Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41 Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області; Гродікова Олена Володимирівна, вчитель етики Криворізької спеціалізованої  

школи  з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів № 71, керівник гуртка 

«Юний науковець» КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Об’єкт дослідження: соціальні мережі як інструмент маніпуляції підлітками. 

Предмет дослідження: форми, засоби маніпуляції підлітками в соціальних 

мережах. 

Мета роботи: виявити та дослідити рівень довіри до соціальних мереж у підлітків 

і як наслідок виявити наявність маніпулятивного впливу, розробити практичні 

рекомендації щодо запобігання впливу маніпуляції в соціальних мережах. 

Методи дослідження: власне спостереження, теоретичне узагальнення і 

порівняння, анкетування, аналіз наукової літератури, статистичний аналіз. 

Результат дослідження та їх новизна: обґрунтування положень щодо наявності 

маніпуляції в соціальних мережах, великою частиною користувачів яких є підлітки.  

Рекомендації щодо використання результатів роботи: матеріли роботи можуть 

бути використані у викладені курсу «Людина і світ», а саме відповідно до теми «Засоби 

масової інформації та їх роль у суспільному житті», у виховній роботі серед учнів 

молодшої, середньої та старшої шкіл, а також під час проведення батьківських зборів з 

метою звернення уваги на проблему низького рівня розвитку аналітичних навичок учнів.  

Значущість роботи та висновки: більшість українських підлітків мають хоча б 

один обліковий запис у різних соціальних мережах, в яких можуть стати заручником 

маніпуляції масовою свідомістю – управлінням поведінки людини на просторах 

соціальних мереж. Висновки вказують на аргументовану необхідність формування 

критичного мислення в користувачів соціальних мереж та високу значущість роботи. 
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Федоренко Валерія Віталіївна  

учениця 11 класу 

КЗ «Навчально-виховне об’єднання «Ліцей нових інформаційних технологій – 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Кам’янської міської ради 

 

ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ СУЧАСНОЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Наукові керівники: Познанська Катерина Володимирівна, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри соціології Дніпродзержинського державного технічного університету, 

вчитель історії та правознавства КЗ «Навчально-виховне об'єднання «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітній заклад І-ІІ ступенів – ліцей нових інформаційних 

технологій» Кам’янської міської ради 

 

Актуальність роботи. Проблема інтерпретації сутності політичних цінностей стає 

предметом постійної ідейної боротьби, обумовленої їх значенням у житті держави та 

соціуму. Сучасна учнівська молодь – це громадяни, виборці від вибору яких через два-три 

роки буде залежати майбутнє України. Тому вже сьогодні слід визначати державні 

пріоритети молоді для подальшої розбудови демократії нашої країни. 

Метою роботи є визначення демократичних політичних цінностей у житті 

учнівської молоді для розвитку українського суспільства та збереження України, як 

незалежної демократичної держави. 

Об’єкт дослідження: учнівська молодь. 

Предмет дослідження: демократичні політичні цінності учнівської молоді. 

Висновки та основні результати проведеної роботи: На основі ґрунтовного 

вивчення теоретичних джерел, вторинних емпіричних даних та результатів власного 

дослідження надається аналіз соціально-політичної цінностей, притаманних учнівській 

молоді України. Визначено значущість демократичних політичних цінностей у житті 

учнівської молоді для розвитку українського суспільства та збереження України, як 

незалежної держави. 

 

 

Секція «Журналістика» 
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Карпенко Анна Григорівна  

учениця 11 класу 

КЗО «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа – дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської ради 

 

ПРИЙОМИ ІНВЕРСІЇ У КРЕОЛІЗОВАНОМУ РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ 

 

Науковий керівник: Смаглюк Галина Петрівна, учитель української мови та літератури 

комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 148 «спеціалізована школа 

– дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Планета Щастя» Дніпровської міської 

ради 

 

Актуальність. В умовах перетворення більшості рекламних повідомлень на 

комунікаційний шум, набуття потенційними споживачами імунітету щодо впливу 

рекламних повідомлень актуальності набуває звернення до нових креативних прийомів, 

які б дозволили рекламістам привернути й утримати увагу цільової аудиторії. Одним з 

таких засобів і є інверсія, яка дозволяє оригінально та влучно висловлювати ключові ідеї 

рекламного меседжу та викликати інтерес у реципієнтів.  

Мета роботи – дослідити комунікаційний потенціал інверсії у рекламі. Завдання – 

розкрити поняття «інверсія», дослідити випадки використання інверсії як стилістичної 

фігури та як засобу впливу на реципієнта, схарактеризувати конкретні вербальні й 

візуальні прийоми впливу цього засобу на цільову аудиторію, розкрити комунікаційні 

можливості інверсії у соціальній рекламі. 

Нові наукові положення: інверсія є креативним прийомом у рекламній практиці, 

що має значний комунікаційний потенціал завдяки створенню інтригуючого знакового 

середовища у рекламному дискурсі; інверсія залучає та тривалий час утримує увагу 

реципієнта завдяки трансформаціям звичного для цільової аудиторії змісту речей; в 

інверсованих рекламних зверненнях «переверництво» стосується як вербальних, так і 

візуальних компонентів; інверсія досягається за рахунок гіперболізації певних аспектів 

рекламованого продукту, демонстрації людини-споживача у невластивій йому функції, 

антропомофізації неживих істот та тварин, переверництва головного/другорядного, 

суб’єкта дії/об’єкта дії тощо. 

Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних 

джерел і додатків. 

 

 
 

Баранець Олександра Віталіївна  

учениця 11 класу 

КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов 

І ступеня – колегіум № 16» Кам’янської міської ради 

 

КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ ОСВІТНЬОЇ ТЕМАТИКИ У БЛОГАХ                      

СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ 
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Науковий керівник: Зборець Свiтлана Вiкторiвна, кандидат історичних наук, доцент 

кафедри історії Дніпродзержинського державного технічного університету       

 

Особливістю сучасного етапу розвитку суспільства є високий рівень 

використання Інтернет-технологій та їх комунікативних можливостей. Як наслідок, 

значної  популярності в Інтернет-середовищі набувать блоги. Сьогодні блоги переважно 

розглядаються як джерело створення та поширення інформації, засіб комунікації. Проте в 

такій ролі їх призначення не вичерпується, вони все більше виконують функцію 

поширення та обміну матеріалами, які мають пізнавальний зміст, висвітлення освітніх 

питань, проблем виховання та культурного розвитку. Вищезазначені положення 

актуалізують питання, досліджені в науково-дослідній роботі.  

Основна мета роботи – провести контент-аналіз публікацій освітньої тематики у 

блогах  сучасних вітчизняних та зарубіжних видань та визначити їх особливості. 

Для досягнення поставленої мети в роботі поставлено такі завдання: 

- визначити сутність контент-аналізу; 

- дослідити процедуру здійснення контент-аналізу; 

- розглянути підходи до визначення категорій контент-аналізу; 

- провести порівняльний контент-аналіз публікацій освітньої тематики у 

блогах сучасних зарубіжних та вітчизняних Інтернет-видань; 

- встановити відмінності в освітньому контенті блогів журналістів зарубіжних 

та вітчизняних Інтернет-видань. 

Основним науковим результатом є удосконалений методичний підхід до 

проведення контент-аналізу. В роботі пропонується доповнити підготовчу фазу його 

здійснення стадією обґрунтування актуальності поставленої мети. Для цього в роботі 

запропоновано використати кореляційно-регресійний аналіз, який дозволив встановити, 

що від частки публікацій освітньої тематики у блогах Інтернет-видань певної країни 

залежить індекс вищої освіти цієї країни. Математичне доведення такої залежності 

дозволяє стверджувати, що поставлена мета контент-аналізу є дійсно актуальною. 

Практичну цінність має розроблена в роботі система критеріїв, які можуть бути 

обрані дослідником для формування генеральної та вибіркової сукупності при проведенні 

подібного роду досліджень. Загалом результати проведеного порівняльного контент-

аналізу публікацій журналістів у блогах дозволяють встановити пріоритети у питаннях 

освіти, культури та виховання різних країн і тим самим створити підґрунтя для 

проведення подальших досліджень науковцями в напрямі визначення причин та наслідків 

виявлених відмінностей. 

 
 

Доброгорська Маргарита Петрівна  

учениця 11 класу 

КЗО «Навчально-виховний комплекс № 138 «загальноосвітній навчальний заклад  

І ступеня – гімназія» Дніпровської міської ради 

 

ДОПІНГ У СПОРТІ 
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Науковий керівник: Осадча Ірина Сергіївна, учитель історії, вчитель-методист 

КЗО «Навчально-виховний комплекс № 138 «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

– гімназія» Дніпровської міської ради 

 

Актуальність роботи полягає в тому, щоб привернути увагу суспільства до 

проблеми вживання допінгу спортсменами, які представлені не тільки у формі таблеток чи 

уколів, а також у вигляді різноманітних харчових добавок, порошків, паст, настоянок, що 

спочатку розроблені для медичного застосування. Наразі вони активно використовуються 

спортсменами.       

Мета роботи – дослідити характерні види допінгів, що використовуються в різних 

видах спорту та їх вплив на здоров’я спортсменів.     

Завдання роботи:  

1) розглянути класифікації допінгів за їх групами; 

2) проаналізувати причини вживання допінгу у спортсменів;  

3) визначити механізм дії допінгових препаратів, психічні зміни та порушення в 

організмі під час їх вживання;  

4) показати санкції, які застосовують до спортсменів в процесі перевірки допінг-

контролю. 

Об’єкт дослідження – проблема використання допінгу у спорті. 

Предмет дослідження – допінг та його вплив на організм спортсмена. 

Причиною тому – непомірне прагнення досягнути призові місця у змаганнях, 

меркантильні інтереси спортсменів і тренерів, спортивних організацій, цілих країн. 

Можна констатувати, що прийом допінгів викликає численні ускладнення у спортсменів, 

аж до летальних результатів. З цієї причини, а також і тому, що всі спортсмени повинні 

перебувати в однакових умовах, МОК (Міжнародний олімпійський комітет) заборонив 

застосовувати ряд фармакологічних препаратів на тренуваннях і змаганнях. У цьому 

випадку стадіонах змагатимуться фармакологи, а не спортсмени.  

Використані методи: описування, узагальнення, спостереження, систематизація 

матеріалів. Робота є теоретичною, можливе практичне використання роботи під час 

читання лекцій для спортсменів. Практичну цінність мають результати аналізу жанрів 

блогів, який дозволив визначити пріоритетність їх використання у журналістських текстах 

та виявити чинники, що обумовлюють популярність певних видів жанрів серед читачів. 

 

 
 

Іванова Анастасія Ігорівна  

учениця 10 класу 

Павлоградського міського ліцею Павлоградської міської ради Дніпропетровської області 

 

ВПЛИВ СУЧАСНИХ СЕРІАЛІВ НА ПІДЛІТКІВ 

 

Науковий керівник: Глухова Тетяна Вікторівна, вчитель української мови та літератури 

Павлоградського міського ліцею Павлоградської міської ради Дніпропетровської області 
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Підлітковий вік – один із найважливіших етапів життя людини. В ньому багато 

джерел і починань всього подальшого становлення особистості. Вік цей нестабільний, 

важкий і, виявляється, що він більше, ніж інші періоди життя, залежить від реальності 

довкілля. 

У традиційній класифікації підлітковим прийнято вважати період розвитку 

індивіда від 10–11 до 14–15 років. У психологічній літературі навколо даного віку існує 

широка термінологія, яка має цілий синонімічний ряд: «критичний вік», «критичний 

період», «зламний вік», «перехідний вік». Знавці підліткового віку схиляються до думки, 

що лише останній термін адекватно визначає суть тих явищ, які протікають у цей період. 

«Перехідний вік» характеризується якісними змінами, що виникають у психіці дитини на 

межі двох віків і визначається зміною новоутворень. У перехідний від дитинства до 

дорослості період індивід проходить великий шлях у своєму психічному розвитку: через 

внутрішні конфлікти з самим собою та іншими, через зовнішні зриви і внутрішні 

сходження до «придбання» почуття особистості. 

З точки зору фахівців із педагогіки, серіали формують моделі ставлення людини 

до навколишнього світу, «навчають» його, створюючи і закріплюючи у свідомості 

асоціативні моделі. 

Отже, серіали мають неабиякий вплив на людину, яка знаходиться на стадії 

дорослішання. 

 

 

 

 

 
 

Максюта Катерина Олегівна  

учениця 11 класу 

КЗО «Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської ради 

 

ХУДОЖНЬО-ЗОБРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ ГАЗЕТНИХ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ 

 

Науковий керівник: Хоменко Ольга Миколаївна вчитель української мови та літератури 

КЗО «Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської ради 

 

Парцеляція, або розчленування єдиної граматичної структури на частини, є 

синтаксичним явищем, яке потребує наукового вивчення в художньо – літературних і 

публіцистичних текстах . 

Мета роботи – дослідити структурні типи парцельованих конструкцій на 

сторінках  газет: «Вісті Придніпров’я», «Дзеркало тижня», «День», «Свобода»,«Шлях до 

перемоги» й окреслити їхнє функціональне наповнення. 

У зв’язку із зазначеною метою ставляться такі завдання: 

- розмежувати поняття «журналістика» і «публіцистика»; 

- проаналізувати класифікаційні ознаки газетних кореспонденцій; 

- розглянути жанрові модифікації інформаційних текстів; 
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- дослідити структурні типи парцельованих конструкцій на сторінках  газет: 

«Вісті Придніпров’я», «Дзеркало тижня», «День», «Свобода», «Шлях до перемоги»; 

- окреслити функціональне наповнення парцельованих побудов. 

Актуальність роботи визначається необхідністю вивчення парцельованих 

конструкцій на сторінках періодичної преси, з’ясування їхніх функціональних 

можливостей, сфери поширення і вживання. 

Газетні кореспонденції на сучасному етапі відзначаються інформаційною 

насиченістю, актуальною наповненістю, злободенністю порушених питань, експресивним 

забарвленням. До експресивних засобів мови на сторінках газет у значній своїй частині 

належать парцельовані конструкції. Вони поділяються на основне речення, яке 

називається базовою структурою [БС], і парцелят [П], у більшості випадків 

постпозитивний і багаточленний. 

Парцеляти можуть перебувати у постпозиції чи в препозиції до базової частини. 

Кількість і обсяг парцельованих речень впливає на стилістичне й ритмомелодичне 

оформлення мови. 

 

 

 

 
 

Питько Данило Віталійович  

учень 11 класу 

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

 

РОЛЬ ЗМІ У ФОРМУВАННІ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ 

 

Науковий керівник: Шевченко Тетяна Валентинівна, вчитель української мови, 

літератури та історії Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 

«Єдина реальна розкіш – це розкіш людського спілкування», – говорив Антуан 

Сент Екзюпері. Погоджуючись із цією харизматичною особистістю, можемо додати, що в 

основі спілкування є інформація. Часом доведено, що саме завдяки умінню передавати, 

зберігати, накопичувати і мудро використовувати інформаційний ресурс, людство 

функціонує як цілісний організм не один десяток століть. 

Інформація завжди була і є суспільним продуктом. Інтенсивний рух сучасних 

інформаційних потоків відбувається завдяки ЗМІ (системи електронних носіїв, 

телебачення, радіо, газети, журнали). Це проявляє колективну дію – громадську думку. 

Сукупність поглядів індивідів стосовно певної проблеми, яка зачіпає їхні інтереси [28, 

с.305]. А рівень компетентності громадської думки залежить від свободи слова. Сьогодні 

стає очевидним, що свобода слова – ознака здоров’я суспільства. Парадигма 

інформаційної сфери України спирається на 110 нормативно-правових документів. У 

першу чергу, права громадян на свободу думки і слова, зафіксовані в ст.34 Конституції 

України. 
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На сучасному етапі розвитку для українського суспільства важливо впорядкувати 

та стабілізувати політичні відносини як внутрішні, так і зовнішні, а також реформувати 

інформаційну безпеку держави на основі балансу між доступом до інформації та її 

захистом [17, с.117]. У Конституції України (ст.17) наголошується, що захист суверенітету 

і територіальної цілісності України, забезпечення її інформаційної безпеки є 

найважливішою функцією держави і справою українського народу. Радою Національної 

безпеки і Оборони України затверджено проект Доктрини інформаційної безпеки України. 

Основною умовою її формування є взаємодія громадськості, ЗМІ та органів влади у сфері 

боротьби з проявами обмеження свободи слова, маніпулювання масовою свідомістю, 

порушення конституційних прав і свобод громадян. Варто зазначити, що особиста 

інформаційна безпека громадян у контексті останніх подій, як в Україні в цілому, так і в 

Кривому Розі зокрема, набула принципово важливого значення. Адже останнім часом на 

території нашої держави здійснюється психологічний тиск з боку іноземних та 

вітчизняних ЗМІ, що ведуть так звану «інформаційну війну» проти України, побудовану 

на поширенні неправдивих відомостей про події, що дійсно відбуваються в Україні [25, 

с.37]. Вона не несе за собою прямих жертв і крові, базова мантра – «все погано». 

Стратегічна мета – викликати моральні та психологічні страждання у потенційного 

споживача новин. А характер отриманої інформації виявляє вирішальний негативний 

вплив на зміст і поширення громадської думки. 

Для того, щоб запобігти втручанню в інформаційний простір і стати активним і 

рівноправним учасником правових міжнародних відносин, наша держава плідно 

співпрацює з ОБСЄ у форматі свободи та соціальної відповідальності ЗМІ перед 

суспільством. Реалізація спільних інформаційних проектів відбувається через Бюро 

представника ОБСЄ з питань свободи та масової інформації Дунью Міятович. 

Критерієм якісної взаємодії міжнародної думки та інформаційного простору 

України, за словами І.Михайлина, відомого журналістикознавця, професора, академіка 

Академії Наук вищої освіти України за відділенням «Масова комунікація», є дотримання 

норм загальнолюдської моралі й орієнтація на ідеали повноцінної політичної, 

економічної, культурної і національної еволюції [21, с.86]. 

Таким чином, метою дослідження є розкриття методів і меж впливу ЗМІ на 

суспільну свідомість. 

Завдання дослідження: 

1. Проаналізувати соціологічну, політологічну, історичну літературу з 

досліджуваної проблеми. 

2. Дослідити феномен громадської думки. 

3. Визначити місце і роль ЗМІ у соціокультурній взаємодії українського загалу. 

4. З,ясувати рівень соціальної відповідальності мас-медіа в українському 

інформаційному просторі. 

5. Розробити рекомендації щодо зменшення маніпулятивної вразливості. 

Об’єктом дослідження виступають засоби масової інформації, як вагомий чинник 

формування громадської думки в Україні. 

Предметом дослідження є взаємодія і взаємовплив ЗМІ та громадської думки у  

Хронологічні межі дослідження визначаються періодом з 1989 – 2016 р. 

Географічний регіон: Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг. 

Методи дослідження: 

1. Теоретичні: вивчення та аналіз філософської, соціологічної, політологічної 

літератури. 

2. Спеціально-наукові: теоретичний пошук (систематизація, порівняння), 

бібліографічний, аналітичний аналіз документів (якісний), контент-аналіз (кількісний 

аналіз).  
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Практичне значення: отримані результати науково-дослідницької роботи можуть 

бути використані батьками учнів, вчителями на уроках історії, української мови, під час 

викладання курсів «Кроки до порозуміння», «Людина і світ». 

 

 

 
 

Теленкова Владислава Євгеніївна  

учениця 10 класу 

КЗО «Середня загальноосвітня школа № 98» Дніпровської міської ради 

 

ВІДЕОБЛОГ ЯК ОДИН ІЗ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ЖИТТЯ  

 

Науковий керівник: Черняєва Наталія Василівна, вчитель російської мови та зарубіжної 

літератури, Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 98» 

Дніпровської міської ради 

 

Життя сучасного суспільства неможливо уявити без комп'ютерних технологій і 

Інтернету. Вони зараз є в кожному будинку. І практично кожна людина може знайти будь-

яку потрібну їй інформацію. Близький той день, коли Інтернет повністю поглине і 

замінить всі існуючі засоби поширення масової інформації, такі як телебачення, радіо, 

газети. 

Одна з найпопулярніших в наші дні форм отримання інформації – відеоблог. У 

ньому мультимедійним середовищем є відео, яке розміщується користувачами в Інтернеті. 

Це своєрідна форма веб-телебачення. Найпопулярнішим в світі сайтом для обміну відео 

по праву вважається YouTube. Саме він і став майданчиком для величезної кількості 

людей, які успішно просувають свій відеоконтент в маси.  

Актуальність обраної теми обумовлюється тим, що популярність багатьох 

відеоблогерів продовжує рости і зовсім скоро деякі з них зможуть стати гідною 

альтернативою журналістам і їх матеріалам.  

Мета роботи – визначити ступінь зростання впливу відеоконтенту на 

інформаційні джерела та інформаційні технології . 

Окреслена мета передбачає виконання таких завдань: 

1. Дослідити та розкрити поняття терміну «відеоблог». 

2. Визначити фактори поширення відеоконтенту. 

3. Виявити причини зростаючої популярності відеохостингу YouTube й 

відеоблогів взагалі. 

4. Дослідити вплив відеоблогів на основні інформаційні джерела та інформаційні 

технології. 
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Секція «Правознавство» 
 

 
 

Теличко Ірина Олегівна  

учениця 11 класу 

Криворізької Центрально-Міської гімназії Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 

 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ПРОЦЕСУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Науковий керівник: Білошенко Олена Юріївна, кандидат юридичних наук, викладач 

Криворізького факультету НУ «Одеська юридична академія», керівник гуртка «Школа 

юного науковця (секція правознавство)» КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Актуальність теми дослідження. Подолання екологічної кризи, яка ставить під 

загрозу можливість стійкого розвитку людської цивілізації, можливо лише на основі 

формування нового типу взаємовідносин людини і природи, що виключають можливість 

руйнування і деградації природного середовища. Природа і суспільство - це єдина 

система, елементи якої активно впливають один на одного. У цій системі суспільство є 

найбільш динамічним елементом і корінні причини зміни у функції системи «природа-

суспільство» слід шукати у виробничій, соціально-політичній і духовній сферах людської 

діяльності. Отже, проблему взаємодії суспільства і природи необхідно розглядати як 

соціальну, де передбачені і міри правового характеру, зокрема, розробка законів, в які 

включені екологічні вимоги. 

В ході вивчення екологічних проблем з’явилася необхідність цілісного 

дослідження окремих їх проявів і розробки програм екологізації різних галузей науки. 

Актуальним є формування комплексу правових заходів з реалізації концепції сталого 

розвитку в Україні, екологізації освіти, одним з важливих напрямків якої є створення 

механізму забезпечення врахування екологічних вимог у нормах права.  

Мета дослідження полягає в тому, щоб, за допомогою існуючих досліджень дати 

комплексний теоретичний аналіз поняття екологізації у праві, сталого розвитку як основи 

оптимізації сучасного процесу екологізації, з’ясувати проблемні аспекти екологізації, а 

також зробити висновки i внести пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно розв’язати наступні завдання: 

визначити поняття та сутність екологізації у праві; дослідити принципи екологізації; 

з’ясувати поняття та значення концепції сталого розвитку; охарактеризувати екологічну 

сладову концепції сталого розвитку; проаналізувати екологічну складову концепції 

сталого розвитку промислового регіону на прикладі міста Кривий Ріг; розглянути 

проблеми екологізації в сучасній Україні; проаналізувати перспективи розвитку процесу 

екологізації в Україні.  

Узагальнення науково-теоретичних результатів дослідження дало змогу зробити 

наступні висновки: 

1. На основі аналізу досліджень науковців стосовно процесу екологізації, можемо 

зробити висновок, що екологізація у широкому сенсі – це проникнення в науку 
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екологічного підходу, що виходить за межі науки, що має більш широкий зміст. У 

вузькому значенні (юридичному) екологізація у праві – це надання екологічної 

спрямованості всім правовим нормам, які пов’язані зі сферою взаємодії суспільства і 

природи.  

2. Пропонуємо виділити наступні принципи процесу екологізації: 1) Принцип 

екологізації всіх сфер суспільного розвитку; 2) Принцип екологізації інструментів 

галузевих політик; 3) Принцип трансформації інструментів економічної політики в 

інструменти екологічної політики; 4) Принцип першочерговості подолання глобальних 

екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки; 5) Принцип дотримання теоретично 

обґрунтованих і загальновизнаних принципів екологічної політики; 6) Принцип 

узгодженості принципів екологічної політики (міжнародної, національної, регіональної) з 

принципами екологізації. 

3. Визначено, що неузгодженість темпів економічного розвитку і вимог 

екологічної безпеки, домінування природомістких галузей з високою питомою вагою 

ресусо- та енергомістких застарілих технологій, сировинна орієнтація експорту, 

мілітаризація виробництва, відсутність культури праці та споживання тощо призвели до 

формування техногенного типу економічного розвитку. Як наслідок, нині антропогенне 

навантаження на природу наближається (а в окремих регіонах України вже наблизилося) 

до граничної межі її екологічної стійкості.  

4. Зазначено, що екологічна складова концепції сталого розвитку в Україні веде 

до істотного переосмислення століттями сформованих техногенних, споживчих основ 

розвитку людського суспільства. В результаті в умовах сучасної глобалізації різних сторін 

життєдіяльності екологічний підхід стає одним з найважливіших спеціальних засобів 

дослідження. 

5. Аргументовано, що вирішення питання покращення екологічної ситуації в 

промисловому регіоні неможливо здійснити індивідуально, концентруючись виключно на 

питаннях забруднення атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів. Означене 

питання необхідно вирішувати комплексно – через розробку довгострокової програми 

сталого розвитку регіону, реалізація якої дасть змогу досягти паритету економічних, 

соціальних та екологічних цінностей усіх учасників процесу. 

6. Пропонуємо побудову належних нормативно-правових механізмів 

забезпечення сталого розвитку здійснювати з урахуванням наступних аспектів:  

1) принцип сталого розвитку як імператив суспільного життя та державної економічної, 

соціальної й екологічної політики повинен мати належне концептуальне підтвердження в 

Конституції України; 2) необхідно досягти консенсусу в науковому розумінні й 

термінологічному та законодавчому визначенні поняття «сталого розвитку»;  

3) нормативно-правові механізми сталого розвитку повинні сприяти забезпеченню 

зміцнення та справедливої реалізації затверджених у Конституції України прав і свобод; 

4) формування нормативно-правових механізмів забезпечення сталого розвитку має 

відбуватися за такими напрямами: систематизація національних законодавчих і 

нормативно-правових актів у сфері сталого розвитку та їх узгодження з принципами й 

нормами міжнародних актів; усунення суперечностей між нормами екологічного 

законодавства та інших галузей права; удосконалення правових засад управління і 

контролю у сфері сталого розвитку; правове заохочення громадян та їх об’єднань до 

здійснення господарської діяльності на засадах сталого розвитку. 

7. Проаналізувавши процес екологізації в Україні, можемо зробити висновок, що 

першочерговим питанням національної екологічної політики, її пріоритетним напрямком, 

процесом упровадження екологічних ідей, понять, принципів, цінностей, доктринальних 

підходів у навчальні дисципліни, а також підготовка екологічно досвідчених спеціалістів 

різноманітних профілів є екологізація освіти. 
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Гарбузюк Анастасія Костянтинівна  

учениця 10 класу 

КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 28» Дніпровської міської ради 

 

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР: ЙОГО СКЛАДОВІ ТА СТАВЛЕННЯ ДО НЬОГО У 

РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

 

Науковий керівник: Мовчанюк Людмила Леонидівна, вчитель історії та правознавства 

КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 28» Дніпровської міської ради 

 

У роботі розглянуто: порядок укладання шлюбного договору; плюси та мінуси 

шлюбного договору; за яких фактах, шлюбний договір можна визнати недійсним; 

можливість використання договору адвокатом; наслідки при підписанні шлюбного 

договору; ставлення українців до шлюбного договору; відношення до шлюбного договору 

у країнах Європи та Америки. 

В результаті роботи встановлено, що шлюбний контракт уже давно 

використається в досвіді закордонних країн, тепер має й в Україні законну чинність. 

Практика його поширення поки ще невелика. Отже, шлюбний контракт має певне право 

на існування. Він є конче необхідним під час переходу суспільства до ринкових відносин. 

Але, на мій погляд, життєздатним повною мірою цей інститут сімейного права буде тільки 

тоді, коли він стане основою вільного вибору подружжям принципів врегулювання певних 

відносин сімейного життя. 

 

 
 

Коломоєць Марко Олегович  

учень 10 класу 

КЗО «Середня загальноосвітня школа № 97 імені П.І. Шкідченка»  

Дніпровської міської ради 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІМЕЙНОГО ПРАВА 

УКРАЇНИ ТА КРАЇН СВІТУ 

 

Науковий керівник: Векленко Юлія Валеріївна, вчитель правознавства КЗО «Середня 

загальноосвітня школа № 97 імені П.І. Шкідченка» Дніпровської міської ради 
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Мета дослідження – комплексний аналіз інституту шлюбу та шлюбного договору 

за сімейним законодавством України та законодавством інших країн. Досягнення 

поставленої мети передбачає розв’язання наступних дослідницьких завдань: дослідити 

систему сімейного права України; проаналізувати українське сімейне законодавство 

порівняно з іноземними сімейними кодексами. Актуальність роботи в тому, що сімейні 

відносини та саме поняття сім'ї на сучасному етапі набувають зовсім нового звучання, 

вони потребують сучасного наукового вивчення та аналізу.  

Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел. У вступі знаходяться предмет, об’єкт і мета дослідження, його актуальність. 

В першому розділі розглядаються питання основ сімейного права України. 

Другий розділ присвячений характеристиці засад сімейного права країн світу. У третьому 

розділі розглядаються шляхи вдосконалення сімейного права України. У висновках 

співставляється сімейне право України і країн світу. Список використаних джерел показує 

обсяги використаних матеріалів. 

 

 
 

Лопушенко Ганна Миколаївна  

учениця 10 класу 

Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ І УКРАЇНІ 

 

Наукові керівники: Хорольська Любов Володимирівна, вчитель історії та правознавства 

Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області; Білошенко Олена Юріївна, кандидат юридичних наук, керівник гуртка «Школа 

юного науковця (секція правознавство)» КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Актуальність теми. На сьогодні в Україні визнаним фактом є низький рівень 

життя більшості населення. Одним із важливих показників, що характеризує рівень життя 

населення та визначає більшість показників соціального блоку бюджету є прожитковий 

мінімум, який не відповідає європейським соціальним стандартам.  

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних 

положень правового регулювання прожиткового мінімуму в Україні. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно розв’язати наступні завдання: 

дослідити поняття та значення прожиткового мінімуму; проаналізувати формування 

прожиткового мінімуму; зазначити проблемні питання розрахунку прожиткового 

мінімуму в Україні; охарактеризувати систему державних соціальних стандартів, які 

пов’язані з прожитковим мінімумом; розглянути реалії та проблеми вдосконалення 

прожиткового мінімуму в Україні. 

На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: 

1. Аналізуючи визначення прожиткового мінімуму, що сформульовано в Законі 

України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» як базовий 

державний соціальний стандарт, можна констатувати, що воно суперечить самому 
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поняттю стандарт. Мінімальні набори послуг, по-перше, ніколи не можуть бути 

стандартом, по-друге, вони не можуть задовольнити «основні соціальні та культурні 

потреби особистості».  

2. Встановлено, що від розміру прожиткового мінімуму залежать основні 

державні соціальні гарантії.  

3. Зазначено, що прожитковий мінімум має застосовуватися не тільки як орієнтир 

рівня життя населення, держава зобов’язана забезпечити умови досягнення рівнів 

прожиткового мінімуму для відповідних груп населення, передусім для найменш 

захищених із них. 

4. Національна методика визначення прожиткового мінімуму та мінімальної 

заробітної плати не відповідає реаліям глобального економічного середовища та ринковим 

умовам, які склалися в Україні. Дані показники перетворилися на суто формальні 

атрибути соціального захисту, забезпечуючи лише видимість інноваційного спрямування 

державної соціальної політики. 

 

 
 

Нєженцева Ангеліна Антонівна  

учениця 10 класу 

Криворізької Центрально-Міської гімназії Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 

 

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ЯК ОЗНАКА СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Наукові керівники: Іващенко Галина Григорівна,вчитель історії та правознавства 

Криворізької Центрально-Міської гімназії Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області; Білошенко Олена Юріївна, кандидат юридичних наук, керівник гуртка «Школа 

юного науковця (секція правознавство)» КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Актуальність теми дослідження. Економіка Україна переживає важкі часи. 

Державний борг постійно зростає, що є важким тягарем не тільки для сучасних громадян, 

а й для майбутніх поколінь. Тому вивчення функціонування механізму державного боргу 

у сучасній державі, визначення його місця не тільки у фінансово-економічній, а й у 

правовій системі країни є вкрай важливим. Без цього неможливо зрозуміти суті та 

напряму розвитку сучасної держави в цілому.   

Мета дослідження полягає в тому,  щоб на підставі вивчення наукових джерел 

дослідити державний борг як ознаку сучасної держави. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно було розв’язати наступні завдання:  

- спробувати  визначити  поняття державного боргу; 

- охарактеризувати борг як одну з ознак розвиненої держави; 

- дослідити історичний і сучасний стан  державного боргу України. 

Узагальнення науково-теоретичних результатів дослідження дало змогу зробити 

наступні висновки: 

1. Нагромадження внутрішнього і зовнішнього державного боргу – основна 

ознака більшості країн з ринковою економікою. 
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2. Як і будь-яка економіко-правова категорія, державний борг тісно пов’язаний з 

правовими нормами, регулюючими державні боргові стосунки, оскільки управління 

економічними стосунками  неможливе без використання відповідних нормативних актів. 

3. На нашу думку, державний борг можна визначити як результат кредитних 

відносин, в які  держава вступає з метою залучення додаткових коштів для фінансування 

своїх витрат та який складається з боргових зобов’язань держави і відсотків за ними. 

4. Державний борг України існує з моменту проголошення незалежності. Ми 

можемо зробити висновок про  зростання запозичень Українською державою. 

5. На сьогодні важливим завданням є розробка нормативно-теоретичної бази 

задля офіційного затвердження визначення державного боргу та ефективного управління 

ним. 

 

 
 

Папірна Лада Олексіївна  

учениця 11 класу 

КЗО «Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської ради  

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ  ОСОБИ  В  КРИМІНАЛІСТИЦІ 

 

Науковий керівник: Шаріпова Тетяна Володимирівна, учитель історії та правознавства 

КЗО «Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської ради 

 

Актуальність теми обумовлено наявним перед суспільством завданням швидкої і 

надійної ідентифікації особистості будь-якої людини, що пов’язано з розвитком науково-

технічного прогресу, кількісним зростанням населення, небезпечними тенденціями зміни 

рівня та структури злочинності і, зокрема, таких її проявів як тероризм.   

Метою роботи є дослідження ідентифікації особи та її методів в криміналістичній 

науці. 

Завдання дослідження: 1) розглянути значення ідентифікації особи та її місце в 

системі криміналістики; 2) дослідити історію та сутність антропометрії як методу 

ідентифікації злочинців, з’ясувати її значення для розвитку сучасних методів 

ідентифікації особи; 3) розглянути інші сучасні методи ідентифікації особи. 

В результаті дослідження зроблено висновок, що застосування способів 

криміналістичної ідентифікації має свою унікальну та неповторну історію, яка пов’язана з 

розвитком науково-технічного прогресу (особливу роль  відігравав антропометричний 

метод). Різноманітність сучасних методів, наявність у них тих чи інших переваг і 

недоліків дає підставу говорити про те, що надійна ідентифікація особи можлива тільки на 

основі комплексного використання різних методик. Їх апробація практикою проходить 

переважно успішно, що дає підстави стверджувати, що у майбутньому застосування таких 

способів ідентифікації стане доволі поширеним явищем, та значно спростить процедуру 

пошуку та ототожнення злочинців. 
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Полозок Дарія Сергіївна  

учениця 11 класу 

Криворізької гімназії № 91 Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 

ТРЕТЕЙСЬКІ СУДИ В УКРАЇНІ 

 

Наукові керівники: Ступнік Вікторія Сергіївна, вчитель суспільствознавчих дисциплін 

Криворізької гімназії № 91 Криворізької міської ради Дніпропетровської області; 

Білошенко Олена Юріївна, керівник гуртка «Юний науковець (секція правознавство)» 

КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Актуальність теми. Важливими передумовами становлення в Україні 

демократичної, соціальної та правової держави є забезпечення ефективного захисту прав 

людини і громадянина в процесі здійснення правосуддя, утвердження об’єктивності, 

законності та справедливості. Саме тому в умовах демократичного реформування 

основних сфер соціально-політичного життя чільне місце належить функціонуванню 

інституту третейського суддівства як недержавного, незалежного органу цивільної та 

господарської юрисдикції, одного із атрибутів сучасної правової держави та 

громадянського суспільства. 

Метою дослідження є визначення загальнотеоретичних та історико-правових 

засад виникнення і розвитку інституту третейського суду, з’ясування його місця у системі 

соціально-правових відносин України та виявлення особливостей третейського 

судочинства. 

Завдання роботи: 

- розглянути третейського судочинства в зарубіжних країнах; 

- встановити історичні передумови виникнення третейського суду та засади його 

формування; 

- з’ясувати суспільно-політичні умови, що вплинули на процес становлення 

третейського суду в Україні ; 

- проаналізувати еволюцію третейського суду на фоні загального розвитку 

держави і права; 

- визначити місце і роль третейського суду в судовій системі України і 

класифікувати третейські суди; 

- визначити правовий статус третейського судді та організаційно-правові основи 

діяльності третейського суду в Україні ; 

- розкрити стадії та особливості діяльності третейського суду, визначити підстави 

виникнення його компетенції і повноважень, охарактеризувати процес виконання 

третейських судових рішень; 

- обґрунтувати перспективи розвитку і застосування третейського суду. 

Об’єкт дослідження – система соціально-правових відносин в Україні та історико-

правові закономірності розбудови інституту третейського суду. 

Предмет дослідження – виникнення, розвиток та функціонування третейських 

судів в Україні. 
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Чеботарьов Максим Максимович  

учень 10 класу 

КЗО «Міський юридичний ліцей» Дніпровської міської ради 

 

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ У ПОРІВНЯННІ З КРАЇНАМИ ЄС 

 

Науковий керівник: Алфьорова Тетяна Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри цивільно-правових дисциплін ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний 

університет» 

  

Здійснення в Україні соціально-економічних та політичних перетворень зумовлює 

необхідність підвищення ефективності реалізації прав громадян та забезпечення 

державою обов’язку захищати права споживачів. 

Метою цієї роботи є дослідження історичного розвитку прав споживачів, різниця 

головних засад та принципів у  різних державах. Розгляд особливостей системи захисту 

прав споживачів в українському законодавстві та його недосконалість у порівнянні з 

європейським досвідом. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання: 

- дослідити історичний розвиток течії консюмеризму у світовому досвіді; 

- дати загальну характеристику механізму захисту прав споживачів в Україні; 

- охарактеризувати особливості захисту прав споживачів в Україні; 

- охарактеризувати особливості захисту прав споживачів в Європейському Союзі 

та їх відмінності із вітчизняним законодавством. 

Об’єктом дослідження в науково-дослідницькій роботі є суспільні відносини, що 

складаються між споживачами та суб’єктами господарської діяльності щодо реалізації 

прав споживачів в Україні. 

Предмет дослідження становлять система законодавчих актів про захист прав 

споживачів в Україні, практика їх застосування та порівняння з країнами ЄС. 

Розглянувши та проаналізувавши різні точки зору з приводу проблеми захисту 

прав споживачів в Україні, ми можемо стверджувати про недосконалість та відсталість від 

європейського досвіду з цього питання, а також про наявні перспективи подальших 

шляхів вирішення проблем.  
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Бородай Юлія Олександрівна 

учениця 11 класу 

КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради 

 

МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Науковий керівник: Штонда Тетяна Терентіївна, вчитель історії КЗО «Гімназія № 3» 

Дніпропетровської міської ради 

 

З подальшим розвитком суспільства і технологій, захист знань та інформації буде 

набувати пріоритетного значення для всіх країн. У наш час інтелектуальна власність вже 

давно стала найціннішим капіталом людства, тож ми маємо шукати всі можливі засоби 

для його захисту.  

В Україні існує досить розгалужена система правової охорони авторських прав та 

прав інтелектуальної власності, та незважаючи на це, українцям все ж таки важко 

захищати свої права у цій галузі. Насамперед це відбувається через недосконалість 

судового процесу, під час якого часто не вистачає доказів наявності авторського права чи 

права інтелектуальної власності у суб’єкта. Тому на сьогоднішній день проблема захисту 

авторських прав та прав інтелектуальної власності є досить актуальною не тільки в 

Україні, а й у цілому світі. 

Головною метою роботи було дослідити механізми захисту авторських прав та 

прав інтелектуальної власності в Україні.  

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:  

- вивчення системи законодавства України у сфері захисту авторського права та 

прав інтелектуальної власності; 

- здійснення огляду літератури  з поставленої  теми;  

- з’ясування строків дії авторського права в Україні; 

- визначення законодавчих аспектів захисту авторських прав та прав 

інтелектуальної власності в Україні; 

- розгляд  прикладів судових рішень  з питань захисту  авторського права та прав 

інтелектуальної власності. 
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Гончарук Катерина Андріївна  

учениця 11 класу 

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Науковий керівник: Кочеткова Ірина Анатоліївна, учитель гімназії № 6, м. Полтава; 

Білошенко Олена Юріївна, кандидат юридичних наук, керівник гуртка «Школа юного 

науковця (секція правознавство)» КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Актуальність теми дослідження. Однією з найактуальніших соціальних проблем 

сучасності, розв’язання якої для багатьох країн є надзвичайно важливою і складною 

справою, стала протидія корупції. В повній мірі це питання стосується й України, для якої 

корупція стала перешкодою в поступальному розвитку держави та чинником, що загрожує 

національній безпеці і конституційному ладу. 

Метою дослідження є розробка концептуально-теоретичних кримінологічних та 

кримінально-правових засад протидії корупції, яка включає вироблення цілісної системи 

наукових поглядів на корупцію та антикорупційну діяльність і формулювання на цій 

основі пропозицій кримінологічного та кримінально-правового характеру. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно розв’язати наступні завдання: 

- розкрити поняття «корупція» як правової категорії та окреслити її ознаки; 

- проаналізувати класифікацію корупційних правопорушень; 

- охарактеризувати заходи запобігання та протидії корупції;  

- дослідити рівень, структуру та фактори розвитку корупції в Україні; 

- висвітлити проблеми процесу реформування системи антикорупційного 

законодавства; 

- окреслити шляхи удосконалення правового забезпечення боротьби з корупцією 

на прикладі зарубіжних країн. 

Узагальнення науково-теоретичних результатів дослідження дало змогу зробити 

наступні висновки: ефективна протидія корупції потребує системного підходу, поєднання 

профілактичних, правоохоронних та репресивних заходів, чітко визначених пріоритетів та  

належного забезпечення процесу (кадрово-професійного, інформаційно-аналітичного, 

науково-методичного, матеріально-технічного тощо) Вітчизняному антикорупційному 

законодавству бракує цілісності, повноти, завершеності. З метою підвищення 

ефективності антикорупційної діяльності запропоновано внести низку змін до Закону 

України, а також до Кримінального кодексу України, які, зокрема, стосуються 

законодавчого описання суб’єкта, об’єктивної сторони корупційних злочинів, їх 

кваліфікуючих ознак, криміналізації. 
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Демченко Ганна Андріївна  

учениця 11 класу 

КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді»  

Дніпропетровської області 

 

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УКРАЇНІ 

 

Науковий керівник: Клімова Анна Дмитрівна, вчитель історії та правознавства 

КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» Дніпропетровської 

області 

 

Мета наукової роботи полягає у дослідженні та виявленні основних тенденцій 

ставлення держави та суспільства до осіб з обмеженими можливостями.  

Завдання роботи: 

 -  охарактеризувати інвалідність, як суспільну проблему;                               

 - проаналізувати дотримання прав людей обмеженими можливостями в Україні; 

 - дослідити історію руху за права осіб з інвалідністю в Україні;                                               

Об’єкт дослідження: проблеми людей з обмеженими можливостями у суспільстві. 

 Предмет дослідження: дотримання державою прав людей з обмеженими 

можливостями та їх правовий захист. 

 Географічні межі дослідження: територія сучасної незалежної України. 

 Хронологічні рамки: 1991 по 2016 рр. 

 Історіографія дослідження: інвалідність, як специфічне соціальне явище, а також 

проблеми правового становища, що постають перед людьми з обмеженими можливостями 

вивчали такі вчені, як Н.М. Комарова, І.Д. Звєрєва, І.Б. Іванова, Р.Я. Левін,  

О.В. Вакуленко, С.П. Пешкова, Т.І. Тарахонич. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що її матеріали, основні положення та 

висновки можуть бути використані в підготовці праць, спецкурсів з вивчення теми 

«Інвалідність, як суспільна проблема».  

Новизна наукової роботи полягає в досліджені історії руху за права людей з 

обмеженими можливостями та проблем які постають перед ними. Одержана інформація 

розширює наші знання про життя та проблеми людей з обмеженими можливостями, 

дозволяє зрозуміти необхідність розширення системи захисту прав осіб з інвалідністю на 

правовому та соціальному рівні. 
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Рижков Євген Євгенович  

учень 11 класу 

Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 

 

ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Науковий керівник: Білошенко Олена Юріївна, кандидат юридичних наук, керівник гуртка 

«Школа юного науковця (секція правознавство)» КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Актуальність теми. Розвиток підприємництва визнається в Україні одним із 

пріоритетних напрямів ринкових реформ і державної регуляторної політики. Значення 

приватного підприємництва та його вплив на соціально-економічні перетворення важко 

переоцінити. Перш за все, це додаткові надходження до державного бюджету, нові робочі 

місця, розширення виробництва товарів і послуг як промислового, так і побутового 

призначення, запровадження ноу-хау та інших досягнень науково-технічного прогресу і, 

нарешті, – підвищення добробуту населення. 

Мета роботи полягає в дослідженні державного регулювання у сфері 

підприємництва. 

Для досягнення мети були поставлені такі задачі: 

- дослідження конституційних основ правопорядку у сфері господарювання; 

- розгляд основних напрямів та форм державного регулювання підприємництва; 

- вивчення порядку та способів прийняття регуляторних актів на рівні органів 

місцевого самоврядування; 

- досвід роботи виконкому Криворізької міськради та її виконкому у процесі 

прийняття регуляторних актів. 

За результатами аналізу наукових джерел та попередніх досліджень установлено, 

що, незважаючи на зростання протягом останніх років уваги українських науковців до 

проблематики, пов’язаної з різними аспектами формування та реалізації державної 

регуляторної політики, рівень дослідження проблем реалізації державної регуляторної 

політики в Україні залишається недостатнім. Доведено, що протягом тривалого часу 

державна регуляторна політика розглядалася лише як складова державної політики 

підтримки підприємництва. При цьому встановлено, що вплив регуляторної політики на 

розвиток підприємництва є суттєвим, а недотримання принципів та її процедур органами 

влади під час запровадження нових регулювань може істотно погіршити бізнес-клімат в 

Україні та її інвестиційний імідж. В сучасній Україні проблема регуляторної діяльності 

держави особливої актуальності набуває в умовах економічної кризи та політичної 

нестабільності. 
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Романщак Владислав Вадимович 

учень 10 класу 

Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 

 

СУБСИДІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Науковий керівник: Білошенко Олена Юріївна,кандидат юридичних наук, керівник гуртка 

«Школа юного науковця (секція правознавства)» КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Актуальність теми. В останній час актуального значення набирає питання 

адресної допомоги, тому в рамках нашого дослідження ми спробуємо з’ясувати її суть. 

Під адресною допомогою розуміють форму соціальної допомоги, яку держава надає 

персонально малозабезпеченим працездатним чи непрацездатним громадянам, 

враховуючи потреби конкретної людини після її звернення по допомогу. Адресність 

допомоги полягає в тому, що її отримує конкретна людина, яка має право на допомогу 

відповідно до встановлених законодавством критеріїв і довела це право через подання 

відповідних документів. Адресність забезпечує ефективність допомоги. Часто адресна 

допомога має цільовий характер. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є з’ясувати трактування 

субсидії як виду соціальної допомоги, дослідити субсидії як інструмент соціальної 

політики сучасної держави. 

Відповідно до поставленої мети основну увагу приділено вирішенню наступних 

завдань: приділити увагу регулюванню субсидій як виду соціальної допомоги в Україні;  

охарактеризувати основні поняття та принципи роботи соціальної допомоги на теренах 

сучасної України; визначити основні поняття щодо проблеми вивчення соціальної 

допомоги. 

Під час виконання роботи автором були зроблені наступні висновки: 

1. Встановлено, що основним завданням соціального захисту є підтримка 

найбідніших громадян шляхом спрямування коштів найбільш нужденним верствам 

населення та виключення із системи соцзахисту заможніших сімей, які мають достатньо 

ресурсів для підтримки своєї родини. 

2. Адресність є характерним інструментом програм боротьби з бідністю і 

скорочення витрат. Використання принципу адресності в теорії дозволяє досягти значного 

ефекту, але на практиці, оскільки  принцип адресності не дотримується, та виникають 

значні витрати пов’язані з реалізацією практичних заходів, ефект виявляється незначним. 

3. Житлова субсидія є безповоротною адресною допомогою, яка надається сім’ї 

незалежно від форм власності житла.  

4. Слід зазначити, що програма житлових субсидій є однією з найважливіших 

програм соціального захисту населення. В Україні це перша адресна програма, 

спрямована на захист незаможних верств населення. Дана програма сприяє зменшенню 

напруги в суспільстві в умовах підвищення тарифів на житло, комунальні послуги і 

енергоносії. 
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5. Соціальний захист стає не стільки механізмом кризового втручання, скільки 

стратегією профілактики негативного впливу можливих соціальних ризиків. Він, таким 

чином, не лише усуває наслідки соціальної нерівності, а й передбачає збалансований 

перерозподіл суспільних благ, стаючи способом зменшення нерівності і подолання 

(недопущення) маргіналізації окремих осіб, сімей та соціальних груп. 

6. Стан, в якому перебуває житлово-комунальна сфера України сьогодні, нагадує 

ситуацію, що склалася в країнах Центральної та Східної Європи наприкінці минулого 

століття, коли реформування житлового сектора теж залишалося на периферії реформ.  

 

 
 

Терещенко Ярина Іванівна  

учениця 10 класу 

Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 70 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ З 

БЮДЖЕТОМ НАСЕЛЕННЯ 

 

Наукові керівники: Сіроштан Олена Анатоліївна, вчитель правознавства Криворізької 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 70 Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області; Білошенко Олена Юріївна, кандидат юридичних наук, керівник гуртка «Юний 

науковець (секція правознавства)» КПНЗ «МАНУМ» ДОР»  

 

Актуальність теми обумовлена визначенням сучасних процесів соціально-

економічної політики держави, зокрема, стосовно  прийняття Державного бюджету на 

2017 рік та визначенням рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. 

Актуальність теми посилюється тим, що в Україні на початку ХХІ століття усвідомили, 

що соціальна сфера це не лише фактор стабілізації суспільства, а й основний чинник 

економічного розвитку, який потрібно розвивати. Взаємозв’язок бюджету держави та 

бюджету особи (населення) є незаперечним. Забезпечення суспільного добробуту 

населення потребує значних фінансових ресурсів, які дає бюджет. Економічна природа 

бюджету полягає саме в тому, що за його допомогою держава надає суспільству блага та 

послуги, які істотно впливають на рівень добробуту та якість життя. Бюджет та бюджетна 

система загалом відносяться до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо 

стосується інтересів всіх і кожного. 

Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування взаємозв'язку Державного 

бюджету й бюджету особи (сім’ї, населення), розкриття положень діючого законодавства 

з планування, формування бюджетних видатків на соціальну сферу, а також пошук шляхів 

удосконалення головних галузей соціальної сфери. Додатковою метою роботи стала 

потреба  продемонструвати здатність дітей до сприйняття процесів реалізації державної 

політики у соціальній сфері та визначення можливих наслідків такої реалізації. 

Для досягнення поставленої мети в роботі ставляться такі завдання: визначити 

взаємозалежність Державного бюджету з бюджетом населення;  надати загальні поняття 

про Державний Бюджет та бюджет населення; дослідити роль бюджету для розвитку 
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соціальної сфери та регулювання доходів населення; з’ясувати основні положення щодо 

дефіциту Державного бюджету та бюджету населення, способи його подолання;  

дослідити нормативне забезпечення мінімальної заробітної плати як дохідної частини 

бюджету особи та прожиткового мінімуму як витратної частини бюджету особи; провести 

порівняльний аналіз розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму в 

Україні, а також державного регулювання споживчого кошику на 2017 рік; аналіз 

наслідків підвищення мінімальної заробітної плати з 2017 року та міжнародний контекст у 

значенні підвищення мінімальної заробітної плати з 2017 року. 

Об’єктом дослідження є бюджетні відносини держави та особи, що виникають з 

приводу планування, формування, використання грошових коштів на державному рівні у 

соціальній сфері. 

Предмет дослідження – вплив бюджету на формування, розподіл та перерозподіл  

грошових коштів бюджету особи.  

 

 
 

Шірпал Юлія Вікторівна  

учениця 9 класу 

Криворізької спеціалізованої школи № 9 з поглибленим вивченням економіки, права та 

іноземних мов Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 

МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ 

В СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ 

 

Науковий керівник: Городнича Олена Сергіївна,  вчитель правознавства Криворізької 

спеціалізованої школи № 9 з поглибленим вивченням економіки, права та іноземних мов 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 

Актуальність теми. Правові спори та конфлікти є невід’ємною частиною життя 

суспільства. І завдання держави – створення умов для вирішення спорів та захист 

охоронюваних законом прав і інтересів громадян. Вітчизняний та міжнародний досвід 

свідчить, що запровадження альтернативних методів врегулювання спорів в сучасній 

державі є найефективнішою передумовою вирішення правових конфліктів та спорів. 

Більше того, на сьогодні система правосуддя в Україні має низку істотних недоліків: 

велика завантаженість судів, тривалість і складність судового процесу, значні судові 

витрати, недостатня розвиненість механізмів змагальності та рівності сторін у процесі, 

гласність судового розгляду, що призводить до розголошення конфіденційної інформації, 

брак загальноприйнятних критеріїв справедливості. З огляду на це, рішення суду 

породжують негативну реакцію у сторін, як наслідок, спір припиняють силовим шляхом 

або в інший спосіб, але не вирішують. 

Актуальність дослідження зумовлена також необхідністю адаптації національного 

законодавства до європейських стандартів у зв’язку з наміром України увійти до 

Європейського Союзу. Досвід багатьох країн світу підтверджує дієвість та 

перспективність застосування альтернативних способів вирішення конфліктів, яка 

успішно використовується та законодавчо закріплена у Норвегії, Фінляндії, Польщі, 
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Великобританії, Австрії, Німеччині, Франції, Бельгії, США. Світовий досвід орієнтований 

на активне використання медіації, що зумовлює потребу у дослідженні та впровадженні 

даного інституту і в українському законодавстві.    

Об’єкт роботи: є правовідносини, які виникають в сфері організації та 

застосування медіації як самостійного способу врегулювання конфліктів. 

Предмет роботи: є закономірності розвитку медіації як альтернативного способу 

вирішення конфліктів в сучасній Україні. 

Мета роботи: вирішення наукового завдання щодо розробки теоретичних, 

організаційних та правових засад функціонування та подальшого розвитку медіації у 

правовій системі України у тому числі, шляхом надання пропозицій щодо удосконалення 

чинного законодавства України про медіацію і практики його застосування. 

 

Секція «Педагогіка» 
 

 
 

Озерний Данііл Дмитрович  

учень 10 класу 

КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов  

І ступеня – колегіум № 16» Кам’янської міської ради 

 

РОЗВИТОК АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНИХ НАВИЧОК СТАРШОКЛАСНИКІВ 

ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ 

 

Наукові керівники: Сєростанова Ольга Анатоліївна, вчитель дисциплін профільного 

навчання КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – 

колегіум № 16» Кам’янської міської ради; Ніколенко Людмила Миколаївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара 

 

Оновлення змісту освіти у XXI столітті вимагає розв’язання складної проблеми – 

як перетворити гігантський масив знань в індивідуальне надбання та знаряддя кожної 

особистості, адже світ «інформаційного вибуху», який формує нові взаємовідносини між 

дитиною і знаннями, стає все складнішим, тому юнацтво потребує розвитку вміння 

розв’язувати складні проблеми, критично оцінювати обставини, порівнювати 

альтернативні точки зору та приймати зважені рішення. Однією з найважливіших проблем 

сучасної освіти є помітне зниження зацікавленості учнів до навчання. Відповідно, 

сьогодні в українській освіті імплементується низка реформ. В умовах нової школи учні 

мають не тільки сприймати інформацію, а й вміти розподіляти, класифікувати її. Новий, 

компетентісний підхід до навчання потребує нових дидактичних засобів. З огляду на 

вищезазначене, обрана тема науково-дослідницької роботи є важливою та актуальною.  

Об’єкт дослідження – процес інтегрованого навчання. 

Предмет дослідження – розвиток аналітико-синтетичних навичок засобами 

інтегрованого навчання. 
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Мета роботи – дослідити вплив засобів інтегрованого навчання на розвиток 

аналітико-синтетичних навичок старшокласників. 

Наукова гіпотеза – засоби інтегрованого навчання є ефективними для розвитку 

аналітико-синтетичних навичок. 

Для досягнення мети було поставлено такі завдання:  

- розглянути інтеграцію у навчальному процесі сучасної школи; 

- розглянути сучасні наукові погляди на проблему розвитку аналітико-

синтетичних навичок старшокласників; 

- обґрунтувати гіпотезу дослідження; 

- охарактеризувати програму розвитку аналітико-синтетичних навичок 

старшокласників засобами інтегрованого навчання; 

- описати апробацію розробленої програми; 

- здійснити порівняльний аналіз отриманих результатів. 

При виконанні роботи було використано такі методи:теоретичні(моделювання, 

узагальнення інформації, аналіз літературних джерел, прогностичний метод), практичні 

методи (анкетування, опитування, тести), математично-статистичні методи (статистичний 

аналіз, математична обробка результатів). 

Наукова новизна роботи: вперше розроблена програма з вивчення хімії 

англійською мовою та її методичне забезпечення, набуло подальшого розвитку поняття 

інтегрованого навчання. 

Практичне значення роботи полягає у впровадженні елективного курсу у 

практичне навчання та доведення важливої ролі інтегрованого навчання у розвитку 

аналітико-синтетичних навичок старшокласників. 

 

 
 

Деркач Віталій Максимович  

учень 11 класу  

КЗО «Навчально-виховний комплекс № 139 «загальноосвітній навчальний заклад – центр 

творчості «Дума» Дніпровської міської ради 

 

СОЦІАЛЬНА ДОВІРА У СЕРЕДОВИЩІ ВЗАЄМОДІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

Науковий керівник: Хлібко Олена Володимирівна, учитель математики КЗО «Навчально-

виховний комплекс № 139 «загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості 

«Дума» Дніпровської міської ради 

 

Науково-дослідницька робота присвячена проблемі соціальної довіри у 

середовищі взаємодії старшокласників, актуальність якої пов’язана із катастрофічно 

низьким рівнем соціальної довіри серед дорослого населення та наявністю в українському 

суспільстві низки негативних явищ, що знижує соціальну довіру молоді, уповільнює 

процес соціалізації особистості і негативно впливає на становлення громадянського 

суспільства в Україні. 

Мета дослідження: вивчити стан соціальної довіри у середовищі взаємодії 

старшокласників. 
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Завдання дослідження: з’ясувати теоретичну основу вивчення проблеми 

соціальної довіри та наукові підходи щодо розуміння даного феномену; визначити основні 

функції соціальної довіри у контексті дослідження; виявити стан соціальної довіри у 

середовищі  взаємодії старшокласників; зробити узагальнений аналіз результатів 

дослідження та розробити рекомендації щодо покращення соціальної довіри у середовищі 

взаємодії старшокласників. 

Практичне значення роботи полягає у тому, що розроблено авторський 

опитувальник для виявлення очікувань соціальної довіри старшокласників; виявлено та 

ґрунтовно проаналізовано стан соціальної довіри у середовищі взаємодії старшокласників, 

що має важливе значення для соціалізації особистості та її становлення як соціального 

суб’єкта і громадянина; розроблено рекомендації щодо його покращення. 

Результати дослідження можуть бути використані у подальших наукових 

соціально-педагогічних дослідженнях із означеної проблеми, для розробки стратегії 

підвищення ефективності соціальної взаємодії молоді, у проведенні практикумів і 

семінарів із проблеми соціальної довіри у молодіжному середовищі, практиці соціально-

педагогічної роботи. 

 

 
 

Резванцева Ангеліна Олександрівна  

учениця 11 класу 

Синельниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5  

Синельниківської міської ради Дніпропетровської області 

 

ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ШКОЛЯРІВ-ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ 

СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Науковий керівник: Шевченко Людмила Петрівна, вчитель хімії Синельниківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Синельниківської міської ради 

Дніпропетровської області 

 

Дана робота була проведена з метою дослідити особливості спілкування 

школярів-підлітків в умовах  інформаційного суспільства та проаналізувати дієвість 

заходів, щодо покращення характеру спілкування підлітків. Основним завданням 

дослідження було: зробити аналіз наукової літератури, проаналізувати вплив тренінгових 

занять на школярів, обґрунтувати гіпотезу, описати проведені дослідження  та зробити 

порівняльний аналіз результатів. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що у сучасних соціальних умовах 

проблема спілкування має високий рівень загострення.  Особливо складно  подолати ці 

проблеми вдається підліткам, через не сформованість поглядів, уявлень про життя. 

Після проведеної дослідницької роботи, ми прийшли до висновку, що 

підростаюче покоління розуміє важливість спілкування, але воно більш схиляються  до 

віртуального життя. На шляху вирішення питання по гармонізації спілкування підлітків 

головним є спільна діяльність вчителів, класних керівників, психолога школи, органів 

дитячого самоврядування. Особливим напрямком у вирішенні цього питання є розуміння і 
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підтримка батьків. Слід намагатися повернути батьків до спілкування з дітьми. Адже сім'я 

є першим і найближчим середовищем підлітка, то проблеми сім'ї впливають на його 

розвиток, соціалізацію, адаптацію в суспільстві, призводять до деформації всіх рівнів 

спілкування підлітка.  

  

 
 

Дорофеєва Вікторія Сергіївна  

учениця 11 класу 

Криворізької гімназії № 91 Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧЕ НАВЧАННЯ ЯК ШЛЯХ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Науковий керівник: Червотока Наталія Василівна, вчитель спецкурсу «Основи 

педагогічної майстерності» Криворізької гімназії № 91 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 

 

Об’єкт дослідження – процес вдосконалення здоров’язберігаючого навчання у 

початковій школі. 

Мета роботи – теоретично обґрунтувати та дослідницьким шляхом перевірити 

особливості здоров’язберігаючого навчання у початковій школі як шляху розв’язання 

проблеми збереження та зміцнення здоров’я молодших школярів. 

Завдання дослідження: 

- вивчити стан досліджуваної проблеми у науковій літературі та шкільній 

практиці; 

- розкрити сутність поняття «здоров’язберігаюче навчання»; 

- теоретично обґрунтувати та дослідницьким шляхом перевірити педагогічні 

умови ефективного здоров’язберігаючого навчання у початковій школі як шляху 

розв’язання проблеми збереження та зміцнення здоров’я молодших школярів. 

Проведено цікаву дослідницьку роботу, яка засвідчила про те, що використання 

на уроках та перервах танцювальних флешмобів, «Рухавок», фізкультхвилинок та 

динамічних пауз, стеження за чистотою повітря в класі, за температурним режимом, 

освітленістю, за доброзичливим ставленням один до одного (в системі «вчитель – учень», 

«учень – учень») сприяє підвищенню емоційного самопочуття учнів, що позитивно 

впливає на зміцнення і збереження здоров’я школярів.  Дослідниця переконалася в тім, що 

за гарного емоційного настрою, створеного на уроках та перервах, за можливості учнів 

рухатися, зменшувалася втомлюваність школярів, збільшувався пізнавальний інтерес 

учнів до вивчення навчального предмета. 
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Семенко Ольга Вадимівна  

учениця 10 класу 

КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 

 Дніпропетровської області 

 

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ У КЛАСАХ 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Наукові керівники: Рашевська Наталя Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри вищої математики ДВНЗ «Криворізький національний університет»; 

Семенко Олена Миколаївна, вчитель математики КЗО «Криворізький обласний ліцей-

інтернат для сільської молоді» Дніпропетровської області 

 

У роботі побудовано модель формування дослідницьких компетентностей учнів 

на уроках математики в класах фізико-математичного профілю, в якій такі компоненти як 

«знання» та «досвід дослідницької діяльності» залежать від компоненти «здібність до 

дослідження», що складається з чотирьох етапів: проектувального, інформаційного, 

аналітичного та практичного. Проходження усіх етапів дослідження створює умови для 

якісного розуміння теми, умінню інтерпретувати отримані результати та проводити 

порівняльний аналіз для синтезу нових знань. 

В основі побудованої моделі покладено використання систем комп’ютерної 

математики, що надає можливість формувати у учнів не тільки дослідницькі 

компетентності з математики, а ІКТ-компетентності та сприяє формуванню уміння 

навчатися протягом усього життя. 

Проведене дослідження надає можливість стверджувати, що використання СКМ 

GeoGebra на уроках математики створює умови для активізації пізнавальної активності 

учнів, надає можливість формувати ґрунтовні знання з предмету та показує прикладну 

спрямованість математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

161 

 

 

ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 

Секція «Математика» 
 

 
 

Воротинцева Марія Євгенівна 

учениця9 класу 

КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат  

фізико-математичного профілю» 

 

ПРО ПОБУДОВУ ПІДМНОЖИН МНОЖИНИ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ, ЩО 

ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ НАПЕРЕД ЗАДАНИМ УМОВАМ 
 

Науковий керівник: Мінаєв Павло Євгенійович – студент 4 курсу Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара 

 
Наукова робота присвячена дослідженню числової множини, що задається певною 

умовою та розгляданню властивостей цієї множини залежно від умови. 

Актуальність. Робота вводить у розгляд нову функцію, яка потрібна для розв’язання 

поставленої задачі та значно спрощує її узагальнення. 

Тема роботи. Побудова підмножин натуральних чисел, що задовольняють наперед 

заданим умовам. 

Опис роботи. Дослідження закономірностей у побудові множини  А       , такої 

що           існують єдині             , далі узагальнення цієї задачі, 

заміною        на       . 

Мета роботи. Розв’язати та узагальнити наведену вище задачу, відповівши на питання 

про існування заданої множини для різних значень  . 

Результат роботи. Було знайдено закономірність у побудові множини    розв’язана та 

узагальнена наведена задача, а також приведене функціональне рівняння, що показує 

властивості функції, яка була введена під час розв’язання задачі. 
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Антоненко Марія Сергіївна 

учениця11 класу 

КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат  

фізико-математичного профілю» 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯДЕЯКИХ НЕРІВНОСТЕЙ 
 

Науковий керівник: Поляков Олег Володимирович, доцент Дніпропетровського 

національного університету ім. Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук, 

відмінник освіти України 

 
Дана науково-дослідницька робота була присвячена двом задачам, одна з яких була 

запропонована на Міжнародній олімпіаді з математики в 1996 році та інша – на Турнірі 

юних математиків у 2015 році.  

У ході цієї роботи було доведено та узагальнено дані задачі. Також було отримано: 

Теорема 1 

Для будь-яких чисел                 , таких, що   ∏   
 
     , і     , має місце 

рівність: 
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Теорема 2 

Якщо                                                , то має місце нерівність: 
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ГорбачевськийОлексійДмитрович 

учень 11-А класу 

\КЗО “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат 

фізико-математичног опрофілю”Дніпропетровської області 

 

НЕРІВНІСТЬ ТИПУ НЕРІВНОСТІ УШАКОВА ДЛЯ ТРИКУТНИКІВ 

 

Консультант: Поляков Олег Володимирович, директор ДОЛІФМП, кандидат  

фізико-математичних наук, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, 

відмінникосвітиУкраїни 

 

У даній роботі доводиться нерівність, пов’язана з площами трикутників утворених 

«прямими n» в трикутнику. 

Мета роботи– доведенняспіввідношеня, що пов’язаноз площами трикутників утворених 

основами «прямих n» в трикутнику. 

Об’єкт науковогодослідження – деякийтрикутник. 

Предмет наукового дослідження– властивості деяких трикутників. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишкін Микита Віталійович 

учень 11-А  класу 

КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичног опрофілю» 

Дніпропетровської області 

 

ДЕЯКІ НЕРІВНОСТІ ДЛЯ ЧЕВІАН 

 

Консультант: Поляков Олег Володимирович, директор ДОЛІФМП, кандидат  

фізико-математичних наук, вчитель вищоїк атегорії, вчитель-методист, 

відмінникосвітиУкраїни 

 

У даній роботі доводяться нерівності, пов’язані з чевіанами в трикутнику, тетраедру та 

симплексу. 

Мета роботи – доведення співвідношень, що пов’язані з чевіанами в  трикутнику, 

тетраедру та симплексу. 

Об’єкт наукового дослідження – деякий трикутник, тетраедр та симплекс.  
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Предмет наукового дослідження –  властивості деяких трикутників, тетраедрів та 

симплексів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Басанець Валерія Костянтинівна 

       учениця 10-А класу  

       КЗО «Середня загальноосвітня школа №91» Дніпровської міської ради 

 

ДІОФАНТОВІ  РІВНЯННЯ 

 

Науковий керівник: Шевченко Зоя Дмитрівна, вчитель математики, вчитель вищої 

категорії, учитель-методист Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня 

школа №91» Дніпровської міської ради 

 

Актуальність роботи: діофантові рівняння розвивають логічне  мислення  учнів,  тому  що  

загальних  способів іх розв’язування  немає, до кожного  типу рівнянь треба підходити  

творчо,  використовуючи поступово  методи, які, в першу  чергу, спрямовані на  

формування  учня  як особистості,  здатної  до  самостійної  творчої  діяльності.  

Робота виконана на  основі  досліджень, які проводились  протягом 6 місяців. За 

результатами  досліджень  отримала інформацію щодо впливу різних методів, способів  

розв’язання діофантових рівнянь на підвищення інтелектуально-культурного розвитку 

учнів, покращення та поглиблення знань учнів з математики та інших предметів. За 

результатами досліджень отримала інформацію щодо підвищення рівня знань учнів та  

розв’язування різних видів рівнянь, завдань та задач. 

Мета роботи: вивчення ефективності розв’язування діофантових рівнянь, різних завдань 

та задач та різних методів їх розв’язування. 

Завдання поставлені так: 

1.Ознайомитися з історією діофантових рівнянь. 

2.Вивчити методи розв’язування діофантових рівнянь. 

3.Зробити висновки та знайти свій підхід до вирішення різних задач. 

 

 

 

 

 

 

Кореневський Нікіта Вадимович 

учень 11 класу  
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Криворізького Центрально-Міського ліцею, 

вихованець гуртка «Школа юного науковця» КПНЗ «МАНУМ  «ДОР» 

 

ГЕОМЕТРИЧНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ 

Науковий керівник: Дрібас Анна Валеріївна, вчитель математики Криворізького 

Центрально-Міського ліцею 

 

Проблема: деякі завдання з алгебри дуже важко розв’язувати аналітичним шляхом. 

Гіпотеза: розв’язання задач геометричним методом направляється наочним поданням 

умов у вигляді малюнка або креслення, що допомагає глибше зрозуміти умову задачі, 

робить їх більш наочним, очевидним, значно спрощує розв’язання, веде до більш 

швидкого отримання відповіді. 

Тому, метою моєї роботи було дослідити нетривіальні випадки застосування геометрії в 

алгебрі. 

Об'єкт дослідження: процес застосування алгебраїчних задач геометричним способом. 

Предмет дослідження: алгебраїчні задачі, що розв’язуються за допомогою геометрії. 

Завдання: 

1. Визначити ключові положення теорії. 

2. Визначити завдання, які зручніше розв’язувати геометричним методом. 

3. Розглянути завдання різного ступеня складності з використанням прийомів 

геометричного методу. 

4. Показати переваги геометричного розв’язування окремих прикладів алгебраїчних задач. 

5. Показати у процесі дослідження, що існують задачі, розв’язання яких потребує 

залучення розширених знань з геометрії.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що робота має практикум, де 

продемонстровані різні геометричні прийоми на прикладах задач різних рівностей 

складності, зокрема призначених для розв’язання на олімпіадах, ЗНО їх можна 

використовувати на уроках алгебри, геометрії та проведенні позакласної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

Кофанов Валентин Валентинович 

учня 11 класу 

КЗО  «Дніпропетровський обласний ліцей–інтернат фізико–математичного профілю» 

Дніпропетровської області 

 

КЛАСИЧНІ НЕРІВНОСТІ ДЛЯ СЕРЕДНІХ ВЕЛИЧИН ТА ЕКСТРЕМАЛЬНІ 

ЗАДАЧІ З ОБМЕЖЕННЯМ 

Науковий керівник:Кофанов Володимир Олександрович, професор кафедри 

математичного аналізу і теорії функції Дніпровського національного університету імені  

Олеся Гончара. 

 

В реферативній частині роботи розглянуто класичні доведення властивостей для середніх 

величин, зокрема доведення Коші. Тут же вивчається властивість опуклості функцій, у 
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тому числі нерівність Йенсена. Доведено всі властивості для середніх за допомогою цієї 

нерівності.  

Методи, що розглянуто у реферативній частині роботи, застосовані при виконанні 

самостійних досліджень. Зокрема, розв’язані деякі екстремальні задачі з обмеженням 

шляхом узагальнення класичних нерівностей для середніх величин. Як один з наслідків 

отримано оригінальне доведення нерівності Гьолдера. Далі розглянуто узагальнення 

класичних середніх, а саме середні степеневі величини. Зокрема доведено, що середнє 

геометричне є граничним випадком середніх степеневих величин. За допомогою 

нерівності Гьолдера доведено властивість монотонності середніх степеневих величин. Ще 

одне доведення цієї монотонності отримано методами диференційного числення із 

застосуванням нерівності Йенсена. Зокрема, встановлено, що всі класичні нерівності є 

наслідком опуклості однієї єдиної функції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишов Дмитро Андрійович 

учень 10 класу                                                                

Криворізької гімназії № 95 Криворізької міської ради 

 

ТРИКУТНИК ПОДІЛЕНИЙ НА ТРИ ТРАПЕЦІЇ 

 

Науковий керівник: Дагларова Наталя Леонідівна, вчитель математики Криворізької 

гімназії № 95 Криворізької міської ради 

 

 

Робота має дослідницький характер. В ній ми знаходимо і доводимо багато нових 

тверджень та закономірностей, які пов’язані з трикутником, поділеним на трапеції, що 

потребувало введення додаткової термінології. Ця тема майже не вивчалася раніше, і тому 

загалом у роботі наведено лише два доведення, які ми взяли з літератури, і які допомогли 

нам у побудові нашої теорії. Загалом нам вдалося значно розширити теоретичну базу з цієї 

теми і систематизувати її. 

Актуальність роботи обумовлена тим, що ця тема майже не досліджувалась раніше, і це 

дослідження може стати основою для поглибленого вивчення цієї теми і подальшому її 

використанні у науковій практиці. 

Мета роботи – розширити теоретичну базу з даної теми, систематизувати отримані 

результати згідно з відомими раніше. 

Для реалізації мети роботи необхідно виконати такі завдання: 

1) проаналізувати літературу щодо відомої інформації з цієї теми; 

2) здійснити самостійний пошук та доведення тверджень, пов’язаних з трикутником, 

поділеним на трапеції; 

3) узагальнити отримані результати відповідно до різних аспектів цієї теми                       

(в залежності від вибору об’єктів дослідження в трикутнику, поділеному на трапеції). 
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Секція «Прикладна математика» 

 
Дерець Ганна Олександрівна 

учениця 10 класу  

КЗ «Технічний ліцей» Кам'янської міської ради   

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ АЛГОРИТМІВ ВПОРЯДКУВАННЯ 

 N-ЕЛЕМЕНТНОЇ МНОЖИНИ 

 

Науковий керівник: Дерець Євгенія Вікторівна, доцент Дніпровського державного 

технічного університету, кандидат фізико-математичних наук 

 

Науково-дослідницька робота присвячена дослідженню алгоритмів впорядкування n-

елементної множини. Мета наукового дослідження – це отримання чисельних та якісних 

характеристик деяких алгоритмів перестановок книжок на полиці при різних обмеженнях 

на операції, що здійснюються при впорядкуванні елементів. Розглядається задача оцінки 

тривалості процесу та визначення критеріїв можливості впорядкування. 

У роботі отримані такі результати: 

1. Відновлено авторський розв’язок поставленої задачі за наведеною вказівкою. 

2. Приводиться власний метод розв’язання задачі з використанням запропонованої 

«проблемної» величини, за допомогою якої реалізувати доведення авторським методом 

було неможливо. 

3. Зроблено оцінку значень для максимально можливої кількості кроків, необхідних для 

впорядкування полиці, яка містить N книжок. 

4. Проведено чисельний експеримент, який підтверджує висунуту гіпотезу щодо значення 

максимально можливої кількості перестановок за вказаним алгоритмом. 

5. Встановлено можливість впорядкування прямої полиці при перестановках по непарній 

кількості томів за один крок, за умови, що полиця містить щонайменше на дві одиниці 

книжок більше за їх кількість у блоці, який переставляється. 

6. Встановлено можливість впорядкування круглої полиці при перестановках по парній 

кількості томів за один крок, за умови, що полиця містить парну кількість книжок, 

щонайменше на дві одиниці більшу за їх кількість у блоці, який переставляється. 

7. Доведено, що при перестановках по парній кількості томів за один крок на круглій 

полиці, яка містить непарну кількість книжок, впорядкування не завжди є можливим. 

Варто зауважити, що виявлені в ході дослідження властивості процесу впорядкування 

книжок на круглій полиці суттєво відрізняються від властивостей перестановок на прямій 

полиці. 

Усі матеріали роботи, особисте доведення яких було зазначене, є досі невідомими та 

можуть бути використані при розв’язанні олімпіадних задач.  
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Бойко Володимир Валерійович 

учень 11 класу  

Дніпровского ліцею інформаційних технологій 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОСЛІДОВНОГО ВИБОРУ 

ТОЧОК НА ДВОВИМІРНІЙ ПЛОЩИНІ 

 

Наукові керівники: Постольник Тетяна Вільгельмівна, вчитель математики 

Дніпровського ліцею інформаційних технологій;Ящук Олег Олексійович. 

 

Дана робота є математичним узагальненням задачі послідовного випадкового вибору 

точок на площині. Під час роботи було створено математичну модель стохастичного 

експерименту, перевірено дані на нормальність, були розглянути різні гіпотези щодо 

найбільш ефективного алгоритму передбачення. Результати роботи викладено у 

наступних положеннях: 

1. Побудовано ефективну математичну модель послідовного вибору випадкових точок на 

обмеженій площині. 

2. Порівняно коефіцієнти кореляції Спірмана, Пірсона і Кенделла у аспекті ефективності 

передбачення послідовного вибору. Найбільш ефективним є алгоритм з використанням 

коефіцієнту Пірсона. 

3. Створено діючий (ефективний) алгоритм передбачення послідовного вибору 

користувачем точок на обмеженій площині. 

Результати роботи може бути використано у математиці, менеджменті, дослідженні 

хаотчиних рухів ока по поверхні і т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демченко Владислав Миколайович 

учень 11 класу  

КЗО «Дніпропетровський обласний  ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРАВИЛЬНИХ ВКЛАДЕНИХ ТРИКУТНИКІВ 

 

Консультант: Мінаєв Павло Євгенійович, студент 4 курсу Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара 

 

Наукова робота присвячена запровадженню та дослідженню правильно-вкладених 

трикутників і знаходження особливостей їх розташування. 
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Актуальність. Робота вводить у розгляд нове математичне поняття, яке є певним аналогом 

задачі про вписане коло трикутника. Розгляд цієї задачі може відкрити нові властивості 

геометрії трикутника. 

Тема роботи. Дослідження властивостей правильно-вкладених трикутників. 

Опис роботи. Дати означення вкладеного трикутника. Це трикутник, кожна з вершин 

якого належить відповідно різним сторонам заданого трикутника. Провести аналіз та 

дослідження периметру, прощі правильних вкладених трикутників та обмежень на них. 

Побудова ГМТ центрів правильних вкладених трикутників для заданого трикутника. 

Мета роботи. Знайти нові закономірності та факти про площу, периметр та розташування 

правильних вкладених трикутників. 

Результат роботи. Було знайдено обмеження та значення площі та периметру правильних 

вписаних трикутників. Побудовано та вивчено ГМТ центрів правильних вписаних 

трикутників. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Чоловський Сергій Олександрович 

учень 11 класу 

КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 

ПРО ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ УЗАГАЛЬНЕНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ФІБОНАЧЧІ 

 

Консультант: Поляков Олег Володимирович, доцент кафедри математичного аналізу 

ДНУ, директор КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико 

математичного профілю», кандидат фізико-математичних наук 

 

Науково-дослідницька робота була присвячена дослідженню узагальнених послідовностей 

Фібоначчі, їх властивостей та пошуку аналогій зі звичайною послідовністю Фібоначчі. 

Отримано такі результати: 

1) Формулаn-ого члену узагальненої послідовності Фібоначчі (аналог формули 

Біне)  
   

 
 

√    
((

  √    

 
)
 

 (
  √    

 
)
 

) 

2) Встановлено властивості для членів з простими номерами:     〈
    

 
〉        ; 

якщо       та   – прості числа, то: 

                                    ,             і відповідно: 

           ;        
   

       ; 

        
    

        ; ,         
          

        ; 

принаймні одне з чисел               кратне p. 

3) Доведено декілька фактів, що виконуються для будь-яких членів узагальнених 

послідовностей Фібоначчі з натуральними номерами: 
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  ∑      
               

 
 

   

   

 

                    ; 

  ∑      
        

 
 

 

   

       

 
  

  ∑          
         

 
 

   

   

 

6) Для будь-якого     такого, що           знайдеться таке t   , що       

7)Останні цифри членів послідовності  
   

 в будь-якій системі счислення з натуральною 

основою, починаючи з деякого номера, періодично повторюються; 

8) Будь-які два послідовні члени послідовності взаємно прості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ганець Карина Андріївна 

учениці 9 класу 

фізико-математичног овідділення природничо-математичного факультету  

Криворізького Жовтневого ліцею 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ОКРЕМИХ ФІГУР, ОТРИМАНИХ ВНАСЛІДОК 

ПОСЛІДОВНОЇ КОМБІНАЦІЇ ПРАВИЛЬНИХ N-КУТНИКІВ З КОЛОМ 

 

Науковий керівник: Желтуха Тетяна Валентинівна, вчитель математики  Криворізького 

Жовтневого ліцею, спеціаліствищоїкваліфікаційноїкатегорії, вчитель-методист 

 

Готуючись до Державної підсумкової атестації з математики, я зацікавилася однією 

задачею в одному із збірників: «В правильному ABC  зі стороною 2а, сполучили 

середини сторін 1В , 2В , 3В . В отриманий 321 BBB  вписано коло, а правильний 

321 ССС  є вписаним в це коло. Точки 1Е , 2Е , 3Е - середини сторін 321 ССС . Визначити 

321 EEES ». 

Задача мене настільки зацікавила, що ми вирішили розглянути випадок дляn-ого 

трикутника, вписаного аналогічним чином, а також розглянути подібні задачі для інших 

правильних n-кутників.  
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Метою  роботи є визначення площі окремих фігур, отриманих внаслідок послідовної 

комбінації n-кутників з колом.  

Задачі роботи:  

1. Розглянути деякі теоретичні відомості про правильні n-кутники. 

2. Визначити площі n-го трикутника, квадрата та шестикутника отриманою внаслідок 

послідовної комбінації з колом за певним правилом. 

3. Узагальнити отриманні результати. 

Об'єкт дослідження: комбінація правильних n-кутників з колом, що відповідають умові 

задачі.  

Предмет дослідження: площі фігур отримані на n-кроці внаслідок послідовної комбінації з 

колом.  

Розв’язавши задачі нами був зроблений висновок, що послідовність сторін та площ n-

кутників, отриманих в кожному розглянутому випадку є геометричною прогресією. Також 

визначений знаменник кожної з отриманих прогресій.  

Узагальнено всі отриманні результати.  

Всі завдання були виконані. Мети досягнуто.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимова Вікторія Дмитрівна 

учениця 9 класу 

Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРІГАМІ У РОЗВ’ЯЗАННІ 

ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ НА ПОБУДОВУ  

 

Науковий керівник: Пришляк Лариса Павлівна, вчитель математики Криворізького 

Центрально-Міського ліцею 

 

    Метою моєї роботи є з’ясувати можливості орігамі як способу розв’язання 

геометричних задач на побудову та порівняти його з звичними нам циркулем і лінійкою; 

навчитися розв’язувати геометричні задачі на побудову цим методом. 

     Актуальність: у наш час орігамі набуло значного розвитку. Проте сьогодні воно 

виконує роль хоббі, і люди не замислюються про використання мистецтва складання 

паперу у науці та освіті. Задачі на побудову є одним із найважчих для розуміння типів 

задач у шкільному курсі геометрії. Однією із причин цього є використання циркуля, що, 

на мою думку, є інструментом ще не надто зрозумілим для учнів 7 класу, а саме тоді 

з’являються задачі на побудову. Орігамі допомагає більш наочно показати побудову тої 
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чи іншої геометричної фігури, що зумовить не тільки підвищення інтересу учнів до 

математики, а й загальне підвищення їх результату з цього предмету. 

     Задачі дослідження: вивчити правила складання; виконати найлегші побудови цим 

способом; розв’язати задачі на побудову методом орігамі та за допомогою циркуля і 

лінійки; порівняти вищезгадані способи і обрати найкращий з них. 

     Висновок: у своїй роботі я розглянула можливості орігамі у розв’язанні геометричних 

задач на побудову, а також порівняла цей спосіб з більш відомим та поширеним методом 

– за допомогою циркуля і лінійки. У всіх трьох категоріях, за якими я порівнювала, 

орігамі набрало більше балів за другий метод. Найменший розрив у кількості був 2 бали за 

критерієм «Кількість пунктів у алгоритмі побудови». Потім іде пункт «Наочність» із 

розривом у 3 бали, а у категорії «Складність доведення» розрив становить аж 5 балів. Це 

доводить, що метод, який я досліджувала у своїй роботі, є більш зрозумілим та 

раціональним для використання у закладах освіти починаючи не твльки з 7 класу, коли 

з’являються задачі на побудову, а навіть з початкової школи, а то і з дошкільного віку. 

Звісно, коло цим методом не побудуєш, та й зовсім прибирати з вивчення розв’язання 

задач за допомогою циркуля і лінійки не треба, але Р. Ленг довів, що будь яка точка на 

колі може бути побудована методом складання. Саме тому я вважаю, що слід і далі 

розвивати орігаметрію настільки, щоб вона набула поширення у всьому світь настільки, 

наскільки  і звичайне орігамі. За більшим використанням цього метода майбутнє. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самборська Олександра Олександрівна 

учениця 9 класу  

Криворізької гімназії №49 Криворізької міської ради 

 

ЗАДАЧА ОДНА – РОЗВ’ЯЗКІВ БАГАТО 

Науковий керівник: Осіпова Тетяна Олексіївна, вчитель математики КГ № 49, спеціаліст 

вищої категорії, вчитель методист 

У даній роботі розглядаються різні методи розв’язування геометричних задачі, та 

використання даних методів до розв’язання однієї задачі, а саме 

• векторного; 

• координатного; 

• традиційного; 

• методу геометричних перетворень; 

• тригонометричного методу. 

Мета роботи – розглянути розв’язання геометричних задач різними методами, підготовка 

до здачі ДПА та ЗНО  

Для розкриття мети здійснила наступні завдання:  
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• Розглянути історичні відомості про рішення завдань, а також схеми їх рішень. 

• Ознайомитися з психологічними особливостями людини при вирішенні завдань і 

розглянути рішення однієї задачі з умовою різних психологічних особливостей. 

• Вирішувати кілька завдань різними способами. 

• Познайомитися з народною мудрістю, яка використовується при вирішенні завдань.  

Об’єкт дослідження: розв’язування геометричних задач 

Результатами цієї роботи є: 

• розв’язування задач різними методами; 

• узагальнення геометричної задачі на доведення властивостей хорд. 

 

Секція «Математичне моделювання» 
 

 

 

 

 

 

Геращенко Катерина Сергіївна 

учениця 10 класу  

КЗО «Дніпропетровський обласний  ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМНОГО РОЗТАШУВАННЯ ДЕЯКИХ ЦІЛОЧИСЕЛЬНИХ 

ТРИКУТНИКІВ ТА КІЛ 

 

Консультант: Поляков Олег Володимирович, директор КЗО «Дніпропетровський 

обласний  ліцей-інтернат фізико-математичного профілю», доцент кафедри 

математичного аналізу і теорії функцій ДНУ ім. Олеся Гончара, кандидат фізико-

математичних наук, вчитель-методист 

 

Метою даної роботи є дослідити на основі тверджень, взятих з використаних джерел, 

існування цілочисельних трикутників, для яких коло заданого радіусу буде 

вписаним/зовнівписаним. 

В процесі дослідження були доведені такі теореми: 

Теорема 1. Якщо радіус кола дорівнює    
√ 

 
  , де p– непарне просте число, то не існує 

жодного цілочисельного трикутника з кутом 60°, для якого дане коло буде вписаним. 

Нехай радіус кола дорівнює    
√ 

 
  , де p– непарне просте число. Тоді: 

1) Не існує цілочисельних трикутників з кутом 120˚, для якого задане коло є 

зовнівписаним та дотикається сторони с. 

2) Не існує цілочисельних трикутників з кутом 120˚, для якого задане коло є 

зовнівписаним та дотикається сторони b. 

3) Існує єдиний цілочисельний трикутник з кутом 60°, для якого дане коло є 

зовнівписаним та дотикається до сторони a. 

Теорема 2. Нехай радіус кола дорівнює    
√ 

 
  , де p– непарне просте число. Тоді: 

1) Не існує цілочисельних трикутників з кутом 120˚, для якого задане коло є 

зовнівписаним та дотикається більшої сторони трикутника. 
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2) Існує єдиний цілочисельний трикутник з кутом 120˚, для якого задане коло є 

зовнівписаним та дотикається до сторони b. 

3) Якщо радіус можно представити як       , то існує єдиний цілочисельний 

трикутник з кутом 120˚, для якого задане коло є зовнівписаним та дотикається до сторони 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лізейкіна Вікторія Ігорівна 

учениця 11  класу 

 фізико-математичного відділення природничо-математичного факультету 

Криворізького Жовтневого ліцею, вихованка гуртка «Школа юного науковця» 

(математика)  КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦІЙ ТІЛ ОБЕРТАННЯ 

 

Науковий керівник: ЖелтухаТетяна Валентинівна, вчитель математики  Криворізького 

Жовтневого ліцею, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист; 

керівник гуртка «Школа юного науковця» (математика) КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

 

     Кожного року в Кривому Розі проводиться конкурс «Найкраща новорічна іграшка» на 

вуличну ялинку. Ми вирішили прийняти участь і придумали іграшку, що складається з 

комбінацій конусів. Для того щоб створити естетичну та потрібних розмірів іграшку 

потрібно було розв’язати деякі задачі.  

Метою роботи є визначення кута при вершині розгортки бічної поверхні конусів та 

кількості конусів, що розташовані заданим чином. 

Об’єкт дослідження: комбінаціі конусів, що відповідаюсть умові задачі. 

     Предмет дослідження: кути при вершині розгортки бічної поверхні конуса, отриманих  

на n-му кроці внаслідок комбінацій конусів. 

Працюючи над роботою ми визначили, що кут розгортки бічної поверхні n однакових 

конусів із спільною вершиною, що лежать на площині та кожен з них має спільну твірну з 

двома конусами, що лежать поруч дорівнює 
   

   

 

√         

 

    . Кут розгортки бічної поверхні 

n+1 конуса, який має спільну вершину та твірну з кожним із n однакових конусів, що 

лежать на площині та кожен з них має спільну твірну з двома конусами, що лежать поруч 

дорівнює 
   

   

 

√       

 
     

   

 

     . Визначили, що n+1-ий конус, що лежать на площині та має 

спільну твірну з двома конусами, що лежать поруч не може бути таких самих розмірів як і 

n конусів для будь-яких     , але ситуація буде найбільш близькою до такої, що була 

поставлена в умові задачі при    . Створили іграшку на конкурс «Найкраща новорічна 
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іграшка» на вуличну ялинку за отриманими данними. Визначили, що в конус можно 

вписати 7, 8 або 9 малих сфер так щоб вони попарно дотикалися між собою та дотикалися 

до обох великих сфер, попередньо вписаних в конус заданих розмірів.  

 

 

 

 

 

 

 

Шишко Данило Андрійович 

учень 9 класу 

фізико-математичного відділення природничо-математичного факультету 

Криворізького Жовтневого ліцею, вихованка гуртка «Школа юного науковця» 

(математика)  КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ДОВЖИНИ ШЛЯХУ МОНЕТИ ВІД 

ХАРАКТЕРИСТИК ЗАМКНЕНОГО ЛАНЦЮЖКА ІНШИХ МОНЕТ 

 

Науковий керівник: Желтуха Тетяна Валентинівна, вчитель математики  Криворізького 

Жовтневого ліцею, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист; 

керівник гуртка «Школа юного науковця» (математика) КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Готуючись до олімпіади з математики, язацікавився однією задачею з монетами. На столі 

лежать n однакових монет, що утворюють замкнутий ланцюг. Центри монет утворюють 

випуклий многокутник. Скільки обертів зробить монета однакового з даними розміром за 

час, коли вона один раз прокотиться по зовнішній стороні усього ланцюга? Мені стало 

цікаво, яким чином розв’язати дану задачу і чи буде закономірність розв’язання задачі для 

n-ної кількості монет, якщо так, то яка саме. Тому я і вирішив написати науко-

дослідницьку роботу на тему "Визначення залежності довжини шляху монети від 

характеристик замкненого ланцюжка інших монет " 

Об'єкт дослідження:опуклі n-кутники, вершинами яких є центри ланцюжка монеток 

Предмет дослідження: кількість обертів, що робить монета, рухаючись навколо 

замкненого ланцюжка інших однакових монет. 

Під час виконання роботи було розв’язано десять задач із різною кількістю монет, що 

утворювали правильні фігури. Монету, що рухалася навколо ланцюга з монет розглядали 

однакового чи відмінного розміру з даними. 

 Розв’язавши задачі, було визначено закономірність руху монети навколо заданих.  

Якщо всі монети одного розміру, то довжина шляху що пройшла монета під час руху 

навколо замкненого ланцюжка з монет обчислюється за формулою

)2(180300  nnl 

, при цьому монетка робить 



360

360120 n
 обертів.  
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За умови, що монетка що рухається навколо замкненого ланцюжка з монет має інший 

розмір, то вона робить 



360

360)
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arn

 обертів.
 

Робота може бути використана під час факультативних занять, позакласних заходів з 

математики та як посібник для учнів, що бажають поглибити свої знання з математики. 

 

 

 

 

 

 

Киричик Олександра Романівна 

учениця 8 класу 

 фізико-математичного відділення природничо-математичного факультету 

Криворізького Жовтневого ліцею, 

вихованки гуртка "Школа юного науковця" КПНЗ «МАНУМ» ДОР 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОДІБНОСТІ ТРИКУТНИКІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ В 

РЕАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ 

 

Науковий керівник: Желтуха Тетяна Валентинівна, вчитель математики  Криворізького 

Жовтневого ліцею, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист; 

керівник гуртка «Школа юного науковця» (математика) КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Сучасний світ просто неможливий без математики. Куди не глянь усюди приклади, 

розв’язки, рівняння,все навколо нагадує нам про основи математичних знань. Ідучи 

вулицею ми навіть не розуміємо, що на кожному кроці нас супроводжує геометрія.  

     Одного ранку, ідучи до школи, я зупинилася, біля найменшого ліцейського дерева, мені 

так хотілося дізнатися висоту дерева, проте в мене не було ні лінійки, ні інших 

вимірювальних приладів. Я так засмутилася, проте мій вчитель математики, порадив мені 

використати подібність трикутників. 

Весь вечір я шукала інформацію, подивилася велику кількість задач, які мене зацікавили 

не менше ніж задача з нашим ліцейським деревом, і несподівано для себе знайшла задачу 

схожою з моєю. Насправді не одна я зацікавилася цим питанням, відомий детектив 

Шерлок Холмс, також проводив своє власне розслідування, шукаючи висоту зрубленого 

в’язу, на основі цієї задачі я почала своє розслідування 

     Мета роботи: проілюструвати застосування подібних трикутників  в деяких реальних 

ситуаціях. 

     Об’єкт дослідження: застосування подібності трикутників до розв’язування задач в 

реальній ситуації. 

     Предмет дослідження: подібні трикутники  

При написанні роботи переді мною стояли такі задачі: 

– Розглянути основні теоретичні відомості про подібність трикутників.  

– Навчитися визначати висоту деяких об’єктів 

– Продемонструвати застосування подібності трикутників в реальних ситуаціях 

– Показати  застосування подібності трикутників в літературі. 
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– Проілюструвати історичні задачі на використання подібності трикутників. 

Всі завдання було виконано. Мети досягнуто.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Козак Іван Олександрович 

учень 9 класу 

фізико-математичного відділення природничо-математичного факультету 

Криворізького Жовтневого ліцею, вихованка гуртка «Школа юного науковця» 

(математика)  КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗБУДЖЕНОСТІ ОКРЕМИХ СУКУПНОСТЕЙ 

НЕРВОВИХ КЛІТИН 

 

Науковий керівник: Желтуха Тетяна Валентинівна, вчитель математики  Криворізького 

Жовтневого ліцею, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист; 

керівник гуртка «Школа юного науковця» (математика) КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Під час підготовки до олімпіади з математики, мене зацікавила одна задача, яка була 

запропонована в задачнику «Квант». 

У нашому суспільстві прийнято сприймати нервові клітини лише з боку біології. Однак 

математика теж має місце у розмові про деякі скупчення нервових клітин. За допомогою 

математики можна збудувати математичну модель розповсюдження збудження нервових 

клітин, властивості яких задані умовами задачі. 

Метою роботи є складання математичної моделі поведінки нервових клітин та 

дослідження розповсюдження збудження нервових клітин в заданих умовах. 

Об’єкт дослідження: нервові клітини, що розташовані у нескінченному ланцюжку, або по 

колу 

Предмет  дослідження:можливості розповсюдження збудження деяких клітин у нервових 

ланцюжках. 

Задачі роботи: 

1. Визначити кількість збуджених клітин у будь-який момент часу за  умовою, що клітини 

розташовані у нескінченому ланцюжку. 

2. Знайти алгоритм визначення кількості збуджених клітин в момент часу t. 

3. Визначити кількість збуджених клітин які розташовані по колу з n клітинв певний 

момент часу. 

4. Визначити причини затухання деяких кіл 

Всі завдання було виконано. Мети досягнуто.  

 

ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 

 
Секція «Електроніка та приладобудування» 
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Шепель Катерина Дмитрівна 

ліцеїстка 9 класу  

Криворізького природничо-наукового ліцею Саксаганського району 

Криворізької міської ради 

 

ВИЗНАЧЕННЯ АНІЗОТРОПІЇ ВІБРАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС 

ШЛІФУВАННЯ ПРИ ЗВОРОТНО-ОБЕРТАЛЬНОМУ РУСІ РОБОЧОГО ОРГАНУ 

 

Науковий консультант: Швед Сергій Віталійович, к.т.н., доц. Криворізького 

металургійного інституту НМетАУ 

Педагогічний керівник: Лясов Ігор Григорович, вчитель фізики Криворізького природничо-

наукового ліцею 

 

Мета дослідження полягає в визначенні залежності коефіцієнта тертя ковзання від 

вібраційної швидкості у двох характерних напрямах. 

Актуальність: Виведену залежність, отриману в ході дослідницької праці, можна 

застосовувати в інженерії, при проектуванні різноманітних технічних систем з примусово 

викликаними коливаннями або спонтанно виникаючими автоколиваннями. Наприклад, у 

випадку з автоколиваннями автомобільних шин. При особливому проектуванні шин, як 

пружного тіла, що деформується, можна забезпечити більш комфортне та безпечне 

гальмування. 

Основні завдання дослідження: Розглянути існуючі на даний час дослідження на предмет 

проявів анізотропії для тертя ковзання та провести ряд експериментів стосовно вияву 

залежності тертя ковзання від вібраційної швидкості робочого органу та від напряму 

ковзання;  

Висновки: Експериментальним шляхом доведено, що для вібраційно-шліфувальної 

насадки трикутної форми коефіцієнти тертя вздовж двох характерних напрямів, при 

зворотно-поворотному руху малої амплітуди ( ) навколо центру симетрії, між собою 

значно відрізняються як по величині, так і по характеру зміни від частоти вібрації і 

величина коефіцієнтів тертя у двох характерних напрямках залежить від вібраційної 

швидкості. 
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 Воронов Сергій Сергійович 

учень 11 класу  

Дніпровського ліцею інформаційних технологій  

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАПРЯМКІВ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТРОЮ СКАНУВАННЯ І ДРУКУ 3D ОБ’ЄКТА 

 

Науковий керівник: Чашка Юрій Михайлович, доцент ДНУім. О. Гончара. 

 

     Робота присвячена визначенню та дослідженню критеріїв і шляхів оптимального 

вдосконалення 3D принтера і сканера.  

     Ціль дослідження – це обґрунтування і експериментальна перевірка критеріїв 

модернізації, за якими  конструктивно-технологічне вдосконалення  3D друку і 3D 

сканування буде ефективним  

     В роботі використано авторський досвід  виготовлення декількох версій цих двох 

приладів, та тестуванні різними друкованими зразками, режимами при тривалій 

експлуатації. Додатково в процесі дослідження написано власне сервісне ПЗ.  

Дослідження ґрунтується на аналізі та класифікації 3D принтерів які виявили проблему 

недосконалості технології для користувачів в цій галузі. 3D сканери потребують 

вдосконалення режимів і технології використання.  

Робота включає в себе наступні розділи: вибір методу дослідження, дослідження за 

вербальною моделлю, визначення формалізованих параметрів оцінки якості і витрат, 

вибір варіанту модернізації конструктивних і технологічних рішень, написання і 

модернізація власного ПЗ, висновки. 

В ході роботи був розроблений план дослідження, обґрунтовані критерії за якими 

конструктивно-технологічне вдосконалення  3D друку і 3D сканування буде ефективним 

та було проведене вдосконалення двох приладів на основі отриманого експлуатаційного 

досвіду. Експериментально було виявлено слабкі місця конструкції сканера і принтера, які 

найбільш відчутні для користувача. Експериментально була оцінена досягнута 

ефективність модернізації. Також були складені критерії вибору 3D принтера відповідно 

до якого було обґрунтовано модернізацію шляхом випробувань власного ПЗ для сканера і 

принтера. 

 
Секція « Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко Даниїл Олександрович 

учень 9 класу 

Криворізького природничо-наукового ліцею 
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ОСОБЛИВОСТІ БАЛАНСУВАННЯ ТРИЛОПАТЕВОГО ПОВІТРЯНОГО ГВИНТА 

ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ 

 

Науковий консультант: Швед Сергій Віталійович, кандидат технічних наук, доцент КМІ 

НМетАУ;  

Педагогічний керівник: Лясов Ігор Григорович, вчитель фізики КПНЛ 

 

Мета роботи: розробити математичну модель і спосіб її застосування для ефективного 

балансування трилопатевого повітряного гвинта. 

     Актуальність. Використання трилопатевих повітряних гвинтів в малорозмірних 

літальних апаратах вельми вигідно. В гвинтах промислового виготовлення присутні деякі 

відхилення від теоретичної конфігурації. Ці відхилення значно погіршують якість 

функціонування літального апарату - що і є актуальною проблемою. 

     Завдання дослідження: 

1) розробити математичну модель процесу балансування; 

2) отриманий результат оптимізувати по параметру загальної приєднаної маси; 

3) практично застосувати метод до трилопатевого повітряного гвинта, який містить 

похибки форми, що призводять до його неврівноваженості. 

     Висновки.  

У роботі розроблено математичну модель балансування повітряного гвинта за допомогою 

двох і трьох балансувальних тягарів.  По одержаній математичній моделі розроблено 

програму в математичному пакеті MathCAD, в якому будуються криві і робляться 

розрахунки величини балансувальних тягарів для чинників, які визначаються за 

результатами лабораторних дослідів з повітряним гвинтом, який надано. Побудовані 

граничні криві дозволяють вибрати таке поєднання балансувальних тягарів, при якому 

сумарна їх вага буде мінімальною. Застосування розробленої математичної моделі і 

програмного продукту до неї, дозволить балансувати трилопатевий гвинт довільного 

розміру і довільного ступеня дисбалансу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколова Дар’я Валеріївна 

учениця 10 класу  

Дніпропетровського обласного ліцею-інтернату фізико-математичного профілю 

 

ОЦІНКА ВТОМНОЇ МІЦНОСТІ ГЛАДКИХ ТОНКОСТІННИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ І 

СЛАБОКОНІЧНИХ ОБИЧАЙОК РАКЕТИ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ 

 

Науковий керівник: Соколов Валерій Вікторович, інженер І категорії КБ «Південне» 

ім.Янгеля 

 



 
 

181 

Актуальність роботи полягає в тому, що нині постає проблема транспортування ракетних 

конструкцій на дальні відстані, яка зумовлена з одного боку глобалізацією, де нормою для 

космічних проектів є широке міжнародне співробітництво, а з іншого – вимогами 

національної безпеки, яка потребує наявності на озброєнні мобільних ракетних 

комплексів. Тому важливою є проблема адекватної оцінки втомної міцності ракетних 

конструкцій на етапі проектування. При цьому необхідно враховувати всю історію 

навантаження при різних видах транспортування, включаючи транспортування окремих 

складових частин ракети. Вирішення даної проблеми може заощадити багато часу і 

грошей для ракетобудівних підприємств. 

Мета роботи – створення алгоритму, за допомоги якого можна буде оцінювати втомну 

міцність гладких тонкостінних циліндричних і слабоконічних обичайок. 

Завдання – аналіз проблематики, що пов’язана з транспортуванням на великі відстані 

ракет, формулювання та розв’язання проблеми оцінки втомної міцності циліндричних і 

слабоконічних тонкостінних ракетних обичайок, а саме, для двох найбільш 

розповсюджених у ракетній техніці алюмінієвих сплавів AMг6.М і АМг6.НПП, створення 

алгоритму для вирішення даної проблеми. 

Висновки з отриманих результатів науково-дослідницької роботи: 

а) на основі статті з прикладної механіки, був зроблений огляд задачі, що пояснює поняття 

втомної міцності; 

б) визначені основні дані та характеристики для оцінки втомної міцності обичайки; 

в) розроблено послідовність визначення втомної міцності тонкостінних циліндричних і 

слабоконічних ракетних обичайок при транспортуванні; 

г) сформульовано алгоритм  та створено програму у середовищі FreePascal, за допомогою 

якої задача про оцінку втомної міцності тонкостінних циліндричних і слабоконічних 

ракетних обичайок при транспортуванні вирішується з високою ефективністю. 

Надалі роботу можна буде розвивати для декількох видів транспортування. 

 

 

 

Секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження» 

 
 

 

 

 

 

 

Проволоцький Роман Віталійович 

учень 10 класу  

Криворізького гуманітарно-технічного ліцею № 129 Криворізької міської ради 

 

МІНІМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ 

ЕЛЕКТРИЧНОГО ВОДОНАГРІВАЧА 

 

Науковий консультант: Швед Сергій Віталійович, доцент Криворізького металургійного 

інституту НМетАУ, кандидат технічних наук   
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Педагогічний керівник: Голобородько Віра Анатоліївна, вчитель фізики Криворізького 

гуманітарно-технічного ліцею № 129, вчитель вищої категорії, вчитель методист 

 

В останні роки із-за відсутності централізованого гарячого водозабезпечення українці 

змушені самостійно створювати собі комфортні умови життя за допомогою придбання і 

використання  електричних накопичувальних водонагрівачів. В той же час витрати за 

електроенергію при використанні бойлера становлять близько 50% від загальних витрат 

електроенергії окремої сім‘ї.  

Мета дослідження полягає в мінімізації енергоспоживання електричним водонагрівачем за 

рахунок визначення  оптимальної різниці температур спрацювання  датчика 

терморегулятора при заданих початкових умовах.  

Завдання дослідження: здійснити оцінку можливостей мінімізації енерговитрат 

електричним водонагрівачем за рахунок  встановлення певної  величини параметра 

датчика терморегулятора.  

Науковий результат: найменші витрати електроенергії на експлуатацію бойлера 

досягаються за мінімальної різниці температур спрацювання  датчика терморегулятора. 

Використання розроблених в роботі пропозицій дасть змогу на рівні окремої сім‘ї 

скоротити витрати електроенергії за рік на 2,2%,  на рівні держави - близько 0,15%.   

 
Секція «Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Федоров Костянтин Сергійович 

учень 11 класу 

 КЗО "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" 

 

СИНТЕЗ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДІАМЕТРУ 

ЗЛИВКІВ КРЕМНІЮ НА ЕТАПІ ВИРОЩУВАННЯ 

 

Науковий керівник: Вашерук Олександр Васильович, доцент кафедри радіоелектроніки 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 

технічних наук 

 

Актуальність роботи. Синтез математичної моделі вимірювальної системи діаметру 

зливків кремнію на етапі вирощування, дозволяє розробити пристрій вимірювання 

діаметра. який безпосередньо впливає на роботу системи керування вирощуванням злитка. 

Запропонована модель системи вирішить питання зменшення похибки вимірювання.  

Мета дослідження: проведення дослідної роботи у напрямку моделювання систем 

контролю діаметру напівпровідникових кристалів в ростових установках, обробка 

цифрових зображень. 
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Завдання дослідження: для  досягнення  поставленої мети  необхідно  вирішити  наступні 

завдання: 

• вдосконалити математичну модель вимірювання діаметра зливка; 

• розробити алгоритм для проведення досліджень. 

Об’єкт дослідження – система вимірювання діаметру зливка кремнію  

Предмет дослідження – математичні моделі обробки цифрових зображень 

Основні результати роботи. У роботі розглянутий спосіб вимірювання діаметра 

телевізійним методом, що дозволяє підвищити точність вимірювання діаметра злитка 

кремнію в процесі росту. У роботі запропонована математична  модель і алгоритм 

визначення діаметру вирощуваного кристалу кремнію. 

Науково-практичне значення отриманих результатів: 

Розробка неконтактної вимірювальної системи діаметру зливків кремнію на етапі 

вирощування, що дозволить зменшити абсолютну похибку вимірювання діаметра злитка 

кремнію, що є актуально на теперішній час. 

 

 

 

 

 

 

 

Панченко Віктор Олексійович 

учень 11 класу 

 КЗО "Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю" 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА ВИМIРЮВАЛЬНОЇ   

УСТАНОВКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ОПТРОНІВ В ІМПУЛЬСНОМУ 

РЕЖИМІ 

 

Науковий керівник: Вашерук Олександр Васильович, доцент кафедри радіоелектроніки 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 

технічних наук 

 

Актуальність роботи. Розробка схеми вимірювальної установки дослідження оптронів, яка 

дозволила б спростити зняття характеристик і параметрів діодноїоптопари. 

Мета дослідження: обґрунтування параметрів та розробка установки для виконання 

лабораторних робіт з дисципліни "Оптоелектроніка"з метою дослідження фізичних 

закономірностей, що визначають інерційні властивості елементів оптрона. 

Завдання дослідження: розробити принципову електричну схему установки, виміряти час 

заднього фронту імпульсу в залежності від напруги зміщення, встановити залежність 

довжини заднього фронту імпульсу струму фотодіода від опору навантаження. 

Об’єкт дослідження – вимірювальна установка для дослідження оптронів 

Предмет дослідження – фізичні явища в оптронах 

Основні результати роботи. Розроблено установку вимірювання, запропонова 

удосконалена методика дослідження діодного оптрона. 

Науково-практичне значення отриманих результатів: 
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Проведені перевірки працездатності пристрою та зняття експериментальних результатів з 

установки для дослідження фізичних явищ оптрону. Під час перевірки пристрій довів 

надійність конструкції, легкість в обслуговуванні та підключенні.     

 

Секція «Технологічні процеси та перспективні технології» 

 
 

 

 

 

 

 

Ус Ганна Олександрівна 

учениця 11 класу  

КЗ «Технічний ліцей» Кам’янської міської ради  

 

ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРИВОДНИХ РОЛИКІВ ФУТЕРОВАНИХ 

ГУМОЮ ЗМІШУВАЧА СОБФ 2,8Х10 

 

Науковий керівник: Молодченко Артур Володимирович, аспірант  кафедри гірничих 

машин та інжинірингу Національного гірничого  університету 

 

Об'єкт дослідження: силові процеси, що протікають в змішувачі. 

Предмет дослідження: параметри елементів футеровки ролика. 

Параметри: геометричні розміри і конструкція футеровки ролика. 

Мета проекту - розробити рекомендації на проектування приводних роликів змішувача. 

Для досягнення мети поставлені наступні завдання: 

1. Розробка комп'ютерної моделі змішувача. Визначення розрахункових навантажень на 

приводний коток. 

2. Тестування кінцево-елементної моделі котка футерованого гумою. 

3. Визначення напружено-деформованого стану в гумовій футеровці котків барабанного 

змішувача. 

Висновки та отримані результати. Автором створена комп'ютерна модель змішувача-

окомкувача і проведені чисельні експерименти по визначенню напружено-деформованого 

стану в змішувачі. Розроблені рекомендації на проектування приводних роликів 

змішувача. 
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Мицик Стефанія Василівна 

учениця 9 класу 

Криворізького природничо-наукового ліцею Криворізької міської ради 

 

АНАЛІЗ РОБОТОЗДАТНОСТІ ЕКСЦЕНТРИЧНОЇ ОПОРИ 

СТРІЧКОВОГО КОНВЕЙЕРУ 

 

Науковий консультант: Швед Сергій Віталійович, к.т.н., доц. КМІ НМетАУ;  

Педагогічний керівник: Лясов Ігор Григорович, вчитель фізики КПНЛ 

 

В металургійних процесах, важливе місце займає вібраційна обробка сировини. Її вплив на 

різних ділянках підготовки шихтових матеріалів в кінцевому разі сприяє збільшенню 

якості металургійної продукції. Тому робота, направлена на втілення можливості 

додаткового впливу на процеси підготовки шихти безпосередньо при її транспортуванні 

являється актуальною. Робота стосується аналізу роботи ексцентричного опорного валка 

стрічкового конвеєру, як додаткового вібраційного збудника. 

      Мета дослідження полягає в обґрунтуванні величини ексцентриситету, який може бути 

використано для валкової опори стрічкового конвеєру без втрати її роботоздатності, як 

функції фізичних параметрів взаємодії стрічки та валку.  

      Основні завдання дослідження: розглянути характер руху опорного валка під стрічкою 

конвеєру на протязі повного його повороту при умові зчеплення тіл в контакті, тобто при 

роботі валка без ковзання; відтворити систему сил, що діє на валок, який підтримує 

стрічку з вантажем на ній, без ковзання в контакті за весь цикл його повороту під 

стрічкою; створити математичну модель, яка дозволяє пов’язати конструктивну геометрію 

валка, з його функціонуванням без ковзання в контакті, та з показниками вібрації стрічки з 

її вантажем; на основі аналізу отриманої математичної моделі визначити межі 

працездатності вібраційного пристрою від геометрії валка. 

      У роботі розроблено математичну модель роботи ексцентричного опорного валка як 

віброзбудника для вібраційної обробки навантаження стрічкового конвеєру. По одержаній 

математичній моделі розроблено програму в математичному пакеті MathCAD, в якій 

будуються граничні криві для наданих технічних характеристик стрічкового конвеєру. 

Побудовані граничні криві дозволяють вибрати швидкість стрічки конвеєра, а також 

величину ексцентриситету опорного валка у зв’язку з технічними характеристиками 

конвеєру, які попередньо надано. 

      Також у роботі показано, що запропонований до аналізу віброзбудник, має як свою 

невід’ємну особливість, значне зменшення амплітуди коливань (на 70%) при менш 

значному (на 25%) збільшенні швидкості стрічки (частоти коливань).Що вібраційне 

пришвидшення, яке може розвивати запропонований до аналізу віброзбудник, при 

дотриманні умов не ковзання у контакті і безвідривного від стрічки руху, не може бути 

більшим ніж пришвидшення вільного падіння, і досягає свого максимуму   (порядку 0.35 ) 

при оптимальній швидкості стрічки.  

      Застосування розробленої математичної моделі і програмного продукту до неї, 

дозволить спроектувати ефективний засіб вібраційного впливу на навантаження 

стрічкового конвеєру. 

      Наукова новизна роботи визначається доведенням, що для максимізації вібраційного 

впливу на продукт, який обробляється вібрацією на поверхні стрічки конвеєру, потрібно 

вибрати таку швидкість стрічки, при якій максимальна величина ексцентриситету, що 
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розрахована як для статичного стану рівноваги валку, так і для динамічного його стану 

при обертанні навколо зміщеної осі, має однакове значення. 

 

Секція «Науково-технічна творчість та винахідництво» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боровенський Ян Олександрович 

учень 10 класу 

НВК №12 Дніпровської міської ради, 

член наукового гуртка з комп'ютерного 3D моделювання "Механік" Національного 

гірничого університету 

 

ДОСЛІДНИЦЬКІ ВИПРОБУВАННЯ МОДЕЛІ ЛІНІЙНОГОПРИСКОРЮВАЧА 

КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ОБМІНУ ВІДПРАВЛЕННЯМИ МІЖ КОСМІЧНИМИ 

АПАРАТАМИ 

 

Науковий керівник - Запара Євген Семенович, доцент кафедри гірничих машин та  

інжинірингу Державного ВНЗ «НГУ». 

 

Технічною ідеєю цієї роботи є використання лінійного прискорювача для обміну 

відправленнями між космічними апаратами. Тема роботи є актуальною в  

зв'язку з тим, що вона присвячена дослідженню технології, що стане в нагоді до освоєння 

космічного простору. 

Мета дослідження: встановлення принципової можливості створення електромагнітного 

лінійного прискорювача транспортного контейнера для обміну відправленнями між 

космічними апаратами, що здатен надавати зазначеному контейнеру наперед розраховану 

швидкість з високою точністю.  

Установлено наступні наукові положення:  

1. Магнітна сила, що діє на імітатор в магнітному полі прискорювача, з плином часу 

спочатку зменшується по кривій, близькій до експоненти, подалі, з наближенням імітатора 

до соленоїду, зменшення сили суттєво сповільнюється і, в залежності від параметрів, 

може навіть збільшуватись, після вльоту імітатора в соленоїд сила починає стрімко 

падати, в центрі дорівнює нулю з подальшим згасанням при від' ємних значеннях.  

2. Початкова швидкість вилиту імітатора транспортного контейнера із прискорювача 

збільшується при збільшенні напруги конденсатора та має  

поліноміальну залежність від неї. 
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Борисенко Єгор Олександрович 

учень 9 класу 

Криворізького природничо-наукового ліцею Криворізької міської ради 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ РУХУ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИСТРОЇВ 

 

Науковий керівник: Лясов Ігор Григорович, вчитель фізики Криворізького природничо-

наукового ліцею 

 

Мета: створити пристрій, який дозволить людині бути незалежною від стаціонарних 

джерел енергії. 

     Актуальність винаходу полягає в тому, що прилад дозволить людині бути незалежним 

від стаціонарних джерел енергії.  

Основні задачі. 

- Зробити пристрій екологічно чистим. 

- Зробити пристрій доступним. 

- Зробити пристрій легким та компактним. 

- Зробити пристрій недорогим. 

- Пристрій має спонукати людей до ходьби та до більш здорового способу життя. 

- Зробити пристрій легким у обслуговуванні. 

Висновки. В процесі дослідницької роботи було збудовано модель механізму, який буде 

генерувати електричний струм від невимушених рухів людини. Концепцією приладу є 

відцентрова сила, яку людина відчуває при коливанні рукою чи ногою при ходьбі. Це 

невимушені рухи, отже електричний струм буде вироблятися постійно, незалежно від 

зовнішніх факторів. Пристрій вдалося зробити неважким, компактним та екологічно 

чистим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нікольський Олексій Всеволодович 

учень11 класу  

КЗО  «Гімназія №1» Дніпровської міської ради 
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ВИГОТОВЛЕННЯ ОПТИЧНОГО ПРИЛАДУ «ТЕЛЕСКОП» 

 

Науковий керівник: Мізіченко Тетяна Михайлівна, методист комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків» Дніпровської міської ради 

 

Об’єкт дослідження –  оптичний прилад телескоп. 

Мета роботи –  власноруч виготовити  оптичний прилад телескоп . 

Актуальність цієї роботи визначається тим, що з власноруч виготовленим науковим 

обладнанням можна проводити експерименти та досліджувати астрономічні об'єкти. 

Науково-дослідницька робота присвячена побудові телескопу  у домашніх умовах з 

невеликими грошовими витратами . 

Висновки, отримані в результаті роботи: 

1. Проведено аналіз телескопів різних видів, їхнє найраціональніше призначення 

2.  Проведено аналіз вартості заводських телескопів та порівняння з вартістю оптичного 

приладу у домашніх умовах. 

3. Власноруч побудовано телескоп. 

 

 

 

 

 

 

 

Шибка Ігор Григорович 

учень 8 класу 

КЗО «СШ №129» Дніпровської міської ради 

 

РОБОТОТЕХНІЧНА ПРОГРАМОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ АВТОНОМНОГО 

ПРОХОДЖЕННЯ ЛАБІРИНТУ 

 

Керівник: Шибка Григорій Іванович, керівник гуртка радіоелектроніки, керівник  

гуртка-методист, відмінник освіти 

 

Я створив роботу для пошуку нових алгоритмів проходження лабіринтів та відтворення 

цих алгоритмів на площині. 

Для створення цього робота знадобилося шасі. Я взяв за основу гусінічне шасі 

іграшкового екскаватора. Використовуються тільки редуктор, мотори та корпус. Також 

мені знадоби шаговий двигун, склотекстоліт і контейнер під батарейки для живлення 

самого мікроконтролера. В моїй конструкції використовується два блоки живлення: 

- перший блок живлення призначений тільки для мікроконтролера. 

- другий блок живлення призначений тільки для живлення двигунів.  

У моїй конструкції є потужні двигуни, які споживають дуже багато енергії. Якби я 

під'єднав двигуни до першого блоку живлення, робот би зупинявся і програма 

виконувалася заново. Зверху на поворотній конструкції розміщені датчики виявлення 

перешкоди. Їх рухає шаговий двигун. Використання такого двигуна дає змогу «бачити» 

датчикам більший кут обзору. Датчики працюють за принципом відбиття сигналу, 
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посланого ІК світлодіодом від перешкоди. Відбитий сигнал приймається TSOP. Якщо 

перешкода виявлена, то TSOР видасть 0, якщо перешкода не виявлено, то TSOР видасть 1. 

За допомогою інвектора 

пертворюємо сигнал в зворотну величину. Pik-контролер приймає рішення: об'їжджати 

перешкоду або опитати наступний TSOP. Якщо наступний ЦОП теж виявив перешкоду, 

то програма приймає рішення зупинитися, повернути вправо і продовжити рух. 

Мені знадобився певний час для налаштування датчиків руху на певну дальність 

випромінювання інфрачервоного діода. Я налаштовував певну дальність випромінювання 

інфрачервоного діода за допомогою змінногорезистора. 

В майбутньому результати моєї роботи можуть бути використані для створення 

автономних роботів для вивчення печер та завалів в зруйнованих будівлях. 

 

ВІДДІЛЕННЯ «ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ» 

 
Секція «Теоретична фізика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваль Сергій Дмитрович 

учень 11 класу   

КЗО «Гімназія №15» Дніпровської міської ради 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТУ ДОПЛЕРА ЗА ДОПОМОГОЮ КОНСТРУКТОРА 

ВІРТУАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ «CROCODILE» 

 

Керівник: Пустовіт Тетяна Петрівна, вчитель фізики комунального загальноосвітнього 

навчального закладу «Гімназія №15» 

 

Сприймаємі людиною звуки дозволяють їй аналізувати процеси, що відбуваються навколо 

неї, допомагають пізнавати і вивчати природу. 

Ефект Доплера - це явище зміни частоти випромінюваного сигналу внаслідок руху 

джерела або приймача хвиль. 

Мета: За допомогою конструктора віртуальних експериментів «Crocodile» здійснити 

дослідження залежностей зміни частоти від поступальних рухів приймача або джерела 

хвиль. 

Згідно мети були поставлені наступні задачі: 

1.Виміряти частоту нерухомого джерела хвиль і доплерівскі частоти рухомого джерела у 

напрямку до нерухомого приймача цих хвиль. На підставі цих даних розрахувати 

швидкості джерела. 

2. Знайти залежність зміни частоти від поступальних рухів приймача або джерела хвиль. 

Практичне значення: ефект Доплера дозволяє вимірювати швидкість руху джерел 

випромінювання і знаходить широке застосування у практиці. Так в астрофізиці вимір 
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доплерівського зсуву в спектрах випромінювання віддалених галактик (так званий 

червоний зсув) призвело до висновку про розширення Всесвіту. У радіо- і гідролокації 

ефект Доплера використовується для вимірювання швидкості рухомих цілей. Ефект 

Доплера на ультразвукових хвилях застосовується в медицині для визначення швидкості 

кровотоку, для дослідження руху грудної клітини ембріона, для дистанційного контролю 

за серцебиттям. 

Об’єкт дослідження: доплерівські хвилі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гненна Анна Олегівна 

учениця 8 класу  

Дніпропетровського ліцею інформаційних технологій 

при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара 

 

ЗАТЕМНЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВСЕСВІТУ 

 

Науковий консультант: Орлянський Олег Юрійович, доцент кафедри теоретичної фізики 

факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпропетровського  

національного університету імені Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук 

 

Структура науково-дослідницької роботи. Робота складається з вступу, основної частини 

та висновків. Основна частина, в свою чергу, складається з трьох розділів. У першому 

розділі розглянуто теоретичну базу цієї роботи. Другий розділ присвячений моїм 

спостереженням. Третій розділ присвячений опису нового методу виявлення екзопланет. 

     Метою роботи є дослідження ролі затемнень у вивченні космосу, а також опис нового 

методу виявлення екзопланет. 

     Актуальність теми. Ця робота може бути корисною при вивченні фізики та астрономії у 

школі, під час проведення спецкурсів і факультативів. 

Дослідницькі завдання: 

• розгляд основних законів небесної механіки; 

• розгляд затемнення як астрономічного явища, його класифікація; 

• розгляд проблеми сучасної астрономії та астрофізики – виявлення екзопланет і методів 

їх виявлення; 

• розгляд доказів законів небесної механіки, пов’язаних з астрономічними явищами і 

об’єктами; 

• припущення, які саме властивості об’єкту дозволяють дізнатися затемнення; 

• провести власні спостереження за затемненням для підтвердження гіпотези; 

• подання власного, більш удосконаленого методу виявлення екзопланет. 

Висновки. Опрацювавши матеріали по темі, можна зробити висновки, що затемнення – 

дуже хороший спосіб вивчення Всесвіту. Методів вивчення космосу дуже багато. 

Найпопулярнішими об’єктами вивчення є екзопланети. Також у цій роботі показаний 

новий метод, який заснований на методі транзитної фотометрії. 
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Каршаков Кирил Володимирович 

учень 8 класу 

 КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 

 Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара» 

 

КВАНТОВО-МЕХАНІЧНЕ ТУНЕЛЮВАННЯ КРІЗЬ ПОТЕНЦІАЛЬНИЙ БАР’ЄР 

 І КЛАСИЧНА ФІЗИКА 

 

Науковий консультант: Орлянський Олег Юрійович, доцент кафедри теоретичної фізики 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат фізико-

математичних наук, вчитель фізики КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій 

при ДНУ імені Олеся Гончара» 

 

Актуальність: Квантова фізика дуже часто використовується у сучасних технологіях, але її 

фундаментальні основи є незвичними і складними для першого сприйняття. Знаходження 

аналогій з класичною фізикою дозволяє на перших етапах спростити перехід до розуміння 

квантово-механічних закономірностей. 

Мета: Розповісти про квантово-механічне тунелювання на прикладі аналогії з класичної 

фізики. 

Об’єкт: Квантова фізика, тунельний ефект. 

Структура: Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних 

джерел. 

Результат: Огляд базових засад квантової механіки і запропонована класична аналогія 

квантово-механічного тунелювання допоможуть почати знайомство з розділами сучасної 

фізики. 

 

 

 

 

 

 

 

Топчій Микита Андрійович 

учень 11 класу  

Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СХЕМ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ 

 

Науковий керівник: Бондарчук Тетяна Вікторівна, вчитель фізики та астрономії 

Криворізького Центрально-Міського ліцею, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

вчитель-методист 

 

Відкриття ефекту від’ємного опору у напівпровідникових приладах російським ученим О. 

В. Лосевим на початку тридцятих років минулого століття дало поштовх використанню 

цього ефекту для створення більш ефективних приладів та пристроїв таких, як перемикачі, 

підсилювальні пристрої, генератори, фільтри, фазообертачі тощо. А з другого боку, 

подальший розвиток фізики напівпровідників, теорії транзисторів, вдосконалення 

технології напівпровідникових приладів, створення технології інтегральних схем привело 

до створення нових напівпровідникових приладів з від’ємним опором як в області 

низьких, так і в області надвисоких частот. Саме схеми, що дають ефект від’ємного опору 

мене і зацікавили. 

     Мета роботи – ознайомитися з схемами, що мають від’ємний опір та визначити, яке 

призначення лавинно-пролітного діоду в них. 

Завдання: 

1. Опрацювати джерела інформації щодо схем з від’ємним опором. 

2. Ознайомитися з основними фізичними властивостями та принципом роботи лавинно-

пролітних діодів, під’єднання яких створює ефект від’ємного опору. 

3. Провести моделювання в demo-версії програми Proteus 7 схеми з лавинно-пролітним 

діодом та з’ясувати, як впливає збільшення опору на значення сили струму.  

4. З отриманих даних побудувати вольт-амперну характеристику лавинно-пролітного 

діоду (ЛПД). 

Об’єктом дослідження є від’ємний опір,  предметом – схема в програмі-симуляторі з 

лавинно-пролітним діодом як один з можливих варіантів отримання від’ємного опору. 

Гіпотеза полягає в тому, що за допомогою програми симулятора Proteus 7 можна 

побудувати графік ВАХ, за допомогою якого можна продемонструвати від’ємний опір 

схеми з напівпровідниковим лавинно-пролітним діодом. 

 Дана тема є актуальною так як існування внутрішнього позитивного зворотного зв’язку у 

напівпровідникових структурах, що приводить до появи від’ємного опору, дозволяє 

значно спростити схеми класичних мікроелектронних пристроїв, підвищити ефективність 

їх роботи, значно розширити їх функціональні можливості за рахунок використання 

від’ємного опору. 

 
Секція «Експериментальна фізика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Величко Ірина Євгенівна 

учениця 8 класу  
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КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при                                                                

Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара» 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСУ ЗАКИПАННЯ ВОДИ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ 

 

Науковий консультант: Орлянський Олег Юрійович, доцент кафедри теоретичної фізики 

Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, кандидат фізико-

математичних наук, вчитель фізики КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій 

при ДНУ імені Олеся Гончара» 

 

Актуальність: Економія і збереження енергетичних ресурсів у світовому масштабі – 

проблема, яку активно вирішують майже всі держави вже півстоліття. Так, було відкрито 

багато альтернативних джерел енергії, але мало хто знає скільки теплових і газових 

ресурсів витрачається марно просто на побутовому рівні за один день. 

     Мета: дослідити процес закипання води на газовій конфорці і визначити умови, при 

яких витрати тепла і газу будуть найменшими. 

     Об’єкт дослідження: процес закипання води у побутових умовах, в залежності від 

розмірів каструлі, її положення відносно конфорки, швидкості випаровування і 

потужності газового нагрівника. 

     Структура: робота складається з чотирьох розділів. Спочатку теоретично 

розглядаються процеси нагрівання, кипіння і випаровування та історія їх вивчення, а 

потім описуються і аналізуються проведені досліди. 

     Результат: при вивченні і аналізу проблеми були розроблені рекомендації щодо 

ефективного і економного використання теплових і газових ресурсів на побутовому рівні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубенок Олексій Миколайович 

учнень 10 класу 

фізико-математичного відділення природничо-математичного факультету 

Криворізького Жовтневого ліцею  

вихованець гуртка «Школа юного науковця» (фізика та астрономія)  

 КПНЗ «МАНУМ» ДОР 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РУХУ ВЕРТУШКИ  

ПО НАТЯГНУТИХ НИТКАХ 

 

Науковий керівник: Глубенок Світлана Валентинівна, вчитель фізики Криворізького 

Жовтневого ліцею, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, керівник гуртка  

«Школа юного науковця» (фізика та астрономія) КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 
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При будівництві житлової будівлі виникає питання, як найшвидше доставляти предмети з 

верхніх поверхів на нижні, використовуючи тільки силу тяжіння. Природно розглянути 

похилий пандус, який дозволяє за оптимальний час скачувати предмети з верхніх поверхів 

на нижні. Але в дійсності це не так. Тут постає задача про брахістохрону – лінію 

якнайшвидшого спуску.  

Тому вивчення особливості кочення циліндрів на осі по натягнутим ниткам є достатньо 

актуальним. 

     Метою роботи є вивчення руху вертушки(2 циліндра на спільній осі) по натягнутим 

ниткам. 

     Предмет дослідження – рух вертушки.  

     Об’єкт дослідження – вертушка – циліндр або 2 циліндри, насаджені на дерев’яну вісь.  

Відповідно до теми та мети дослідження були поставлені наступні задачі: ознайомлення з 

поняттям брахістохрони; теоретично отримати рівняння кривої найшвидшого спуску; 

експериментально дослідити рух металевих циліндрів на осі, по натягнутим паралельним 

ниткам, які складають кут з горизонтом та визначити: залежність часу скочування диску 

без початкової швидкості від довжини пройденого шляху; вид руху осі диска та значення 

середнього його прискорення; залежність часу скочування диску від різниці висот 

кріплення ниток при фіксованій відстані між штативами; прискорення диску від синуса 

кута нахилу напрямних ниток; часу скочування від пройденої диском відстані; часу 

скочування диску від степеню прогину ниток; визначити рівняння середньої швидкості на 

ділянках руху.  

В процесі роботи були вирішені всі поставлені задачі.  

Мета роботи досягнута.  

Робота може бути використана в класах з поглибленим та профільним вивченням фізики, 

на заняттях факультативів та гуртків, при проведенні фізичного практикуму, підготовці до 

олімпіад та зовнішнього незалежного оцінювання знань учнів з фізики.  

 

 

 

 

 

 

 

Дячук Анастасія Тарасівна 

учениця 10 класу  

Криворізької  гімназії  №49 Криворізької міської ради 

 

ТЕХНОЛОГІЯ НЕЗВАРЮВАЛЬНОГО ЗАЛІЗОБЕТОНУ 

Науковий керівник: Здещиц Валерій Максимович, професор кафедри фізики та методики 

її навчання Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ “Криворізький національний 

університет”, доктор технічних наук 

Кравченко Тетяна Вікторівна, учитель фізики та астрономії Криворізької гімназії №49 

 

На сьогоднішній день монолітне будівництво - це один з найбільш перспективних 

способів будівництва.  
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Проте, нами пропонується ще найбільш економічний метод з великими архітектурними 

можливостями - це метод незварного залізобетону. У цьому методі виключається другий 

етап будівництва: виготовлення металевого  каркаса будинку. Замість цього в процесі 

приготування бетону в нього засипаються металеві скоби гачкоподібної форми. В 

результаті скоби після заливки в опалубку таким чином приготованого бетону повинні 

створити в тілі конструкції містки, що переплітаються. Завдяки такій технології, на наш 

погляд, можуть бути побудовані споруди найскладнішої і красивішої форми.  

Отже, аналіз результатів досліджень вказує на необхідність рішення актуальної наукової 

задачі, яка полягає в розвитку технології виготовлення будівельних конструкції на 

будівельному майданчику.  

     Метою роботи є розробка новітньої технології приготування залізобетону без 

використання зварювальних робіт. 

Для досягнення мети поставлені і вирішені такі наукові задачі: 

1) Використовуючи алебастр в якості основи й металеві скоби різної форми, розробити 

технологію виготовлення будівельних конструкцій. 

2) Використовуючи методи вимірювання фізичних величин дослідити зміну параметрів 

матеріалу в процесі його навантаження. 

Ідея роботи полягає у використанні хаотичного зчеплення скоб для збільшення міцності 

будівельних елементів і виготовлення форм, недосяжних в рамках традиційної технології. 

Об’єкт дослідження –  технологія виготовлення залізобетону. 

Предмет дослідження – міцність будівельних елементів, виготовлених в технології 

незварного залізобетону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кльомін Павло Юрійович 

учень 10 класу  

КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 

 Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара»  

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ ШВИДКІСНИХ ВАГОНІВ ЗАЛІЗНИЦІ 

 

Науковий керівник: Чашка Юрій Михайлович доцент ДНУ ім. О. Гончара 

 

Науково-дослідна робота присвячена дослідженню методів і засобів експериментального 

вивчення коливань залізничних вагонів на великій швидкості руху. Тему обрано з огляду 

на фундаментальність проблеми, від якої залежить подальший прогрес транспортних 

систем. 

      Ціль роботи – обґрунтувати і створити стенд для дослідження фізичних механізмів: 

виникнення складних нестаціонарних коливань вагона; стабілізації та гасіння динамічних 

відхилень під час його швидкісного руху.  
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Суть проблеми полягає в тому, що підвищення швидкості потягів призводить до зміни 

характеру впливу зовнішніх сил на вагон. В роботі вирішуються задачі обґрунтування 

моделі дії сил на вагони як об’єкта дослідження. За основу взято конструктивні рішення 

сучасних і перспективних вагонних візків. Предмет досліджень - це постановки задач 

аналізу механічних коливань, де удари описуються зміною зв’язків елементів моделі. 

В роботі розраховано числові оцінки параметрів сил, що передаються з боку залізничної 

колії через елементи вагонного візка на точки підвісу вагону. Обґрунтовано експерименти 

для встановлення контрольованих параметрів ударного збудження і гасіння коливань 

вагона переносом еергії окремими рухомими масами. Зокрема, моделюється: 

1) зовнішній вплив від різкого гальмування, від деформації колії, від їзди по 

криволінійним траєкторіям. 

2) можливість автоматично змінювати конструктивні параметри пружин з метою 

зустрічного руху для гасіння збуджуючих зовнішніх сил.  

Тим самим були виконані всі завдання роботи та підтверджена її доцільність та 

актуальність. 

Робота складається зі змісту, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел, а також фотоілюстрацій до експериментів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нуштаєв Микита Юрійович 

учень 11 класу 

КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 

 Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара»  

 

ЕФЕКТ ПЕЛЬТЬЕ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Науковий керівник: Рюміна Ніна Василівна, вчитель фізики 

 

Моя робота присвячена дослідженню фізичного ефекту Пельтьє. Сучасна електроніка 

постійно розвивається, нам відкриваються нові можливості та горизонти. Такий стрімкий 

розвиток, відбувається дякуючи все ширшому залученню різних електромагнітних ефектів 

та явищ. Багато з них відкриті,  ще у позаминулому столітті, не використовувались, тому, 

що не було пристроїв, які потребували їх використання. Майже саме так було і з 

розглянутим мною ефектом Пельтьє, відкритим у 1834 році, а почали широко застосувати 

вже у вік сучасної електроніки.   Зараз   ефект Пельтьє використовують в маленьких 

холодильниках, для охолодження комп’ютерної техніки, радіоелектричних пристроїв, 

діодних лазерів, у термостатах, кліматичному обладнанні, та межа застосування цього 

ефекту постійно розширюється. 

      Я розглянув, та вивчив принцип дії ефекту Пельтьє. Мені дуже сподобалось, що цей 

елемент є екологічно чистим у використанні. 
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     Я зробив, користуючись отриманою  інформацією, у якому була анімацію  ефекту 

Пельтьє. 

Розробив схему ліхтарика, де джерелом живлення слугують елементи Пельтьє. 

Зібрав діючий ліхтарик, на основі розробленої електричної  схеми, використовуючи, усі 

вивчені мною у ході роботи матеріали та отримані знання. 

Моя робота може бути корисною на уроках фізики для вивчення та кращого розуміння 

природи ефекту Пельтьє. Прикладом використання ефекту може слугувати ліхтарик на 

основі елементів Пельтьє. 

Фотографії ліхтарика, та принцип його дії описані та приведені у моєї роботі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святощук Ростислав Олексійович 

учень 10 класу 

КЗ «Навчально- виховне об'єднання «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній 

навчальний заклад I-II ступенів – ліцей нових інформаційних технологій» 

 Кам’янської міської ради 

 

БЕЗДРОТОВИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ 

 

Керівник: Бакутін Андрій Вадимович, кандидат технічних наук, асистент кафедри 

електропривода Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий 

університет" 

 

Метою роботи є дослідження методів передачі електроенергії на відстань та 

конструювання прототипу зарядного пристрою для мобільного телефону, що  

використовує метод індукційної передачі електроенергії. 

Робота є актуальною в сучасному світі. Дослідження технологій бездротової передачі 

електроенергії дозволить доставляти її з важкодоступних місць. Технології можна 

використовувати в різних побутових пристроях, для доставки електроенергії з орбітальних 

або космічних електростанцій та інших цілей. 

В роботі досліджено методи бездротової передачі електроенергії: електромагнітна 

індукція, магнітно-резонансна індукція, електростатична індукція, НВЧ випромінювання 

та лазерний (видиме світло). Досліджено методи бездротової передачі електроенергії та їх 

перспективність. 

В роботі детально досліджено електромагнітну і магнітно-резонансна індукція з 

наведенням принципу дії та формулами.  
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Сконструйований прототип бездротового зарядного пристрою, який живиться постійною 

напругою 12 В та видає струм 120 міліампер з навантаженням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фещенко Марія Сергіївна 

учениця 10 класу 

КЗО “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю” 

 

МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХУ ВАНТАЖНОГО ПОЇЗДА 

 

Науковий керівник: Федоренкова Любов Іванівна, вчитель фізики КЗО 

“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю” 

 

Актуальність даної роботи. Одна з основних проблем сучасного локомотивобудування - 

забезпечення високих тягових і динамічних характеристик локомотивів, які в основному 

визначаються конструкцією екіпажної частини і технічним станом системи колесо - рейка. 

Так як в Україні часто використовуються вантажні поїзда для перевезення сировини, то 

проблема великих затрат на транспортування є нагальною в нашій країні. 

Мета та завдання дослідження. Мета моєї роботи оптимізувати рух поїзда,зменшити 

затрати на паливо. Основною задачею моєї роботи є збільшення сили тяги локомотива, 

через збільшення коефіцієнту зчеплення системи колесо-рейка. 

Виходячи з мети дослідження досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких 

завдань: 

- Проаналізувати вже відомі методи збільшення сили тяги,визначити 

найоптимальніший з них. 

- За допомогою формул,графіків та діаграм переконатися в дієвості даного способу. 

- Експериментально підтвердити теоретичні факти,порівняти дані експерименту з 

теоретичними даними.  

Висновки: 

І. У ході експерименту, я визначила,що при нагріванні до 50  сила тертя зросте у 3 рази , 

а при нагріванні до 100  - у 6 разів. 

ІІ. З теоретичних даних отримаємо,що сила тяги збільшиться у двічі з підігріванням 

поверхонь до 100 . 

ІІІ. І теоретичні дані,і експериментальні дані підтверджують те,що при нагрівання 

поверхонь контакту до певних температур коефіцієнт зчеплення збільшиться, що у 

нашому випадку допоможе уникнути буксування колеса. Отже,запропонований метод є 

дієвим, з використанням нього для руху потягу буде витрачатися менша енергія, менше 

пального чи електроенергії(в залежності від потягу),що помітно зменшить витрати. 
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Андрієвський Денис Олександрович 

учень 9 класу 

 КЗО Дніпропетровського обласного ліцею-інтернату фізико-математичного профілю 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПАЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАЛЕЖНО ВІД 

ТИПУ РАДІАТОРІВ ТА УТЕПЛЮЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

Науковий керівник: Федоренкова Л.І., вчитель фізики у КЗО ДОЛІФМП 

 

Енергозбереження – це впровадження нових технологій, що потребують менших затрат 

енергії. 

Основні напрями і способи енергозбереження: 

- економія електричної енергії (зниження втрат на освітлення, електрообігрівання та 

кондиціювання приміщень, зменшення споживання електричної енергії побутовими і 

промисловими пристроями, зниження втрат в електромережі); 

- економія тепла (зниження тепловтрат, підвищення ефективності систем 

теплопостачання); 

- економія води (зменшення споживання у побуті та на виробництві, зниження втрат і 

підвищення ефективності систем водопостачання); 

- економія газу (зменшення споживання в побуті та на виробництві, зниження втрат і 

підвищення ефективності систем газопостачання); 

- економія палива (зменшення споживання в двигунах внутрішнього згоряння, 

альтернативні види та гібридні системи, зниження втрат і підвищення ефективності 

виробництва електричної та теплової енергії). 

Енергозбереження - дуже важливе завдання по збереженню природних ресурсів.  

У роботі ми розглянули наступні утеплюючі  матеріали: пінопласт та мінеральна вата. 

При порівнянні втрат тепла  двох теплоізолюючих матеріалів, можемо бачити, що втрати з 

стіни, утепленої пінопластом, становлять 59,9 Вт, а мінеральною ватою – 73,2 Вт, тобто 

пінопласт виявляє більш енергозберігаючі властивості. Доцільно також зауважити, що при 

утепленні стіни пінопластом, в порівнянні з неутепленою стіною, знижуються втрати у 2,3 

рази, а у випадку з мінеральною ватою цей коефіцієнт становить 1,8.  

ККД кімнати без утеплення – 93,6%, а після утеплення воно збільшується на 

3,5%(пінопласт) і на 2,9% (мінвата). 

Також у роботі ми зробили порівняння двох типів радіаторів водяного опалення з різних 

матеріалів, а саме алюмінію і чавуну. В результаті ми бачимо, що алюмінієвий радіатор 

ефективніший чавунного у 3,8 рази.  

За проведеними розрахунками, втрати тепла при утепленні пінопластом та ватою значно 

нижчі, в порівнянні зі стіною без утеплення. 
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Білей Валерія Юріївна 

учениця 9 класу  

Криворізького природничо-наукового ліцею Криворізької міської ради 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КИПІННЯ ВОДИ  ПРИ РІЗНОМУТИСКУ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

 

Науковий керівник: Задорожній Віталій Миколайович, вчитель фізики Криворізького 

природничо-наукового ліцею 

 

Дистильована вода знаходить досить широке застосування в різних аспектах діяльності 

людини: у медицині дистильованою водою розчиняють різні лікарські речовинита 

препарати для ін'єкцій,в автомобільній промисловості дистильована вода знайшла 

найширше застосування - для розведення кислоти в акумуляторних батареях, в 

виготовленні антифризу,у побутових умовах - як очищаюча рідинадля прасок і чайників. 

Виходячи зі сфер застосування дистильованої води, можна сміливо зробити висновок про 

те, що її потреба в майбутньому буде тільки збільшуватися. 

     Метою даної роботи є дослідити процеси кипіння при різних умовах та можливість 

виробництва дистильованої води при низькому тиску. Для досягнення мети слід 

розв’язати наступні задачі: дослідити процес кипіння, розглянути кипіння води при 

різному тиску, провести розрахунки затрат енергії на перетворення рідини в пару. 

Розрахунки та дослідження проведенні в роботі показують, що можна економити енергію, 

яка затрачається на нагрівання води, випаровуючи воду при низькому тиску. Теоретичні 

розрахунки показали, що різниця в затрачених енергіях порівнюючи із звичайними 

умовами невелика, але в роботі було проведено дослідження, яке показало, що при 

використанні одного нагрівача в різних умовах, час протягом якого закипає вода для 

звичайних умов є майже вдвічі більшим за час при низькому тиску, що дозволить 

економити електроенергію. Отже, затрати енергії на нагрівання та випаровування води 

будуть дійсно значно меншими, якщо це робити при низькому тиску, але для повного 

розрахунку економічної ефективності потрібно врахувати всі затрати на отримання 

дистильованої води. 
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Воронюк Максим Олександрович 

учень 11 класу 

Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської молоді 

 

ВИКОРИСТАННЯ СТРОБОСКОПА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОПЛИННИХ 

ПРОЦЕСІВ 

 

Науковий керівник: Ржепецький Василь Петрович, вчитель фізики, кандидат фіз.-мат. 

наук. 

 

В роботі розглянуті доступні для реалізації в шкільному фізичному кабінеті методи 

одержання стробоскопічних фотографій та їх використання для одержання характеристик 

процесів. 

     Мета роботи: вивчення стробоскопічного ефекту та його використання для 

дослідження швидкоплинних процесів. 

Завдання дослідження: 

1. Опрацювати літературу, в якій описані конструкції стробоскопів та їх використання. 

2. Одержати стробоскопічні знімки об’єктів, що швидко обертаються, падаючої кульки. 

3. На основі аналізу одержаних стробоскопічних фотографій визначити частоту 

обертання, прискорення вільного падіння, тощо. 

4. Випробувати сучасні світлодіоди для одержання стробоскопічних фотографій. 

В роботі одержані стробоскопічні фотографії вентилятора та падаючої кульки. Фотографії 

використані для обчислень характеристик процесів, що спостерігалися. Встановлено, що 

для одержання надійних кількісних результатів треба використовувати стробоскопи, 

частота яких стабілізована і може бути визначена з достатньою точністю. Перспективним 

є використання стробоскопів на сучасних яскравих світлодіодах. 
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Мартинюк Назарій Ігорович 

учень 11 класу 

Криворізького Центрально-Міськоголіцею 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ТЕРТЯ КОЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ПОХИЛОГО МАЯТНИКА 

 

Науковийкерівник: Бондарчук ТетянаВікторівна, вчительфізики та 

астрономіїКриворізького Центрально-Міськоголіцею, 

спеціаліствищоїкваліфікаційноїкатегорії, вчитель-методист 

 

Тертя як сукупність явищ, що супроводжують рух, оточують нас завжди. Його треба 

враховувати в повсякденному житті, на виробництві тощо, так як його наявність часто 

перешкоджає рухові, але іноді завдяки ньому рух і можливий. 

Вважаю дану тему актуальною, так як визначення коефіцієнту тертя кочення є непростим, 

користуватися таблицями вже відомих значень важко, так як будь-який коефіцієнт тертя 

дуже залежить не тільки від речовини обох поверхонь, а й від способу обробки матеріалу, 

між тим враховувати коефіцієнт тертя кочення потрібно при розрахунках багатьох 

практичних задач. Мета моєї роботи: визначити коефіцієнт тертя кочення сталевої кульки 

по дерев’яній поверхні. 

Об’єктом дослідження є тертя кочення, предметом – визначення коефіцієнту тертя 

кочення сталевої кульки по гладкій дерев’яній поверхні. 

Гіпотеза полягає в тому, що застосування похилого маятника для визначення коефіцієнту 

тертя кочення дозволить досить просто його визначити, а точність отриманих результатів 

при цьому буде прийнятною. 

В ході експерименту було визначено коефіцієнт тертя кочення сталевої кульки по гладкій 

дерев’яній поверхні. Це було зроблено за допомогою похилого маятника. Отримане 

значення μ=14,7               є досить вірогідним. Адже наведені в Інтернет данні 

для підшипників мають точність порядку тисячних одиниць, а отримане значення має той 

же порядок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслова Єлизавета Валеріївна 

учениця 11 класу  

Криворізької   гімназії №49 Криворізької міської ради 

 

ЕКОЛОГІЯ СВІТЛОДІОДІВ:ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СВІТЛОДІОДІВ НА 

БЕЗХРЕБЕТНИХ 
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Науковий керівник: Здещиц Валерій Максимович, професор кафедри фізики та методики 

її навчання Криворізького педагогічного інституту,  доктор технічних наук 

 

Актуальність теми дослідження. Освітлення світлодіодами являє собою інноваційний 

прорив, завдяки якому діоди стали достатньо ефективними та біологічний ефект переходу 

до більш "білого світла вночі" не вивчений в деталях, прямих доказів відсутності 

негативного впливу на життя наземних тварин та комах не існує. 

      Мета роботи – дослідити характеристики світлодіодів та їх вплив на життя 

членистоногих. 

      Об’єктом дослідження є екологія міста. 

      Предметом дослідження є екологічні наслідки застосування світлодіодів для 

освітлення території міста. 

      Для реалізації поставленої мети в роботі виконано такі завдання: 

1) зробити огляд наукової літератури щодо використання світлодіодів для освітлення; 

2) розробити  дослідну установку; 

3)  дослідити вплив випромінювання світлодіодів на життя комах. 

      Ідея роботи полягає у використанні пасток зі світлодіодами, які випромінюють світло в 

різних областях спектру, для визначення ступеня шкоди, що наноситься світлодіодами, 

нічному життю комах. 

      Методи дослідження. Вивчення наукової літератури, експеримент, спостереження, 

статистична обробка результатів дослідження. 

   У результаті доведено, що екологічна шкода наноситься комахам у разі застосування на 

вулицях міст білих світлодіодів. Проте, у масштабах побуту можливе використання 

привабливості світлодіодів для безхребетних, щоб захищати врожай дачників та фермерів 

від шкідників. Екологічні наслідки світлового забруднення потенційно можуть бути 

знижені, якщо уникати критичних областей в спектрі світіння світлодіодів. В цьому 

закладено  перспективи подальших наукових розробок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путря Ростислав Владиславович 
учень 11 класу 

КЗ «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія № 39 м. Кам’янське» 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ  РОЗЧИНІВ БІЛКІВ З 

ФУЛЕРЕНАМИ 

 

Наукові керівники: НоскоНадежді Дмитрівна,, вчитель фізики КЗ «Загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня - гімназія № 39 м. Дніпродзержинська»; Кириченко Світлана 

Василівна, к.б.н., доцент  кафедри біофізики та біохімії Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара. 
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Робота присвячена дослідженню  четвертої  алотропної модифікації вуглецю – фулерену, 

який  привертає увагу дослідників у зв’язку з його цікавими хімічними, фізичними та 

біологічними властивостями. Фулерени мають перспективу використання як у чистому 

вигляді, так і у вигляді хімічних похідних. Області застосування фулерену відносяться до 

електроніки, магнітних матеріалів, каталізу та медицини. Фулерени є не такими 

інертними, як алмаз та графіт, можуть бути легко модифіковані та мають помітну 

біологічну активність, не проявляючи при цьому токсичності.  

У данній роботі було поставлено мету дослідити експериментально і теоретично 

властивості гідратованих фулеренів, механізми їх взаємодії з макромолекулами. 

В експериментах нами було показано зниження поверхневого натягу сироватки крові в 

модельних експериментах з  низькою концентрацією гідратованого фулерену, що 

дозволяє припустити можливість взаємодії фулеренів з білками . 

Одержані результати наукової роботи  можуть бути використані при математичному 

моделюванню процесів з урахуванням біофізичних характеристик. фулеренів. 

 

 

 

 

 

 

 

Федоров Даниїл Олександрович 

учень 10 класу 

Криворізької спеціалізованої школи I-III ступенів № 71 

 

КОНТРОЛЬ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ, ЯК ЗАПОРУКА ГАРНОГО  ЗДОРОВ’Я 

 

Науковий керівник: Гострик Вікторія Василівна, вчитель фізики вищої кваліфікаційної 

категорії. 

 

     У кожного з нас, хоч раз в житті виникала проблема, коли наше повітря досить сильно 

пересушене. Нажаль, це є проблемою і саме у період опалювання.  

 Мета роботи: на основі опрацьованого теоретичного матеріалу та встановлених норм 

МОЗ підтримання вологості повітря в приміщеннях, створити прилад «КОНТРОЛЕР», 

який зможе підтримувати ці норми.  

Актуальність проблеми полягає в тому, що на сьогоднішній день ми все більше і більше 

прагнемо комфортних умов для життя, що дає можливість гарно почуватися будь де. Дуже 

важливим фактором гарного самопочуття є підтримання оптимальної для людини 

вологості повітря в приміщенні. Нормами МОЗ встановлено, що оптимальна вологість 

повітря в приміщенні 40%-60%. Але ці показники значно нижче норм, особливо в 

опалювальний період. Потрібен прилад, який зможе контролювати вологість повітря в 

приміщенні в межах оптимальних даних. 

Основне завдання дослідження: створити діючу модель «КОНТРОЛЕРА» вологості 

повітря.  

Нами створено діючу модель «КОНТРОЛЕРА» та приведено його технічну схему з 

врахуванням його достатньо естетичного зовнішнього вигляду, розробленого та 

роздрукованого на 3-D принтері. Ми довели, що саме наш пристрій є оптимальним для 
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використання. Результат нашої роботи може допомогти будь кому вирішити проблеми з 

підтриманням оптимальної вологості повітря, як запоруки гарного самопочуття. 

 

Секція «Астрономія та астрофізика» 
 

 

 

 

 

 

 

Плескач Михайло Тарасович 

учнень 9 класу 

Криворізької гімназії № 49 Криворізької міської ради 

 

СОНЯЧНА АКТИВНІСТЬ. ЧИСЛА ВОЛЬФА 

 

Науковий керівник: Здещиц В. М., професор кафедри фізики та методики її навчання 

Криворізького педагогічного інституту,  доктор технічних наук 

 

     Одним з головних об'єктів сучасних астрономічних досліджень є Сонце - найближча до 

нас зоря, наше денне світило, від якого безпосередньо залежить існування життя на Землі. 

І, справді, все наше життя тісно пов'язане з сонячною енергією. Ми користуємося нею 

буквально на кожному кроці - не тільки тоді, коли смагнемо, а й коли їмо, спалюємо 

паливо, тому що і в мінеральних видах палива, і в їжі сконцентрована перетворена енергія 

нашого денного світила. Цікаво, що свою залежність від Сонця люди зрозуміли з давніх-

давен. Вони не знали природи денного світила, не мали ані найменшого уявлення про 

закономірності явищ, які на ньому відбуваються, але на основі свого практичного досвіду 

розуміли, що без Сонця не може бути й життя. Не дивно, що вони обожнювали Сонце, 

молилися йому, приносили жертви - Сонце було одним з найперших і наймогутніших 

божеств. Дослідження Сонця - одне з центральних завдань сучасної астрофізики. Це 

пояснюється, з одного боку, тісним зв'язком, що існує між діяльністю Сонця і земними 

процесами, а з другого - тією обставиною, що Сонце - типова зоря. Таким чином, значення 

досліджень Сонця виходить за межі суто «сонячної астрономії». Тому, метою роботи 

стало дослідження сонячної активності; об’єктом дослідження-Сонце, предметом 

дослідження - сонячна активність.  

Для досягнення мети роботи поставлені наступні завдання: 

1. Вивчення наукової літератури щодо даної теми роботи. 

2. Спостереження за сонячним диском та розрахунок чисел Вольфа. 

3. Побудова графіку чисел Вольфа. 

4. Визначення розмірів протуберанців за фотографіями. 

5. Визначення ККД сонячної батареї. 
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Васюк Олексій Юрійович 

учень 11 класу 

Дніпровського ліцею інформаційних технологій при Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара 

 

ВЗАЄМОДІЮЧІ ГАЛАКТИКИ 

 

Науковий керівник: Козлова Тетяна Іванівна, вчитель фізики Дніпровського ліцею 

інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті 

імені Олеся Гончара,вчитель-методист, відмінник освіти України 

 

     Метою моєї дослідницької роботи є проведення віртуальних дослідів із галактиками, 

які дозволять поглибити знання у цій темі та отримати важливі дані про властивості 

галактик, та події пов’язані з ними. 

     Робота складається з теоретичної частини, у якій надано інформацію про поняття 

галактики, їх види, процес взаємодії між галактиками, про ядра галактик та явище 

утворення зірок, тощо. 

У практичній частині роботи були проведені розрахунки сили притягання галактик одна 

до одної, та сили відштовхування, вирахувані  за законом Габбла. Ці дані дозволили 

стверджувати майбутню долю галактик Місцевої групи. Також у практичній частині були 

проаналізовані дані, отримані від різних спектрів галактик. Випромінювання галактики є 

результат складання світла всіх її зірок і спектр галактики, також, є підсумований спектр її 

зірок. Тому, по спектру галактики було винесено певне судження про її зоряний склад, 

хоча вирішити скільки зірок певного спектрального класу міститься в галактиці, по її 

спектру не можна. На основі отриманих результатів були зроблені висновки про 

структуру галактики та її склад. 

У додатках до роботи була представлена теорія, про міжзоряну речовину у галактиках та 

цікаві факти про них. 
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Крива Анна Олександрівна 

учениця 11 класу 

Дніпровського ліцею інформаційних технологій при Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара 

 

ВІРТУАЛЬНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ «СВІТ ЗІРОК» 

 

Науковий керівник: Козлова Тетяна Іванівна, вчитель вищої категорії, вчитель 

методист, відмінник освіти України 

 

Структура науково-дослідницької роботи. Робота складається з декількох частин: вступ, 

основної частини та висновку. Основна частина, у свою чергу, складається з трьох 

розділів, які діляться на підрозділи. Перший розділ присвячений основній інформації про 

зірки та їх поділу на класи; другий розділ присвячений вивченню про спектральний аналіз. 

У третьому розділі представлені експериментальні завдання у вигляді двох практичних 

робіт, де досліджуються спектри хімічних елементів, речовин та зірок, та дослідження у 

задачі впливу орбітального руху двох тіл на стійкість системи. 

     Тема роботи присвячена вивченню зірок за допомогою віртуальної енциклопедії «Світ 

зірок». 

     Мета: створити віртуальну енциклопедію для дослідів та експериментальних завдань 

для дослідження характеристик зірок, їхньої будови та хімічного складу. 

Актуальність зумовлена зацікавленістю людей до вивчення нових космічних об’єктів, 

зокрема зірок. 

Під час виконання цієї науково-дослідницької роботи з астрофізики було зроблене 

наступне: 

1. Опрацьована велика кількість матеріалу та інформації про зірки, їх характеристик та 

хімічного складу. Цей матеріал подано структуровано та якісно у теоретичній частині. 

2. Створена програма, яка є зручним посібником для астронома-початківця; вона є 

інформаційною, пізнавальною, цікавою для нього та зможе допомогти йому пізнати 

характеристики зірок і використання спектрального аналізу для дослідження хімічного 

складу зірок. 

3. Створена модель спектроскопа та змодельована у практичній частині програми для 

дослідження хімічного складу зірок та речовин за допомогою спектрального аналізу. 

4. Опрацьована та продемонстрована інформація про зірки за допомогою карти зоряного 

неба. 

5. Досліджено будову спектроскопа та порівняно його з іншими спектральними 

апаратами. 

6. Досліджено на прикладі зірок вплив орбітального руху в задачі двох тіл на стійкість 

системи. 

7. Дослідження світності зірок у задачах. 
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Крупіна Кирило Андрійович 

учень 11 класу  

Криворізького навчально-виховного комплексу №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– багатопрофільний ліцей «Імпульс» 

 

АНАЛІЗ ЗМІНИ ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗІРОК 

 

Науковий керівник: Баланенко Лариса Петрівна, вчитель фізики та 

астрономіїКриворізького навчально-виховного комплексу №35 «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – багатопрофільний ліцей «Імпульс» 

Науковий консультант:Мальченко Світлана Леонідівна кандидат фізико-математичних 

наук, доцент кафедри фізики та методики її навчання Криворізький педагогічний 

інститут ДВНЗ «КНУ» 

 

Ми ще багато не знаємо про Всесвіт, багато не розуміємо, але вже досягнутий прогрес 

спонукає астрономів до подальших досліджень. Ми в повсякденному житті не звертаємо 

уваги   на механізм утворення сонячного світла, яке забезпечує наше існування; на 

гравітацію, яка утримує нас на поверхні Землі. Нас не цікавлять атоми з яких ми 

складаємося; чому природа така якою вона є; звідки з’явився космос та чи не існував він 

завжди; чи можна час повернути назад; чи є межа людського пізнання. 

Дослідження наднових зір дають важливу інформацію про фізику еволюції зір. Наднові 

суттєво впливають на еволюцію Галактик, тому що вони змінюють структуру, хімічний 

склад та енергетичний баланс. Наднові  є природніми лабораторіями, в яких часто 

реалізуються фізичні процеси та умови випромінювання, досягнути яких у 

експериментальних умовах тяжко, й часом неможливо. 

     Мета роботи: вивчення еволюції зір допомогою програми "UniverseSandbox 2". 

Дослідити явища спалахів наднових та зробити висновки щодо впливу їх на Всесвіт. 

Мета роботи зумовила наступні завдання: 

1. Проаналізувати літературу з теми роботи. 

2. Дослідити явища спалахів наднових за допомогою програми "UniverseSandbox 2".  

3. На основі вивчення моделювання зір різних параметрів зробити висновок щодо впливу 

наднових на розвиток Всесвіту. 

4. Проаналізувати результати моделювання еволюції зір різних параметрів та зробити 

висновок про тривалість спалаху наднових в залежності від розмірів зір та їх мас відносно 

маси Сонця. 

     Предметом  дослідження є моделі розвитку зір різної маси. 

     Об’єктом дослідження є наднові. 

     Цінність роботи: В роботі визначенні параметри 7 наднових та зроблено аналіз щодо 

тривалості спалаху наднових в залежності від розмірів зір та їх мас відносно маси Сонця. 

На основі досліджень зроблений висновок, що зі збільшенням маси зорі, пропорційно масі 

Сонця, збільшується тривалість спалаху. В роботі досліджено спалах наднових, що 

призводить до утворення наднових  та дає можливість зробити припущення щодо 

ймовірності існування життя на планеті під час вибуху. 

 

 

Секція «Аерофізика та космічні дослідження» 
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Коренський Ярослав Олексійович 

учень 9 класу 

Дніпровського ліцею  інформаційних технологій при ДНУ імені Олеся Гончара 

 

 

СОНЯЧНА СИСТЕМА. 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЕРТАЛЬНОГО 

РУХУ ТВЕРДОГО ТІЛА НА ПРИКЛАДІ ПЛАНЕТ ЗЕМНОЇ ГРУПИ 

 

Науковий керівник: Козлова Тетяна Іванівна, вчитель фізики Дніпровського ліцею 

інформаційних технологій , вчитель методист, відмінник освіти України 

 

     В учбовій, методичній та науково-популярній літературі момент інерції як 

характеристика обертального руху твердого тіла висвітлена досить глибоко, але 

інформація стосовно моменту інерції планет Сонячної системи потребує більш ретельного 

і глибокого вивчення та узагальнення. Найбільш ефективні методики розрахунку моменту 

інерції планет не систематизовані.  

Цей проект не тільки узагальнює теоретичну базу з цього питання, а ще й пропонує 

визначити момент інерції як характеристики обертання твердих тіл експериментальним 

шляхом за допомогою власноруч виготовленого обладнання. 

Під час виконання цієї роботи було зроблено наступне: 

1.Знайдено послідовно й логічно викладену унікальну теорію; 

2. Опрацьовано учбову, методичну та науково-популярну літературу стосовно 

обертального руху твердого тіла та планет земної групи Сонячної системи; 

3. Збудовано обладнання, яке дозволяє практично досліджувати момент інерції твердих 

тіл різними методами, наприклад: 

- Визначення моменту інерції за допомогою маятника Максвелла; 

- Визначення моменту інерції  крутильного маятника; 

- Визначення моменту інерції динамічним методом; 

- Визначення моменту інерції моделі землі власно розробленим методом. 

4. Визначена найбільш ефективна, на мій погляд, методика розрахунку моменту інерції 

планет земної групи на прикладі планети Земля. 

 

ВІДДІЛЕННЯ «Комп’ютерні науки» 
Секція «Технології програмування» 
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Вєтлужських Михайло Вячеславович 

учень 9 класу  

Дніпровського ліцею  інформаційних технологій при ДНУ імені Олеся Гончара 

 

 

МОВА ПРОГРАМУВАННЯ HUSKY 

 

Науковий керівник: Ентін Йосиф Абрамович, вчитель інформатики Дніпропетровського 

Ліцею інформаційних технологій, кандидат фізико-математичних наук, вчитель-

методист 

 

Мета цієї роботи створити мову програмування, яка включає в себе найліпші особистості 

деяких мов програмування, таких як  Erlang, PHP, Elixir, Ruby, Haskell, Python, C, C++, D, 

LISP, Javascript, TypeScript, C#, Lua, та створити базову основу мови програмування, яка 

зможе використовуватися для генерації конфігураційних файлів при спілкуванні між 

серверами. Така мова, на мій погляд, є актуальною при роботі серверов у Cloud 

технологіях. При написанні цього язика вдалося подолати багато труднощів, але 

результатами роботи я задоволений. Ця мова на цьому етапі включає в себе ряд функцій у 

наступних версіях, ці функції будуть додані і можливості мови будуть розширені. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дійнега Денис Олександрович 

учень 10 класу  

Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради 

 

СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО КВЕСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ RPG 

 

Науковий керівник: Шапоріна Ольга Олександрівна, вчитель інформатики Криворізького 

Центрально-Міського ліцею 

Науковий консультант: Мерзликін Павло Володимирович, к.ф.-м.н., доц. кафедри 

інформатики та ПМ Криворізького державного педагогічного університету 

 

Жанр текстового квесту є одним із найдавніших жанрів у історії комп’ютерних ігор. Він 

став логічним продовженням інтерактивної літератури, тобто новел з нелінійним 

сюжетом, де розвиток подій залежить від вибору читача. Незважаючи на свій вік, жанр 

текстового квесту останнім часом одержує нове життя. Одна з причин – стрімке зростання 
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популярності мобільних пристроїв (планшетних комп’ютерів, електронних книг, 

смартфонів), які ідеально підходять для читання інтерактивних новел і гри в текстові 

квести. Таким чином, тема роботи є актуальною. 

Робота присвячена створенню інтерактивної пригодницької гри, яка б була безкоштовною, 

доступною всім бажаючим, була б розрахована на дітей шкільного віку, підтримувалась 

мобільними пристроями. 

Об’єктом дослідження є: текстові квести. 

Предметом дослідження є: власна гра в жанрі текстового квесту «Марсіанин». 

Метою роботи є створення комп’ютерної гри в жанрі текстового квесту. 

Для досягнення мети слід розв’язати такі задачі: 

1. Детально проаналізувати теоретичні засади роботи текстових квестів. 

2. Порівняти наявні ігри в жанрі текстового квесту. 

3. На основі останнього завдання створити сценарій майбутньої гри, спроектувати 

алгоритми та структури даних. 

4. Вивчити та обрати спосіб створення ігри. 

5. Розробити та протестувати власний продукт. 

Висновки:  

Ми виявили, що з впровадженням електронних пристроїв, таких як планшети і смартфони, 

інтерактивна література знову стала актуальною. Отже, попит на ігри аналогічного жанру 

постійно зростає. В рамках творчої роботи було створено текстовий квест «Марсіанин» у 

інтерпретаторі Instead. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиса Єлизавета Сергіївна 

учениця 10 класу 

 Криворізького природничо-наукового ліцею Криворізької миіської ради 

 

КЛАВІАТУРНИЙ ШПИГУН 

 

Наукові керівники: Задорожній Віталій Миколайович, вчитель інформатики КПНЛ. 

Башук Любов Вікторівна, вчитель математики КПНЛ. 

 

     Ціль нелегального використання клавіатурного шпигуна – крадіжка паролів до систем 

авторизації, цінної інформації. Але існують і корисні шляхи застосування програми: 

відстеження дій співробітників (цю можливість мають служби безпеки для відновлення 

порядку дій при запобіганні можливих витоків інформації); отримання статистики роботи; 

контроль використання конфіденційної інформації; батьківський контроль за дітьми. 

     Актуальність роботи полягає в тому, що існуючі клавіатурні шпигуни найчастіше 

використовуються нелегально для специфічних цілей, у зв’язку з чим коштують дорого, 

що робить складнішим використання програми для законних цілей. Тому створення 
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простої програми може бути корисним для пересічного користувача з метою 

відстежування дій на власному персональному комп’ютері. 

     Метою роботи є створення програми для операційної системи Windows, яка б 

слідкувала за діями користувача ПК в той час коли адміністратор відсутній і не має змоги 

самостійно контролювати процеси, які виконуються на комп'ютері користувачем-гостем. 

В ході роботи над проектом розроблено програму клавіатурний шпигун для операційної 

системи Windows, яка зчитує дані з клавіатури, фіксує їх, зберігає у файл або відправляє 

на електронну пошту. Програма реалізована на мові програмування С#. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепелиця Богдан Юрійович 

учень 11 класу  

Дніпропетровського ліцею інформаційних технологій при 

 Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара 

 

ЗАДАЧА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИПАДКУ, КОЛИ РОБІТНИКІВ  

БІЛЬШЕ НІЖ РОБІТ 

 

Науковий керівник:Ентін Йосиф Абрамович, вчитель інформатики Дніпропетровського 

ліцею інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті 

імені Олеся Гончара к.ф.-м. н., вчитель-методист  

 

     Метою науково-дослідницької роботи було: 1) створення програми, що вирішуватиме 

задачу про призначення угорським алгоритмом; 2) розширити умову задачі для випадку, 

коли робітників більше, ніж робіт.  

     Актуальність науково-дослідницької роботи очевидна: дана програма допоможе 

роботодавцю найбільш ефективно підібрати робітників до певних робіт. Наприклад, коли 

робітників три і робіт дві, роботодавець зможе ефективно використати робітників і без 

програми, бо рішення задачі у такому випадку просте. Але коли робіт 10, 20, …, 100? 

Навіщо витрачати час на пошук найкращого рішення, якщо можна скористуватись 

спеціальною програмою? Програмний код моєї науково-дослідницької роботи значно 

прискорить вирішення цієї проблеми. 
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Руденко Владислав Валерійович 

учень 11 класу  

Комунального закладу освіти “Середньої загальноосвітньої школи №96” 

 Дніпропетровської міської ради 

 

АПРОКСИМАЦІЯ МАЛЬОВАНОГО ЗОБРАЖЕННЯ КРИВИМИ БЕЗЬЄ ТА 

ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ ДАНИХ В ПРИЛАДІ ДЛЯ 

МАЛЮВАННЯ АБО ВИПАЛЮВАННЯ 

 

Науковий керівник: Касьянов Богдан Олександрович, вчитель фізики 

Актуальність теми: задача розпізнавання зображень стоїть перед алгоритмами машинного 

навчання вже досить довгий час. Нехай поставлена задача і не  наслідує алгоритми 

розпізнавання образів і малюнків, але дозволяє перевести намальоване користувачем 

зображення в формули, за якими воно може бути відновлене. Отримані дані можна 

використовувати в автоматичних приладах для малювання або випалювання. 

Мета роботи:розробкапрограмногозабезпечення, якедопоможемалювати  зображення, 

створювати формули та керувати процесом випалювання або малювання; створення 

програмного забезпечення для відновлення зображення та керування випалюванням. 

Об’єкт дослідження:криві Безьє та їх застосування. 

Предмет дослідження:алгоритм апроксимації зображення за допомогою кривих Безьє. 

Результатом роботи є створення програми та приладу, які можуть працювати разом та 

демонструвати можливості алгоритму апроксимації намальованого зображення кривими 

Безьє. 

Наукова новизна роботи: вперше створені: програма, яка апроксимує намальоване 

користувачем зображення за допомогою кривих Безьє, та прилад, який використовує 

отримані дані в процесі автоматичного випалювання. 

 

Секція «Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем» 

 
 

Толстіков Владислав Вікторович 

учень 11 класу  

 Криворізького гуманітарно-технічного ліцею № 129 Криворізької міської ради 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ЕЛЕКТРОННОГО 

ЛИСТУВАННЯ 

 

Науковий керівник: Єгорова Марина Едуардівна, вчитель інформатики  КГТЛ №129,  

вища категорія, вчитель-методист; 
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Науковий консультант: Мерзликін Павло Володимирович, к.ф.-м.н., доц. кафедри 

інформатики та ПМ Криворізького педагогічного університету. 

 

Актуальність роботи: електронна пошта, що є однією з найстаріших служб Інтернет, і досі 

користується великою популярністю, а кількість користувачів постійно зростає. Разом з 

тим гостро постає проблема захисту приватної й електронної переписки. Витік інформації 

може спричинити матеріальні або моральні збитки. Актуальним лишається також 

проблема захисту від небажаної кореспонденції, так званого спаму. 

     Метою роботи є створення безпечного та надійного поштового клієнту з шифруванням 

пошти, що зберігається на поштовому сервері, та вихідної пошти з власним спам-

фільтром. 

Отримані результати: було створено поштовий клієнт, який забезпечує надійних захист 

інформації й фільтрування небажаних листів: 

● клієнт має відкрий код і використовує для шифрування алгоритм AES, один із 

найнадійніших блочних симетричних алгоритмів шифрування; 

● уся інформація на поштову сервері шифрується за допомогою персонального ключа, 

тобто неважливо, хто має доступ до інформації на сервері, без ключа це “сміття“; 

● при передачі повідомлення шифрується, тобто його неможливо прочитати і змінити на 

шляху його слідування до отримувача; 

● завдяки описаним вище мірам захисту поштовий клієнт гарантує безпечну передачу та 

зберігання інформації; 

● реалізовано спам-фільтр, база якого постійно оновлюється на основі аналізу поштових 

скриньок-«приманок» для збору спаму. 

 

 

Секція «Інформаційні системи, бази даних та системи штучного 

інтелекту» 
 

 

 

 

 

 

 

Петрина Володимир Максимович 

ученик 11 класу  

Криворізького гуманітарно-технічного ліцею №129 Криворізької міської ради 

 

СИСТЕМА НАВІГАЦІЇ РОБОТА НА ОСНОВІ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО 

ЗОРУ 

 

Науковий керівник: Безкровна Світлана Дмитрівна, вчитель інформатики КГТЛ №129, 

вища категорія, старший вчитель; 

Науковий консультант: Мерзликін Павло Володимирович, к. ф.-м. н., доц. кафедри 

інформатики та ПМ Криворізького державного педагогічного університету 
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Машинний зір – теорія, що спрямована на обробку зображень: сегметацію, класифікацію 

об’єктів та слідкування за ними. Область комп’ютерного зору може бути 

охарактеризована, як молода, динамічна наука, що розвивається. Важливу роль серед 

систем штучного інтелекту займають системи планування та автоматичного прийняття 

рішень, які можуть виконувати механічні дії, такі як пересування робота через деяке 

середовище. 

Вузька спеціалізація систем зумовила актуальність створення нового програмного 

забезпечення орієнтованого на певний клас зображень. У даній роботі ми розглядаємо 

створення програми класифікації деяких дорожніх та умовних знаків. У дослідженні 

розглядається саме ця вибірка, оскільки її елементи мають ряд важливих для дослідження 

характеристик, а саме: подібна кольорова гама, простота але специфічність образів та 

широке їх застосування у реальному житті. 

     Дослідження складалось з п’яти основних етапів: по-перше, методом порівняння та 

виключення був обраний оптимальний вид алгоритму, а саме 

ConvolutionalNeuralNetworks. По-друге, розроблена конкретна структура програми, що 

відповідає механічним вимогам робота(“Lego EV3”). Важливим етапом було «Навчання» 

класифікуючої машини. В нашому випадку обрано навчання «з вчителем». Оскільки 

відома сфера застосування та можливо створити марковану базу зображень. Далі 

адаптація програми до середовища (робота), врахування технічних особливостей. 

Дослідження завершилось тестуванням робота та його реакцій на різні знаки в різних 

умовах, виправленням виявлених помилок, корекцією параметрів та оформленням 

матеріалів. 

     В результаті проведеного дослідження створено програмне забезпечення, яке має ряд 

переваг перед наявними аналогами при вирішені конкретної задачі: 

1. алгоритм адаптований до машин низької потужності і виконується за допустимий час; 

2. програма з високою ймовірністю класифікує поточне зображення; 

3. система гнучка до деформацій та відносних переміщень об’єктів на зображенні; 

4. дії робота базуються не лише на «відповіді» системи, а і на допоміжних датчиках; 

5. програмне забезпечення може бути використано на різних пристроях завдяки специфіці 

мови Java. 

Отже, створено програмне забезпечення, в якому було враховано специфіку роботів та 

пристроїв з низькою потужністю. Зменшено час відгуку системи до «реального». При 

цьому якість розпізнавання лишилась задовільною. Тож при необхідності класифікації 

зображень на пристроях з низькими характеристиками доцільно буде обрати саме 

розроблену систему, що становить основний результат дослідження. 
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Маренич Марія Сергіївна 

учениця 11 класу 

Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради 

 

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ СПЕЦІАЛІСТА СЛУЖБИ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ 

 

Науковий керівник: Шапоріна Ольга Олександрівна, вчитель інформатики Криворізького 

Центрально-Міського ліцею 

Науковий консультант: Мерзликін Павло Володимирович, к. ф.-м. н., доцент кафедри 

інформатики та ПМ Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький 

національний університет» 

 

Мета дослідження: створити автоматизоване робоче місце спеціаліста служби соціального 

захисту. 

     Актуальність роботи. З введенням автоматизованого робочого місця спеціаліста 

служби соціального захисту населення істотно збільшиться швидкість обслуговування 

клієнтів. На даний момент це є актуальним, тому що кількість пільговиків збільшується за 

рахунок встановлення статусу учасника бойових дій тим, хто проходить військову службу 

в зоні проведення АТО. Адже впровадження такої послуги, як отримання необхідної 

інформації безумовно дозволить скоротити обсяги роботи спеціаліста.  

     Об’єктом дослідження є програмне забезпечення для автоматизації роботи.  

     Предметом дослідження є база даних «RestGo». 

Дослідницькі завдання: 

• проаналізувати стан автоматизації роботи працівників бюджетного спрямування; 

• дослідити предметну галузь для створення інформаційної моделі АРМ; 

• висунути функціональні вимоги до проекту; 

• розробити план створення продукту та обрати найбільш доцільні інструменти розробки; 

• спроектувати схему даних для БД; 

• реалізувати АРМ працівника соціальної служби за допомогою можливостей Microsoft 

Access 2013 та надати його в користування органу соціального захисту населення. 

Висновки: Результатом виконання науково-дослідницької роботи є розроблене 

автоматизоване робоче місце спеціаліста служби соціального захисту. Система дозволяє 

прискорити і автоматизувати діяльність співробітників служби соціального захисту. 

У ході виконання проектування проведений аналіз предметної області. Побудована 

модель даних об'єкта автоматизації та сформульовано наявні проблеми. На основі 

проблем визначено мету, завдання і план створення автоматизованої системи, побудована 

її структура. 

Розроблене автоматизоване робоче місце спеціаліста дозволить вирішити раніше виявлені 

проблеми, а також знизити витрати часу. 

Система на даний момент знаходиться на стадії тестування в Управлінні праці та 

соціального захисту населення Центрально-Міського відділу у м. Кривому Розі. 

В майбутньому створена інформаційна система може бути вдосконалена за рахунок 

розширення предметної області, а саме охоплення посадових обов’язків всього відділу  

служби соціального захисту. 

 

Секція «Internet – технології таWEB-дизайн» 
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Приставка Владислав Дмитрович 

учень 10 технічного класу  

Криворізького гуманітарно-технічного ліцею №129 Криворізької міської ради 

 

ХМАРНЕ СХОВИЩЕ ALLSAFE 

 

Науковий керівник: Єгорова Марина Едуардівна, вчитель інформатики  КГТЛ № 129,  

вища категорія, вчитель-методист;  

Науковий консультант: Мерзликін Павло Володимирович, к.ф.-м. н., доцент кафедри 

інформатики та ПМ Криворізького державного педагогічного університету. 

 

Актуальність роботи: з розвитком технологій, люди все частіше користуються Інтернетом. 

Наша інформація зберігаються на віртуальному сервері, адже сучасні телефони 

самостійно синхронізуються зі сховищем, аби не втратити дані. Але як часто ми 

замислюємося про їх безпеку? Тому все більш актуальною стає проблема захисту даних. 

     Метою роботи було створити безпечну систему зберігання файлів у хмарному сховищі. 

Створена програма встановлюється на флеш-накопичувач, в якому створюється 

структурована файлова система та індивідуальний ключ безпеки. Поклавши файли у 

спеціальну папку, при наявності Інтернету, вони будуть зашифровані і по безпечному 

каналу відправлені на сервер, при цьому знищивши звичайну версію в папці. Тим самим 

не давши жодного шансу хакерам вкрасти ваші дані, оскільки файли на сервері 

зберігаються у зашифрованому вигляді і ключ для дешифрування ні де не зберігається! 

Новизною роботи є унікальне у своєму сегменті хмарне сховище з спеціалізованим 

програмним забезпеченням для забезпечення найвищого рівня безпеки файлів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долматов Ілля Олександрович 

учень 11 класу  

Дніпровського ліцею інформаційних технологій при  
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Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара 

 

СТВОРЕННЯ ДОДАТКА КЛІЄНТА ДЛЯ ПЛАТФОРМИ ANDROIDДЛЯ РІЗНИХ 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

 

Науковий керівник: Ентін Йосиф Абрамович, вчитель інформатики Дніпропетровського 

ліцею інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті 

імені Олеся Гончара к.ф.-м. н., вчитель-методист 

 

Актуальність. Загалом у світ існую понад 20 різних додатків для соціальних мереж, 

перемикання між якими забирає багато часу у користувача. Люди будь-якого віку мають 

один або декілька облікових записів у соціальних мережах, які можна об’єднати в єдиний 

універсальний додаток для різних соціальних мереж. Мета полягає у створені додатка, 

який буде забезпечувати користувачу доступ до декількох облікових записів. Робота 

полягає у створенні додатка, який забезпечить доступ до новин, які включають в себе 

текст та зображення, особистих повідомлень з різними користувачами да відправлення 

нових повідомлень, власної облікової сторінки та її редагування, списка друзів та пошук 

нових, аудіозаписів, їх прослуховування, сортування та редагування власного списку 

аудіо. Всі ці дії відбуваються у таких соціальних мережах, як «ВКонтакте», «Facebook», а 

також використовуються сайт «Last.fm» для програвання музики. 

Середовище програмування. Робота виконана у середовищі AndroidStudio на мові 

програмування Java.  

Структура роботи: 

• Перелік новин, які містять текст та зображення, можливість додати запис до списка 

«Мені подобається», перегляд коментарів інших користувачів та написання власних, 

створення нових записів та видалення не бажаних записів. 

• Перелік користувачів, з якими є історія власних повідомлень, написання та отримання 

нових повідомлень, перегляд історії повідомлень та видалення не потрібних історій 

повідомлень. 

• Перегляд власного профіля одразу з декількох соціальних мереж, можливість 

редагування інформації про себе. 

• Перегляд списка друзів, пошук нових користувачів, можливість додати їх до друзів та 

створення нової історії повідомлень. 

• Перелік списку улюблених аудіозаписів, можливість програти їх, пошук інших 

аудіозаписів, додавання їх до улюблених або видалення небажаних. Окрім цього є 

можливість сортування за різними ознаками та еквалайзер. 

Отримані результати. В результаті роботи було створено додаток для Android-пристроїв, 

який має в собі ряд основних можливостей, які забезпечують соціальні мережі, а також 

деякі можливості, які зроблені винятково в цьому додатку, без використання зовнішніх 

API. Додаток може використовуватись будь-якою людиною, яка має чи хочу мати 

обліковий запис в одній чи декількох соціальних мережах. Під цей критерій попадають 

люди будь-якого вікі та будь-якого соціального положення, оскільки соціальні мережі, як і 

сам додаток, доступні для всіх бажаючих. Окрім того додаток спрощую роботу 

користувачам з обліковими записами у декількох соціальних мережах, оскільки дозволяє 

перебувати одразу у декількох мережах. Це економить час та взагалі спрощує 

використання декількох мереж одночасно.  

Перспективи. Надалі можливе доопрацювання існуючих блоків роботи та створення нових 

на базі існуючих, оскільки код, реалізуючий основні можливості блоку, може бути 

інтегрований й під інші можливості соціальних мереж. 
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Секція «Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зацаренко Анастасія Юріївна 

учениця 9 класу 

КЗ «НВО – ліцей НІТ» 

ЕКОЛОГІЧНИЙ СЛІД ЛЮДИНИ 

 

Науковий керівник: Бондаренко Олена Олександрівна, вчитель інформатики,  

учитель -методист КЗ «НВО – ліцей НІТ» 

 

Об’єкт дослідження: обізнаність людини у питаннях створення екологічного сліду на 

Землі. 

     Предмет дослідження: екологічний слід людини. 

     Мета: навчитися визначати екологічний слід, і зменшувати його за потребою. 

     Актуальність: потреба збереження природних ресурсів. 

Основні задачі дослідження: 1) дослідження історичних відомостей про екологічний слід;   

2)  знаходження індивідуального екологічного сліду людини;  3) створення навчально-

ігрової  програми для самооцінювання людиною її екологічного сліду. 

Актуальність даної теми полягає у турботі про екологію і екологічній безпеці, що з 

кожним роком стають дедалі важливішими для людей, як у країні, і в усьому світі. У 

поняття екологічної безпеки входять як збереження чисельності і розмаїття рослинного й 

тваринного світу нашої планети, так і дбайливе ставлення до корисних копалин, і турбота 

про збереження чистоти повітря і водяних ресурсів. Важливим є питання, що ми 

залишимо по собі. Саме у цьому плані працює концепція «екологічного сліду». 

За допомогою цієї науково-дослідницької роботи кожен бажаючий може оцінити 

величину свого екологічного сліду, і спробувати його зменшити. 
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Алістратенко Нікіта Юрійович 

учень 11 класу 

 Криворізького гуманітарно-технічного ліцею № 129 Криворізької міської ради 

 

ХІМІЧНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР 

 

Наукові керівники:  Єгорова Марина Едуардівна, вчитель інформатики Криворізького 

гуманітарно-технічного ліцею № 129, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист; 

Лихопавло Наталія Юріївна. 

Науковий консультант: Мерзликін Павло Володимирович, к.ф.-м. н., доцент кафедри 

інформатики та ПМ Криворізького державного педагогічного університету. 

 

     Актуальність роботи: під час вивчення шкільного курсу хімії учням часто доводиться 

виконувати громіздкі однотипні розрахунки, через що менше часу лишається на 

розв’язання творчих завдань, проведення експериментів та ін. Також видається доцільним 

мати функціональний довідник, здатний конвертувати фізичні величини, розраховувати 

параметри хімічних реакцій та здійснювати інші типові перетворення. Наявне на ринку 

програмне забезпечення не завжди відповідає потребам користувачі і вимогам шкільної 

програми з хімії. Зокрема, це стосується вітчизняної номенклатури й термінології. Через 

те тема видається актуальною. 

     Метою роботи є створити хімічний калькулятор, що відповідає потребам користувачів 

та чинним програмам шкільного курсу хімії. 

Отримані результати: 

Було створено хімічний калькулятор для використання в навчальному процесі під час 

вивчення хімії. 

● реалізовано розрахунок йонних рівнянь; 

● програма включає вбудовану періодичну систему й таблицю розчинності, розширений 

довідник хімічних елементів; 

● створено функцію конвертації фізичних величин; 

● програмне забезпечення має зручний інтерфейс і відповідає  потребам шкільного курсу 

хімії. 
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Іваницька Єлизавета Єгорівна 

учениця 10 класу 

Криворізького гуманітарно-технічного ліцею № 129 Криворізької міської ради 

 

ОНЛАЙНОВИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ 5 КЛАСУ 

 

Наукові керівники: Єгорова Марина Едуардівна, вчитель інформатики КГТЛ №129, вища 

категорія, вчитель-методист; 

Мерзликін Павло Володимирович, к. ф.-м. н., доц. кафедри інформатики та ПМ 

Криворізького державного  педагогічного університету 

 

Мета дослідження: створити онлайновий дистанційний курс, що являє собою завершений 

навчально-методичний комплекс для використання на уроках інформатики в п’ятому класі 

чи для дистаційного навчання. 

     Актуальність роботи: Інформатика – наука, що дуже швидко й динамічно розвивається. 

Постійно змінюється програмовий матеріал з інформатики, та не завжди шкільний 

підручник відповідає сучасним вимогам та оновленим програмам.  Актуальним є 

навчатися за сучасним підручником, який легко коригується та оновлюється.  

     Об’єкт дослідження: складові процесу проектування і створення сайтів мовою 

програмування PHP, використання бази даних MySQL. 

     Предмет дослідження: онлайновий дистанційний курс з інформатики для 5 класу в 

формі веб-сайту, створений мовою розмітки HTML, мовою програмування JavaScript та 

PHP, з використанням каскадних таблиць стилів CSS та баз даних MySQL, в текстовому 

редакторі Notepad++. 

Дослідницькі завдання:  

• Створити повноцінний онлайновий дистанційний курс з інформатики для 5 класу, з 

можливістю вибору чинних програм курсу Інформатика та наповнити матеріалом для 

поглибленого вивчення;  

• Створити онлайнове середовище учня і щоденник успішності; 

• Перевірити на коректність питань та відповідність поданому матеріалу тести, які будуть 

використані в дистанційному курсі; 

• Створити реєстрацію для учня (логін, пароль та e-mail адреса) за допомогою мови 

програмування PHP та баз даних MySQL; 

• Для безпеки даних  користувача використати алгоритм хешування MD5. 

Висновки:  

Нами було створено «Онлайновий дистанційний курс з інформатики для 5 класу» в формі 

веб-сайту, який забезпечує його доступність як на настільних, так і на мобільних 

системах. В зв’язку з високою популярністю мобільних платформ курс може бути 

відкритий на будь-якому телефоні, планшеті, що враховувалось під час створення сайту. 
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Крім того, виходячи із особливостей мобільного інтернету, дистанційний курс був 

створений достатньо легким для мінімізації трафіку. 

 

 

 

 

 

 

Кухтін Тимур Русланович 

учень 11 класу  

Павлоградського міського ліцею Дніпропетровської області 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛЬОТУ ТІЛА КИНУТОГО ПІД КУТОМ ДО ГОРИЗОНТУ З 

УРАХУВАННЯМ ОПОРУ ПОВІТРЯ 

 

Науковий керівник: Бондарева Раїса Григорівна, вчитель інформатики Павлоградського 

міського ліцею, вчитель-методист 

 

Політ тіла під кутом до горизонту – це тема, яку вивчають ще з середньовіччя. Ще тоді, 

при створенні першої катапульти, почали розвивати дану тему. Та навіть сьогодні при 

запуску ракет у атмосфері розрахувати це не просто. Саме тому я обрав темою своєї 

роботи політ тіла під кутом до горизонту. 

Наукова робота присвячена створенню програми, що розраховуватиме дальність польоту, 

час польоту і максимальну висоту, а яку підніметься тіло, що кинули під кутом до 

горизонту. Програма працює за алгоритмом розрахованим мною особисто. У майбутньому 

я планую покращити програму тим, що вона враховуватиме непостійне середовище, вітер 

та непостійний вітер, та інші фактори, що впливають на тіло під час польоту. 

Програма складається з двох частин: навчальної та практичної. Вона розрахована як на 

знаючу людину, так і на ту, що з цією темою зустрілася вперше. Саме тому мою програму 

можна використовувати як навчальну у різних навчальних закладах. 

Програма створена в середовищі програмування Delphi 7. 
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Дема Андрій Андрійович 

учень 10 класу  

Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради 

 

СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОЇ РОЛЬОВОЇ ГРИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДОПОВНЕНОЇ 

РЕАЛЬНОСТІ «TOWERCAPTURE AR» 

 

Науковий керівник: Шапоріна Ольга Олександрівна, вчитель інформатики Криворізького 

Центрально-Міського ліцею 

Науковий консультант: Мерзликін Павло Володимирович, к.ф.-м.н., доц. кафедри 

інформа-тики та ПМ Криворізького державного педагогічного університету 

 

Мета дослідження: створити мобільну рольову гру з елементами доповненої реальності. 

     Актуальність роботи: ми живемо в світі інформаційних технологій, коли розробки 

комп'ютерних ігор користуються популярністю, тому зрозуміти методологію 

програмування у 3D рушіях є актуальним. 

     Об’єкт дослідження: доповнена реальність. 

     Предмет дослідження: мобільна рольова гра з елементами доповненої реальності. 

Дослідницькі завдання: 

• проаналізувати сучасні тенденції розвитку технології доповненої реальності; 

• проаналізувати особливості жанру рольових ігор; 

• порівняти наявні на ринку аналоги; 

• висунути вимоги до мобільної рольової гри з елементами доповненої реальності; 

• спроектувати логіку гри; 

• створити програмну реалізацію та здійснити її тестування 

Висновки: в даний час комп'ютерні ігри вносять значний вклад у світову економіку. Ми 

дізнались, що альтернативним способом створення ігор є їх самостійне видання за 

допомогою shareware-моделі, або за моделлю відкритого коду через Інтернет. Ми виявили, 

що мережа Інтернет пропонує користувачам велику кількість різноманітних програм для 

створення ігор.  

Головним результатом роботи є створена мобільна рольова гра "TowerCapture AR" з 

елементами доповненої реальності та покроковою системою бою. Ігровий процес активно 

використовує дані, отримані з апаратної складової пристрою, зокрема, геолокаційні дані, 

покази гіроскопу та зображення фотокамери. Під час тестування суттєвих недоліків не 

виявлено. 
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Коцько Кирило Олександрович 

учень 9 класу 

Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради 

ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИЙ ПОСІБНИК З ПРОГРАМУВАННЯ ДВОВИМІРНОЇ 

ГРАФІКИ “PROGGEO” 

Науковий керівник: Шапоріна Ольга Олександрівна, вчитель інформатики Центрально-

Міського ліцею 

Науковий консультант: Мерзликін Павло Володимирович, к. ф.-м. н., доцент кафедри 

інформатики та ПМ Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький 

національний університет» 

Мета дослідження: проаналізувати сучасний ринок електронних посібників з інформатики 

і доповнити його власним продуктом. Навчитися створювати веб-сайти, користуючись 

мовою розмітки HTML та мовою програмування JavaScript, використовувати каскадні 

таблиці стилів CSS. 

      Актуальність роботи: сучасний світ стає все більш залежним від комп’ютерних 

технологій. Їх використовують практично у всіх сферах нашого життя. Так, наприклад, 

дуже широко став використовуватися такий вид сучасних комп’ютерних технологій, як 

веб-дизайн, наприклад, у маркетингу, рекламі, тощо… Тому наш світ потребує 

спеціалістів веб-майстрів. Створений нами сайт “Proggeo” допомагає учням молодшого і 

середнього шкільного віку навчатися програмувати, зрозуміти основи двовимірної 

графіки, зацікавитися інформатикою. 

     Об’єкт дослідження: електронні посібникі з інформатики.  

     Предмет дослідження: веб-орієнтований посібник “Proggeo”, створений за допомогою 

розмітки HTML, мовою програмування JavaScript, з використанням каскадних таблиць 

стилів CSS, текстовому редакторі Notepad++. 

Дослідницькі завдання: 

1. детально проаналізувати сучасний стан розвитку навчального програмного 

забезпечення з інформатики; 

2. визначити недоліки й переваги наявних електронних підручників;  

3. вивчити основні поняття і програмний інструментарій, який застосовується  для 

розробки і створення електронних підручників; 

4. розробити й протестувати  власний веб-орієнтований посібник. 

Висновки: Ми проаналізували сучасні електронні підручники з інформатики і виявили, що 

електронна форма підручника робить його більш "мобільним" завдяки використанню 

логічних посилань в контексті навчального матеріалу. При цьому учень може легко 

знайти відповідь за темою, яка його цікавить в процесі навчання, повернутися до теорії в 

разі труднощів при вирішенні будь-якої задачі, зробити закладку в потрібному розділі. 

Створений нами веб-орієнтований посібник з програмування двовимірної графіки 

“Proggeo” стане у пригоді і учням, і вчителям, він зробить побудову графічних об’єктів 

простішою та цікавішою. 
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Лисенко Денис Олександрович 

учень 11 класу  

КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 

РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОЇ ІГРОВОЇ ПРОГРАМИ «CONNODE»  

ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ КОРИСТУВАЧА 

 

Наукові керівники: Ільченко Ірина Григорівна,  вчитель інформатики КЗО   

«Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

Ясносокирська Ірина Григорівна,  вчитель інформатики та математики КЗО   

«Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 

Наукова робота присвячена розробці логічної гри «ConNode», яка сприяє розвитку 

навичок для створювання мап та їх проходження, що дозволяють реалізувати безліч 

варіантів гри. 

     Актуальність. Програма  розвиває позитивні якості гравця, а саме: логіку, аналіз гри та 

інші.  

     Тема роботи. Розробка навчальної ігрової програми «ConNode» для покращення 

логічного мис-лення користувача. 

Опис роботи. Програма – це логічна гра, пазл, метою якої є вирішення графа. Гравцю 

відомо скі-льки кожна вершина має зв’язків і гравцю потрібно їх розставити. 

     Мета роботи. Реалізувати логічну гру, яка була би цікавою для гравця і  розвивала його 

логічне мислення. 

Результат роботи. Було створено електрону версію гри «ConNode».  

Програма створена в середовищі  Embarcadero® C++Builder XE8. 
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Ніколаєва Олена Володимирівна 

учениці 11-го класу 

КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат 

фізико-математичного профілю» 

 

РОЗРОБКА МУЛЬТИКОРИСТУВАЦЬКОЇ РОЗВИВАЮЧОЇ ГРИ «СОКОБАН» У 

WEB-СЕРЕДОВИЩІ 

 

Науковий керівник: Ніколаєв Владислав Володимирович, студент НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського» 

 

Важко уявити сучасний світ без комп’ютерів та комп’терних технологій, в багатьох 

сферах людського життя вони стали невід’ємною частиною, що полегшує наше існування, 

але є і негативні сторони цього явища. Багато дітей, навіть дорослих, наразі дуже часто 

грають в різного роду ігри, що ніяк не сприяють розвтку в них розумових здібностей, а 

можливо навіть й гірше — змушують їх втрачати свої розумові задатки. Беручи до уваги 

цей факт і той, що зараз більшість свого часу діти та підлітки проводять “онлайн” та 

грають саме в онлайн ігри, було розроблено веб-гру, в основі якої лежить відома гра 

“Сокобан”. До однієї з найважливіших особливостей цієї гри належить те, що в неї грає не 

1 гравець а 2-є (на відміну від класичної версії), спостерігаючи один на одного, що 

спонукає їх до духу суперництва, та, як результат, розвитку       критичного та логічного 

мислення на фоні з бажанням перемогти.    

 

 
 

 

Для розробки цієї гри було використано наступний стек технологій :  

JavaScript,HTML,CSS для користувацього інтерфейсу та Node.JS для серверного, що 

забезпечує зв’язок між гравцями на основі веб-сокетів. 

Запустити гру можна в будь-якому сучасному браузері, що підтримує передові стандарти, 

з виходом до мережі інтернет, або з встановленим ігровим сервером у локальній мережі. 
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Відділення ХІМІЯ ТА БІОЛОГІЯ 

Секція «Загальна біологія» 

 

БабецьДар'яСергіївна 

студентка 3 курсу 

Дніпровського коледжу технологій та дизайну 

 

МОРФОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ ПОПУЛЯЦІЙ CARABUSCFNCELLATUS 

(CALEOPTERA, CARABIDAE) В УМОВАХ ВПЛИВУ МІСЦЕВОГО 

СМІТТЄЗВАЛИЩА 

Науковий керівник: Кульбачко Юрій Люцинович, доцент Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара, кандидат біологічних наук 
 

Об’єкт дослідження – Carabuscancellatus (Illiger, 1798) всередині популяції на території 

Дніпровської області. Предмет дослідження: модифікаційна мінливість C. cancellatus. 

Мета роботи – оцінити морфологічну варіабельність туруна C. cancellatusв умовах  

місцевого сміттєзвалища. Завдання роботи: проаналізувати морфологічні мінливість C. 

cancellatusна антропогенно модифікованих територіях; виявити відмінності між 

популяціями турунів; оцінити статевий диморфізм на даних ділянках; на основі 

отриманих даних підтвердити чи спростувати вплив місцевого сміттєзвалища на живі 

організми, що знаходяться в межах оточуючих епіцентр забруднення територій. 

Наукова новизна: уперше здійснено дослідження впливу сміттєзвалища на угруповання 

безхребетних тварин у підстилкових біогеоценозах м. Дніпро, це дає нам змогу оцінити 

екологічне становище територій, що оточують місто. 

Зафіксувавши мінливість показників можна робити висновки про напрямок еволюції виду 

на конкретних біотопах. Результати несуть вагомий вклад у сьогоднішню науку, з 

швидкими темпами трансформації людиною екосистем, необхідно фіксувати зміни, що 

відбуваються з ними. 
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Баклицький Денис Леонідович 

учень 11 класу 

Криворізької загальноосвітньої школиІ-ІІІ ступенів № 126 Криворізької міської ради 

ІОНІЗУЮЧЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДОНУ І ЙОГО ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ 

ЛЮДИНИ 

Предмет дослідження: радон та його ДПР. 

Мета роботи: довести існування продуктів розпаду радіоактивного газу радону в 

оточуючому нас повітрі та виявити концентрацію цього газу в різних приміщеннях. 

Гіпотеза: в оточуючому нас повітрі є продукти розпаду радіоактивного газу радону. 

Основною змістовною частиною роботи є експериментальне дослідження 

існування продуктів розпаду радіоактивного газу радону в оточуючому нас повітрі, 

з’ясовується першопричини підвищення концентрації радону і продуктів його розпаду, 

рівень активності радону в різних приміщеннях. 

Актуальність і цікавість роботи в розкритті радіаційно – гігієнічного обстеження 

житлових приміщень Криворізького залізорудного регіону, опираючись на данні 

Українського НДІ промислової медицини м. Кривого Рогу. Наведено результати аналізу 

вимірювань ЕРОА радону – 222 у повітрі багато – та одноповерхових будинків різних 

районів м. Кривого Рогу, підраховано відсоток перевищень фонових значень. 

 

 

 

 

 

 

Биба Анна Анатоліївна 

учениця 10 класу  

Магдалинівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Дніпропетровської області 

ВПЛИВ ВОДНИХ НАСТОЇВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН НА РОЗВИТОКЛИЧИНОК 

PASSALURUSAMBIGUS 

Науковий керівник: Биба Анатолій Миколайович, вчитель біології вищої кваліфікаційної 

категорії, старший вчитель 

Науковий консультант: Бригадиренко Віктор Васильович, кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри зоології та екології Дніпропетровського Національного університету ім.. 

О. Гончара. 

Актуальність дослідження: Одна з найпоширеніших нематод кролів-Passalurusambiguus. 

Захворювання, що викликається цим паразитом, завдає економічної шкоди як 

фермерським, так і аматорським господарствам по виробництву кролятини. 

Об’єкт дослідження – кріль європейський(oryctolaguscuniculus). 

     Мета роботи – встановлення максимально ефективного періоду вакцинації кролів 

Наукові керівники:Антонова Галина Валентинівна, вчитель вищої категорії, вчитель-

методист КЗШ І-ІІІ ступенів № 126, Кулішова Алла Анатоліївна, вчитель вищої 

категорії, вчитель-методист КЗШ І-ІІІ ступенів № 126, керівник гуртка “Юний 

науковець” 
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пов’язаного з масовим виходом комара. Вивчити вплив водних настоїв лікарських рослин 

на розвиток личинок Passalurusambiguus. 

Предмет досліджень – вплив температурного фактору на розвиток комара, вплив відварів 

лікарських рослин на розвиток яєць Passalurusambiguus. 

Завдання роботи: встановити залежність розвитку комара за температурними показниками 

повітря; встановити залежність початку епідемій від тривалості онтогенезу комара; 

вивчити вплив відвару лікарських рослин на розвиток яєць Passalurusambiguus. 

В результаті досліджень встановлено, що зі збільшенням температури повітря 

прискорюється ортогенез комара і змінюється початок епідемії міксоматозу і вірусної 

гемологічної хвороби кролів. Використання відварів лікарських рослин дозволяє 

ефективно боротися з нематодозами, як профілактичний і лікувальний засіб. Введення в 

раціон годівлі кролів свіжих і сухих лікарських рослин сприяє профілактиці гельмінтозів. 

 

 

 

 

 

 

 

Продан Дар’я Олександрівна 

учениця 10 класу  

КЗО «Фінансово-економічний ліцей»  Дніпровської міської ради 

 

ВПЛИВ КАДМІЮ ТА КУПРУМУ  

НА МОРФОМЕТРИЧНУ МІНЛИВІСТЬ ТА МАСУ ТІЛА ЛИЧИНОК ВЕЛИКОГО 

БОРОШНЯНОГО ЖУКА 

  

Науковий керівник:Задесенець Антоніна Олександрівна вчитель біології вищої 

кваліфікаційної категорії,учитель-методист 

 Якість антропогенного та природного середовища безперечно впливає на здоров'я 

людей. В умовах великого міста вплив на людину природного компонента ослаблений, а 

вплив антропогенних факторів різко посилено. У містах, де концентрація людей, 

автотранспорту та промисловості на порівняно невеликих територіях вища за норму, 

формуються центри підвищеного техногенного впливу на природне середовище. Газові і 

пилові викиди промислових підприємств, які скидаються в водойми стічних вод, 

комунальні і побутові відходи великого міста забруднюють навколишнє середовище 

різноманітними хімічними елементами. Найпоширеніші забруднювачі природи у великих 

містах – важкі метали, такі як ртуть, свинець, кадмій, цинк, олово, мідь, вольфрам, сурма, 

вісмут. 

Нині у зв’язку зі збільшенням забруднення довкілля важкими металами, постала 

необхідність проведення комплексних біохімічних досліджень щодо вивчення 

негативного впливу на організми живих істот на планеті. Накопичення важких металів, 

навіть в незначних кількостях, може спричинити порушення в метаболічних процесах. 

Сполуки важких металів  –  найбільш поширена причина екологічно обумовленої 

патології. Це пояснюється тим, що у сучасних умовах довкілля забруднюється у зв’язку з 
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широким розвитком автомобільної індустрії і використанням автотранспорту та 

промисловим застосуванням [1].  

Джерелами забруднення навколишнього середовища вважають підприємства чорної 

і кольорової металургії (аерозольні викиди, промислові стоки, забруднюючі поверхневі 

води),машинобудування (гальванічні ванни міднення, нікелювання, хромування), заводи з 

переробки акумуляторних батарей, автомобільний транспорт. Крім антропогенних джерел 

забруднення довкілля важкими металами існують й природні, наприклад вулканічні 

виверження: нещодавно кадмій виявили у продуктах виверження вулкана Етна на острові 

Сицилія у Середземному морі. Збільшення концентрації металів – токсикантів в 

поверхневих водах деяких озер може статися внаслідок кислотних дощів, що призводять 

до розчинення мінералів і порід, омиваних цими озерами. Всі ці джерела забруднення 

викликають у біосферних складових (повітрі, воді, ґрунтах, живих організмах) збільшення 

змісту металів – забруднювачів проти природного, так званого фонового рівня [7].  

Мета даної роботи:дослідити вплив таких важких металів, як кадмій та купрум на 

життєдіяльність, морфометричну мінливість і масу тіла личинок Tenebriomolitor.  

Завдання: 

1. Проаналізувати зміни морфометричних показників 700 екземплярів личинок 

Tenebriomolitorпід впливом важких металів кадмію та купруму;  

2. Дослідити життєздатність біологічних об’єктів упродовж 21 доби знаходження 

личинок у безпосередньому контакті з важкими металами; 

3. Виміряти довжину та масу личинок, що змінювалась упродовж експерименту і 

порівняти з середніми показниками личинок у побуті; 

4. Дослідити личинок, які не були смертельно уражені під час досліду, на 

зараженість грегаринами компресорним методом. 

5. Визначити кого важкі метали смертельно вражають першими : грегарин чи імаго. 

Актуальність дослідження пов’язана з відсутністю в літературних джерелах  інформації 

про дію поступово зростаючих доз окремих важких металів та їх комбінацій на 

Tenebriomolitor. 

 

 

 

 

 

 

Дроговоз Софія Євгенівна 

учениця 8 класу 

КЗ “Слобожанський НВК №1 центр позашкільної освіти-багатопрофільний 

 навчальний заклад” ССР” 

 

ВПЛИВ КАДМІЮ-ХЛОРИД НА ФЕНОЛОГІЧНІ ФАЗИ КУКУРУДЗИ 

 

Науковікерівники: Тарасова ОленаСергіївна, методист відділенняхімії та біології КПНЗ 

«Мала академія наук учнівськоїмолоді» ДОР»;  

Макаренко ЛідіяГригорівна, заступник директора Комунального закладу 

«Слобожанськийнавчально-виховний комплекс № 1» Слобожанськоїселищної ради» 
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Актуальність теми дослідження: незважаючи на великукількістьурожайностікукурудзи. В 

нашійкраїні дана культура потребуєпідвищенняурожайності та 

вдосконаленнятехнологійїївирощуванняіззалученнямекологічно-безпечнихпрепаратів. 

Актуальністьпоставленоїзадачі та проведеноїроботиполягає в тому, щовпливкадмій-

хлорид (СdCl)  на функціонуваннялюдинибув предметом інтенсивнихдослідженьостанні 

роки, а впливйого на розвитокрослин не досліджувались. У процесідослідження ми 

з’ясувалипрямийвплив (СdCl) на ріст та розвитоккукурудзи, що позитивно відображається 

на підвищенніурожайності та вдосконаленнятехнологійїївирощування. 

Об’єктдослідження: ріст та розвитоккореневоїсистеми, вегетативнихорганів (стебла та 

листя). 

Предмет дослідження: фенологічніфазикукурудзи. 

Мета: дослідитивпливкадмій-хлорид (СdCl)на ріст та розвитоккукурудзи. 

Дляреалізаціїпоставленої мети потрібнобуловиконатинаступнізавдання: 

- проаналізуватинаукову та фаховулітературу за темою дослідження; 

- визначитиоптимальнийріст та розвитоккукурудзи; 

- удосконалитинавичкисамостійноїроботи і володіння методикою 

аналізуекспериментальнихданих; 

- з’ясуватизв’язоквпливукадмій-хлорид (СdCl)на кукурудзу, змінифенологічних фаз 

розвиткукукурудзу. 

Наукова новизна роботи: так як в Україніпосівніплощістабілізувалися і 

спостерігаєтьсятенденція на їхзростання в зв’язку з відродженнямтваринництва. В умовах 

переходу України на ринковівідносини все більшогозначеннянабуваютьзнання про 

ефективневикористаннявсіхматеріально-технічнихресурсів. Наукова новизна 

роботиполягає у виявленні прямого фактору впливукадмій-хлорид (СdCl), 

щообумовлюютьріст та розвитоккукурудзи: кореневоїсистеми та стебел. 

Методидослідження: в дослідницькійчастиніроботи описана методика 

пророщеннянасіннякукурудзи з використаннямрозчинукадмій-хлорид (СdCl).  

Висновки: отже, в науково-дослідницькійроботівизначалиськількістьпророслих зерен, 

довжинаутворенихпроростків – корінців та стеблівпротягом 27 дібексперименту. 

Отриманірезультатидозволяютьзробитивисновок, щокадмій-хлорид (СdCl)через деякий 

час дослідупризводить до збільшеннякількостіпророслих зерен та 

збільшенняшвидкостіїхпроростання. Таким чином, кадмій-хлорид (СdCl) є стимулятором 

процесупророщеннянасіннякукурудзи та розвитку самих проростків. 

 

 

 

 

 

 

Лисько Оксана Вадимівна 
учениця 11 класу 

КЗО  «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради 

 

АНТИБІОТИЧНА АКТИВНІСТЬ МІЦЕЛІЮ ТА ПЛОДОВИХ ТІЛ ГРИБІВ РОДУ 

PLEUROTUS 

 

Науковийкерівник: Кузнецова ОльгаВіталіївна, доцент, ДВНЗ 

«Українськийдержавнийхіміко-технологічнийуніверситет», кандидат біологічних наук 
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Метою науковоїроботи є вивченняантибіотичноїактивностіміцелію та 

екстрактівплодовихтілтрьохвидів роду Pleurotus: P. ostreatus (гливазвичайна), P. eryngii 

(гливакоролівська), P. pulmonarius (гливалегенева). 

Пошукновихантибіотиків є одним з головнихзавданьбіології та медицини у 21 столітті, 

так як у зв'язку з появоюновихматеріалів, високотехнологічнихпідприємств, активного 

використаннянавколишньогосередовища та негативного впливупромисловості на 

живіорганізми, останнєстоліттяхарактеризуєтьсяпрогресуваннямвеликоїкількості хвороб 

та появоюнових, якіпотребуютьлікуванняантибіотиками. 

Скринінгантибіотичноїактивностіміцелію та плодовихтілгрибів роду Pleurotus показав, що 

вона відсутня у відношенніграмнегативнихбактерій, 

маєнизькуступіньчутливостіувідношеннідеякихгрампозитивнихбактерій 

(Bacillusmesenthericus, Lactococcuslactis).  

Найкращіантибіотичнівластивостівизначені у штамаPleurotusostreatus (ІВК–551, НК-35). У 

відношенніStaphylococcusaureus та Micrococcuslyticusвиявляєтьсягальмуючадіяміцелію та 

екстрактівплодовихтіл на ріст та розвитокколонійданихмікроорганізмів. 

Цемаєвеликезначення у тому сенсі, щозолотистийстафілокок (St. aureus) є 

збудникомбагатьохшкірнихінфекцій (вугри, імпетиго, фурункул, флегмона та ін.). 

Використанняантибіотичнихречовинвищихбазидіоміцетів 

дозволитьбільшуспішноборотися з цимизахворюваннями. 

 

 

 

 

 

 

Пилипенко Анна Юріївна 
учениця 11 класу 

КЗ «Слобожанський НВК №1» Дніпровського району 

 

 

ОТРУЙНІ РОСЛИНИ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «ДНІПРОВСЬКО-

ОРІЛЬСЬКИЙ»  

Науковийкерівник: Барановський Борис Олександрович, кандидат біологічних наук, 

провіднийнауковийспівробітникІнститутубіології ДНУ ім. О. Гончара 

Мета:  

Виявити видове різноманіття отруйних рослин даної заповідної території. Дослідити 

різноманіття їх життєвих форм та екологію. 

Завдання: 

• скласти видовий список отруйних рослин Природного заповідника «Дніпровсько-

Орільський» 

• провести аналіз життєвих форм та ценоморф. 

• визначити різні біотопи місцезростання отруйних рослин. 

• виявити отруйні рослини що підлягають охороні. 
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Актуальність теми: отруйні рослини є невід’ємною складовою загального біорізноманіття. 

Багато з них використовується як лікарська сировина в медицині та фармакології, серед 

отруйних рослин присутні рідкісні, зникаючі та декоративні види. Вивчення їх видового 

багатства, екології ценотичної приуроченості та різноманіття життєвих форм в наш час 

заслуговує на увагу. 

Наукова новизна: Вперше проведена інвентаризація отруйних рослин на заповідній 

території.  Звертається увага на той факт, що отруйні рослини теж є важливим 

компонентом біорізноманіття заповідних територій. 

Висновки: 

1. Таким чином у флорі природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» присутні 51 

вид отруйних небезпечних для людини рослин з 22 родин. Переважно це квіткові рослини 

за виключенням однієї спорової: папороть Дріоптеріс чоловічій. Переважна більшість 

отруйних рослин належить до родини жовтецевих: 27%. Значно менше включають в себе 

зонтичні: 10 %, пасльонові  та айстрові по 8% До бобових належать 6 % отруйних рослин 

заповідника. Макові, лілійні, бруслинові, хвилівникові нараховують по 4 %. По 2% 

включають в себе інші родини: В’юнкові, Повитицеві, Руткові, Губоцвіті, Лататтєві, 

Маслинові, Багатоніжкові, Розові, Ранникові тощо. 

2. З життєвих форм переважають багаторічні трави та вегетативно нерухливі види. 

3. По результатам наших досліджень, та аналізу літературних даних переважна більшість 

видового різноманіття отруйних рослин зосереджена на луках – 43 %, трохи поступаються 

лукам лісові ценози – 36 %, На водоймах зосереджено близько 9 % видів отруйних 

рослин, на болотах – 5 %. Степові біогеоценози мало виражені на території заповідника 

але й тут знайдено 5 % від загальної кількості отруйних рослин.  Однин вид є паразитом 

(повитиця). 

4. За способом токсичної дії на організм людини виявлені нами отруйні рослини можна 

розділити на наступні групи: рослини що впливають на нервову систему: 31, на серце – 

25, на судинну систему: 18, на органи травлення – 15, на слизові оболонки - 13, що 

вражають печінку – 10, загально токсичної дії – 10, подразнюють шкіру – 8, вражають 

нирки – 8, галюциногенні рослини – 6, легені або систему дихання загалом – 5, впливають 

на кров – 2. 

5. На основі отриманих даних можна буде розширити регіон досліджень та продовжити 

роботу в масштабах області. За підсумковими результатами можна скласти атлас 

отруйних рослин Дніпропетровської області для ведення широкої просвітницької 

діяльності серед населення. 

 

Секція «Біологія людини» 

 

 

 

 

 

Руденко Анна Романівна 

учениця 11 класу 

КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 
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ВПЛИВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ, 

ЩО ЗАЙНЯТІ ВІДКРИТИМ ВИДОБУВАННЯМ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ 

Науковий керівник: Орєхова Оксана Вікторівна, завідувач відділу промислової гігієни і 

фізіології праці, к.мед.н., с.н.с. Український науково-дослідний інститут промислової 

медицини. 

Мета роботи: встановити вплив виробничого середовища на стан здоров’я працівників, що 

зайняті відкритим видобуванням залізної руди та обґрунтувати профілактичні заходи, 

спрямовані на зниження ризику розвитку вібраційної патології. Для досягнення зазначеної 

мети були поставлені наступнізадачі:  

1) дати гігієнічну оцінку умов праці та характеру трудової діяльності працівників що 

зайняті відкритим видобуванням залізної руди; 2) вивчити рівень та структуру 

захворюваності за результатами періодичних медичних оглядів; 3) визначити 

функціональний стан організма працівників; 4) обгрунтувати профілактичні заходи, 

спрямовані на зниження ризику розвитку вібраційної патології у працівників, що зайняті 

відкритим видобуванням залізної руди. 

За результатами дослідження встановлено, що умови праці працівників  відносяться до 3 

класу 2 ступеня шкідливості.Первинна захворюваність працівників, зайнятих відкритим 

видобуванням залізної руди, в 2,5–2,9 разів перевищує показники контрольної групи 

(р0,05). Координаторні проби та дослідження швидкості реакції у працівників основної 

групи достовірно відрізняються від результатів у контрольній групі та мають важливу 

роль в початковій діагностиці неврологічних порушень. За результатами проведених 

досліджень обгрунтувано профілактичні заходи, спрямовані на зниження ризику розвитку 

вібраційної патології у працівників, що зайняті відкритим видобуванням залізної руди. 

 

 

 

 

 

Полоус Влада Вадимівна 

учениця 10 класу 

Криворізького Центрально-Міського ліцею, 

член гуртка “Юні науковці. Екологи дослідники” КПНЗ «МАНУМ» ДОР 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ САМОРОБНИХ РЕПЕЛЕНТІВ, СТВОРЕНИХ НА 

ОСНОВІ ВИТЯЖОК ЛІКАРСЬКИХ ТРАВ 

  

Наукові керівники: Бондаренко Наталія Олегівна, вчитель хімії та біології Криворізького 

Центрально-Міського ліцею, категорія вища, Вчитель-методистКулішова Алла 

Анатоліївна,вчитель біології КЗШ № 126категорія вища, Вчитель-методист, керівник 

гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР 

 

Актуальність роботи: В середній смузі вечірні атаки комарів неминучі. Вони можуть не 

просто укусити, а й заразити небезпечним захворюванням. Для вирішення цієї проблеми 

багато людей використовують спеціальні засоби, хоча інколи вони завдають шкоди 

нашому здоров’ю. Цих наслідків можна уникнути за допомогою рослин, які є майже 

скрізь. Саме цей спосіб допоможе не лише зберегти здоров’я, а й заощадить ваші кошти. 
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Мета дослідження: запропонувати дійовий аналог засобам для відлякування комах, а саме 

саморобні репеленти, створенні на основі витяжок лікарських та декоративних рослин. 

Для її досягнення були поставлені наступні завдання:  

1.Опрацювати літературні джерела з даної теми. 

2.Зробити репеленти, на основі витяжок лікарських рослин. 

3.Провести соціальне опитування стосовно використання хімічних репелентів. 

4.Провести експериментальну апробацію засобів та виявити найкращі. 

5.Виявити можливість подвійного використання витяжок в якості протинабрякових 

засобів 

Методи дослідження: експеримент, спостереження та вимірювання, соціологічне 

опитування. 

Об’єкт дослідження: витяжки лікарських та декоративних рослин. 

Предмет дослідження: репелентні та протинабрякові властивості  спиртових витяжок 

рослин саду та городу.  

Гіпотеза дослідження: саморобні природні репеленти, створені з лікарських рослин є 

набагато безпечнішими, й дешевшими, ніж синтетичні. 

Висновки: У ході експерименту було виявлено, що витяжки з рослин діляться на ті, які 

при нанесені на шкіру мають добре виражені репелентні властивості (у бузини, черемхи, 

горобини ). Найбільш ефективними травами є м’ята, черемуха та бузина. А подорожник, 

алое та м’ята мають також проти набрякові властивості. 

Також було підраховано, що хімічні засоби коштують втричі дорожче, ніж саморобні 

репеленти. 

Отже, гіпотезу «саморобні природні репеленти, створені з лікарських рослин є набагато 

безпечнішими й дешевшими, ніж хімічні.» було підтверджено. 

  

 

 

 

 

 

Кравченко Вікторія Олександрівна 

учениця 11 класу  

Криворізького  природничо – наукового ліцею Криворізької міської ради 

 

ОЦІНКА СТАНУ ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ ШЛУНКОВО - КИШКОВОГО ТРАКТУ У  

КУРЦІВ 

 

Науковий керівник: Савіна Ольга Іванівна, вчитель біології та хімії  I категорії. 

Консультант: Чугай – Микуленко Наталія Олександрівна, лікар – хірург – ендоскопіст 2 – 

ї міської лікарні. 

 

 

Мета дослідження: дослідити вплив тютюнопаління на стан слизової оболонки верхніх 

відділів ШКТ та рівень рН шлунка за допомогою методу відеогастродуоденоскопії  

(ВЕГДС) та  внутрішньошлункової рН-метрії. 

Об’єкт дослідження: слизова оболонка верхніх відділів шлунково - кишкового тракту 

(стравоходу, шлунка,  дванадцятипалої кишки) , рівень кислотності шлунка у осіб, що 

зловживають тютюнопалінням. 
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Предмет дослідження: стан верхніх відділів та рівень кислотності шлунково – кишкового 

тракту, а також гістологічні особливості органів травлення.  

Завдання роботи: 

1. За даними літератури ознайомитись з процесом травлення в нормі у верхніх відділах 

ШКТ. 

2. Вивчити функціональний та морфологічний стан верхніх відділів ШКТ в нормі та у 

осіб, що зловживають тютюнопалінням, та дослідити розлади, які при цьому 

відбуваються.   

 3. Об'єктивно встановити згубну дію тютюнопаління на стан слизової оболонки верхніх 

відділів ШКТ. 

4. Встановити кореляційний зв'язок між тривалістю стажу тютюнопаління та станом 

саном слизової оболонки верхніх відділів ШКТ і кислотністю шлунка. 

Висновки :  

1. За результатами дослідження спостерігається переважання пептичних виразок 

дванадцятипалої кишки та виразок шлунка у хворих пацієнтів, які є активними курцями 

(приблизно у 2 рази) порівняно з пацієнтами, що не зловживають пальним.  

2. Куріння не тільки підвищує ризик розвитку пептичної виразки, а й перешкоджає її 

загоєнню навіть при правильному та інтенсивному лікуванні, що сприяє переходу 

гострого періоду в хронічне захворювання. 

3. Найбільш виразні зміни підвищеного рівня кислотності шлунка реєструються у курців 

IIВ групи, які зловживають тютюнопалінням ( від п’яти і більше років ). У зв’язку з 

палінням у пацієнтів значно підвищується кислотність шлунку, що сприяє виникненню 

кислото – залежних захворювань ШКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

Криворучко Єлизавета Євгеніївна 

учениця 11 класу 

КЗ Підгородненська ЗОШ №3 

ВПЛИВ АНТИБІОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ З РІЗНИМ МЕХАНІЗМОМ ДІЇ НА 

РОЗВИТОК  ПРОДУЦЕНТІВ БІОСПОРИНУ 

 

Науковий керівник: Зубарєва Інна Михайлівна доцент кафедри мікробіології, вірусології і 

біотехнології  Дніпропетровського національного університету    імені Олеся Гончара; 

Синичич Людмила Іванівна, методист КЗ  ЦЕНТУМ. 

 

При лікуванні різноманітних захворювань шлунково-кишкового тракту, стоматологічних, 

гінекологічних та інших використовують антибіотики. Основною проблемою при цьому є 

розповсюдження резистентних форм патогенних  мікроорганізмів та зниження 

ефективності антибіотиків. 

Але вихід з даного становища є – частково замінити антибіотики – пробіотиком - 

біопрепаратами, які містять живі штами нормальної мікрофлори кишечнику. Одним з 

таких пробіотиків є Біоспорин, створений на основі живих мікробних культур бактерій 

роду Bacillus. 
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Мета роботи – встановити вплив антибіотичних препаратів з різним механізмом дії на 

розвиток  продуцентів Біоспорину. 

У результаті виконання роботи перевірена дія на "Біоспорин" антибіотичних препаратів  

трьох груп: канаміцина (група аміноглікозидів), цефазоліна (група цефалоспоринів) та 

доксицикліна (група тетрациклінів). 

Можна рекомендувати при лікувальному процесі, по можливості, заміняти препарати груп 

цефалоспорина та тетрацикліна на препарати  аміноглікозидазної  групи. У разі 

неможливості такої заміни, збільшувати дози Біоспорину, як найменш у два рази. 

 

 

 

 

 

 

 

Шалдіна Єлизавета Сергіївна 

учениця 11 класу 

КЗО «СЗШ № 19» Дніпровської міської ради 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДИНИ 

 

Науковий керівник:Сидоренков Євген Єгорович, учитель КЗО «СЗШ № 19» 

Дніпровськоїміської ради 

Стан і можливості серцево-судинної системи забезпечити клітини організму поживними 

речовинами відіграють вирішальне значення у самопочутті та 

процесі функціонування людини. Ефективність ССС характеризується витратою потоку 

крові, яка, у свою чергу, залежить від гідродинамічних характеристик рідини, а саме: 

швидкості, динамічної в’язкості та характеру її течії. 

Реальні рідини мають особливість таку, що їхня в’язкість не є сталою величиною, а 

змінює своє значення у залежності від умов транспортування. 

У представленій науково – дослідницькій роботі ставиться за метуекспериментально 

дослідити вищевказані динамічні характеристики потоку неньютонівської рідини із 

використанням капілярного віскозиметру зі змінними параметрами. Для лабораторного 

експерименту у якості віскозиметру використано голку шприцу, через який пропускався 

розчин хлористого натру у різних концентраціях. У лабораторних умовах досліджувалася 

динамічна в’язкість рідини у залежності від концентрації розчину цукру та хлористого 

натру у дистиляті. Для дослідження залежності динамічних характеристик потоку рідини 

від умов транспортування було використано моделі електронного віскозиметру та 

електронну модель крові, оскільки саме для досліджень крові in vitro у медицині 

використовують зайві домішки та антикоагулянти, які негативно впливають на результати 

досліджень. Використані у роботі моделі надали можливість дослідити одночасно 

декілька динамічних параметрів потоку у різноманітних умовах транспортування. У 

лабораторних умовах такі дослідження маються суттєві обмеження як за параметрами 

віскозиметрів, так і за точністю вимірювань. Для моделювання потоку рідини у 

віскозиметрі з параметрами, що змінюються, використано програмний комплекс «Solid 

Works». 

За результатами проведених лабораторних досліджень експериментальнобуло 

встановлено залежність динамічної в’язкості рідини від концентрації розчину, визначено 
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«критичний» інтервал значень концентрації розчину хлористого натру, у якому взаємодія 

молекул найбільш помітно впливає на ефективну динамічну в’язкість рідини. Наявність 

такого інтервалу для розчинів не згадується у досліджених джерелах інформації. 

Одночасно отримані результати залежності динамічної в’язкості розчину цукру від 

температури. Електронна модель лабораторного віскозиметру надала можливість 

визначити характер потоку рідини близьким до ламінарного. Експерименти на 

електронному віскозиметрі надали можливість зробити висновок про високий градієнт 

швидкості та в’язкості рідини на малих діаметрах сосудів, що збігається із реальною 

картиною течії крові по капілярам та артеріям. Цей результат може бути використаний 

при проектуванні технічних систем транспортування рідин та газів. Одночасно, у 

результаті дослідів на моделі віскозиметру визначено «критичний» розмір тромбу у 

сосуді, або перешкоди у транспортній артерії, оскільки були отримані розривні лінії 

значень динамічних характеристик потоку рідини уздовж віскозиметру у випадку 

досягнення розміром тромбу свого «критичного» значення. Теоретичні розрахунки 

«критичного» розміру тромбу у сонній артерії людини збігаються із 

результатами експериментального дослідження. У роботі відтворено випадок «хлопання» 

сосуду на «критичних» значеннях тромбу. Механізм «хлопання» може використовуватись 

у запобіжниках контролю зайвої витрати рідини у разі виникнення аварійних випадків у 

технічних системах транспортування. 

 

Секція «Зоологія, ботаніка» 
 

 

 

 

 

 

Злосчастьєва Діана Костянтинівна 

група 10-2 

КЗО «Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської ради 

 

ВПЛИВ ТЕХНОГЕННИХ УМОВ ЗРОСТАННЯ  

НА ЗМІНИ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОДНОРІЧНОГО ПАГОНА 

PICEA PUNGENS ENGELM 

 

Наукові керівники: Юсипіва Тетяна Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

фізіологіїта інтродукції рослин Дніпропетровського національного університету ім. О. 

Гончара 

Задесенець Антоніна Олександрівна, вчитель біології, вчитель-методист, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії 

 

Мета роботи – дослідити зміни біометричних параметрів стебла однорічного пагона ялини 

колючої (Picea pungens Engelm. (f. viridis Regel.) в умовах техногенезу. 

Актуальність роботи: за динамікою реакцій-відповідей морфометричних параметрів 

хвойних рослин можна оцінити екологічний стан і рівень деградації міського середовища, 

а також межі стійкості рослин до техногенного забруднення. Асиміляційні органи 

визначають функціонування деревної рослини й досить чутливі до умов зростання. 
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Завдання роботи: 

– дослідити вплив комплексного забруднення навколишнього середовища оксидами 

сульфуру (IV) і нітрогену (IV) та важкими металами (мідь, нікель, залізо, манган, цинк) на 

морфометричні характеристики (довжину і масу) хвої ялини колючої в умовах степового 

Придніпров’я; 

– оцінити можливість використання морфометричних характеристик пагонів для 

діагностики стану ялини колючої в умовах техногенного стресу. 

Вивчення морфометричних характеристик бічних пагонів ялини колючої показало, що під 

впливом промислових емісій та викидів автотранспорту ростові процеси пагонів у рослин 

цього виду мають спрямовані зміни, а саме: в техногенних умовах зростання має місце 

пригнічення росту однорічних пагонів подовження та галуження, а також хвоїнок, що 

проявляється у зменшенні порівняно з контролем їх біометричних показників – довжини 

та маси. Це дає змогу використовувати ялину колючу з метою фітоіндикації стану рослин 

цього виду на техногенних територіях міста 

Висновки: 

1.До адаптивних механізмів компенсаторного типу належать суттєве підвищення за дії 

полікомпонентного забруднення середовища кількості хвоїнок на модельній гілці й 

коефіцієнту охвоєння. 

2.В результаті вивчення впливу токсичних газів і важких металів на морфометричні 

параметри однорічного пагона ялини колючої виявлені деякі показники, які ми 

пропонуємо використовувати у моніторингових дослідженнях. Інформативними тест-

параметрами є величина річного приросту пагонів, маса і довжина хвоїнки. 

3.Проведені  дослідження свідчать про середню стійкість біометричних характеристик 

однорічного пагона P. pungens (f. glauca) до викидів Придніпровської ТЕС, а також ВАТ 

«Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» і автотранспорту, тому цю 

деревну породу можна використовувати в озелененні техногенних територій, забруднених 

комплексом речовин (SO2, NOх, СО, тверді домішки, у тому числі важкі метали манган, 

мідь, цинк, нікель, свинець, кадмій). 

 

 

 

 

 

 

Дзудзило Кирило Володимирович 

учень 11 класу 

Криворізької педагогічної гімназії Криворізької міської ради 

 

ТРОФІКА КРУКА (CORVUS CORAX L) НА КРИВОРІЖЖІ 

 

Науковий керівник:Коцюруба Валерій Віталійович,старший викладач кафедри зоології та 

методики навчання біології ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет» 

 

Дуже часто ми не знаємо про речі, які на перший погляд, є звичними.Таким прикладом є 

знання широких верств населення про крука (Corvus corax L.), який живе поруч з 

людиною в її поселеннях і не тільки в них. Ці представники є мешканцями не тільки 

відкритих, але і міських ландшафтів. Значення крука дуже велике і важливе особливо з 

екологічної точки зору, питань функціонування зелених насаджень міста (парків, скверів), 
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комунальних господарств, підприємств. Але не можна розглядати ці питання 

односторонньо. Користь, яку ці птахи приносять сільському, лісовому та міському 

комунальному господарству, значно перевищує ту шкоду, яку вони йому завдають. За 

останній період часу відмічається все більше посилення синантропізації звичайної крука. 

У зв’язку з цим змінюються і особливості його біології, в тому числі живлення. Тому 

вивчення цих особливостей на даний час є дуже актуальним питанням. Для Криворіжжя 

дані по живленню в друкованих працях фрагментарні. Головна проблема розглянута в 

нашій роботі – роль крука у біогеоценозах, що проявляється в трофічних зв’язках. 

Новизна даної роботи полягає в тому, що матеріали для території Криворіжжя зібрані, але 

в узагальненому вигляді подаються нами вперше і є продовженням роботи Криворізького 

відділення Товариства охорони та вивчення птахів, зокрема Коцюруби В.В.. 

Мета роботи: провести аналіз особливостей живлення крука в міських умовах. 

Об'єкт дослідження: крук. 

Предмет дослідження: особливості живлення звичайного крука в умовах міста Кривий Ріг. 

Для досягнення цього були поставлені завдання: 

1. Проаналізувати літературні дані. 

2. Зібрати польові матеріали по живленню крука. 

3. Встановити характер живлення крука методом аналізу вмісту пелеток. 

4. Порівняти живлення крука в міських умовах міста Кривий Ріг. 

Структура роботи: вступ, 3 розділи та підрозділи, висновки, список 

використаних джерел, додатки. 

 

  

 

 

 

Снітько Анастасія Ігорівна 

учениця 11 класу  

КЗ «Технічний ліцей» Кам’янської міської ради 

 

ДОСВІД УТРИМАННЯ І РОЗВЕДЕННЯ В ДОМАШНІХ УМОВАХ МОЛЮСКА 

ACHATINA FULICA 

 

Науковий керівник: Кострюкова Юлія Олександрівна, вчитель КЗ «Технічний ліцей» 

Кам’янської міської ради, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист 

 

Останнім часом в моді тенденція утримувати в домашніх умовах екзотичних або навіть 

диких тварин – предмет гордості, привід для радості і можливість доторкнутися до 

невідомого світу дикої природи. Багато українців роблять це несвідомо. Насправді, 

заводити таких тварин в квартирі – серйозний і дуже відповідальний крок: майбутнім 

господарям доведеться не просто створити атмосферу, комфортну для життя вихованця, 

але і зіткнутися з рядом несподіванок, які обов’язково виникнуть. 

Метою роботи було дослідження умов  існування, розмноження і розвитку черевоногого 

молюска ахатини фуліки як домашньої тварини. У багатьох країнах ця тварина заборонена 

для домашнього утримання, оскільки ахатини швидко і безконтрольно розмножуються і 

становлять загрозу для довкілля. В Європі, в тому числі на Україні виживання ахатин в 

природі неможливо, тому заборони на їх утримання немає.  
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В роботі наведено власний дослід автора щодо утримування ахатин, наведено 

рекомендації стосовно створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов утримування та 

харчового раціону.  Досліджено особливості розмноження, показники швидкості росту 

черепашки, харчові уподобання та здатність до виробки умовних рефлексів молюсків 

ахатини фуліки. 

 

 

 

 

 

 

 

Солощук Богдан Павлович 

учень 11 класу 

 Комунальний заклад «НВК «Гімназія №11- спеціалізована школа з поглибленим вивченням 

іноземних мов 1 ступеня»» Кам’янської міської ради, 

вихованець гуртка «Юні екологи»  Комунального закладу  

«Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради 

 

МУРАХИ ОКОЛИЦЬ М. КАМ’ЯНСЬКОГО 

ТА ЇХ РЕАКЦІЯ НА ХАРЧОВІ БАРВНИКИ 

 

Наукові керівники: Бригадиренко Віктор Васильович, кандидат біологічних наук, доцент 

Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Гаврилюк Антоніна 

Іванівна, директор КЗ «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради. 

 

На території міста Кам’янське та його околицях велика кількість видів комах, які можуть 

проживати тільки в нашому регіоні. Основною метою роботи було пошук та 

систематизація видів  мурах міста Кам’янське та визначення впливу на них зовнішніх 

факторів. 

Практична частина проводилася в таких напрямках: пошук та визначення видів мурах 

міста Кам’янське, оцінка їх трофічного спектру, вплив барвників та цукрозамінників на їх 

поведінку. 

 

  

 

 

 

Шум Владислав Олександрович 

учнень 11 класу 

КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ТА ДЕКОРАТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОДУ 

CATALPA SCOP. І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕНННІ 

ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ М КРИВИЙ РІГ 
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Наукові керівники:Домшина Катерина Михайлівна, керівник гуртка «Юні аматори 

зеленої архітектури» КПНЗ «Станція юних натуралістів Жовтневого району» 

Яковенко Зоя Михайлівна, вчитель біології КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат 

для сільської молоді», вчитель вищої категорії, вчитель-методист 

Науковий консультант: Савосько Василь Миколайович, завідувач науково-дослідної 

лабораторії «Екологія рослинності Кривбасу», кандидат біологічних наук, доцент. 

 

Зелені насадження міста є мало декоративними та потребують детального дослідження 

для збагачення їх гарно квітучими деревними інтродуцентами. Підвищена цікавість до 

катальп зумовлена їх стійкістю проти несприятливих міських умом, пізніми строками 

квітування, подібністю їх цвіту до гіркокаштана кінського, відсутністю падаючих плодів, 

а також ошатністю зеленого листя до настання морозів, відсутністю природних шкідників. 

Мета дослідження: обстежити зелені насадження Покровського району міста Кривий Ріг 

на предмет виявлення екземплярів роду Catalpa Scop., вивчити біоекологічні особливості 

їхньої інтродукції, визначити успішність та перспективність для озеленення міста. 

Гіпотеза: інтродуковані види роду Catalpa Scop. є надзвичайно перспективними для 

створення вуличних рослинних композицій у місті. 

Завдання: 

1.Охарактеризувати рід Catalpa Scop.. 

2.Дослідити флору інтродуцентів роду Catalpa Scop., проаналізувати біоекологічні 

особливості рослини. 

3.Провести інвентаризацію вуличних насаджень Покровського району міста Кривий Ріг з 

метою визначення видового складу представлених в них рослин досліджуваного роду; 

4.Узагальнити досвід використання інтродукованих видів роду катальпа в озелененні 

району досліджень та розробити рекомендації щодо практичного їх використання в 

озеленені району. 

Об'єкт дослідження: зелені насадження видів роду Catalpa Scop., у Покровському районі. 

Предмет дослідження: Декоративні характеристики та перспективи використання роду 

Catalpa Scop., в озелененні індустріального міста. 

В результаті інвентаризації вуличних рослинних угруповань Покровського району 

встановлено, що у складі насаджень загального користування зустрічаються два види роду 

Catalpa Scop.: Speciosa Ward. та С. Bignonioides Walt.. Загальна кількість їх 68 екземплярів. 

Найчастіше зустрічаються рослини катальпи бігнонієподібної (42шт.) і к. прекрасної 

(26шт.) домінуюча частка дерев цього роду – рослини 15-20 річного віку. Стан рослин 

катальпи в насадженнях можна охарактеризувати як досить позитивний. 

Встановлено певні закономірності в ритмі розвитку Catalpa Scop.: Speciosa Ward. та С. 

Bignonioides Walt.. Результати проведених досліджень підтверджують висунуту гіпотезу, 

що інтродуковані види роду Catalpa Scop. є надзвичайно перспективними для створення 

вуличних рослинних композицій у місті. Основними аргументами цього є їх високі 

декоративні якості, стійкість до міських умов. Дорослі екземпляри успішно переносять 

всю сукупність несприятливих чинників зимового періоду в районі досліджень. 

Катальпи можна використовувати в різних типах насаджень: алейних, групових і 

солітерних. Особливістю представників роду Catalpa Scop., яку потрібно врахувати при 

формуванні композицій за їх участю, є пізнє цвітіння. Тому катальпу варто 

використовувати при створенні композицій безперервного квітування. 

Згідно зі шкалою оцінки інтродукції деревних рослин та суми отриманих балів у 

досліджуваних видів дорослі екземпляри катальп, що зустрічаються у вуличних 

насадженнях Покровського району, є перспективними, а молоді рослини – досить 

перспективними, що доводить актуальність ширшого залучення видів роду Catalpa Scop. 

до асортименту зеленої зони міста. 
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Куцарєв Богдан Русланович 

учень 9 класу 

КЗО ««Середня школа  № 66» Криворізької міської ради 

 

ВПЛИВ НАФТОПРОДУКТІВ НА ПАРАМЕТРИ ОКИСНОГО СТРЕСУ В 

НЕРВОВІЙ ТКАНИНІ КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО 

Науковий керівник: Кириченко Світлана Василівна, к.б.н., доцент кафедри біофізики та 

біохімії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

 

Об’єкт дослідження – карась сріблястий (Carassius gibelio)  Мета роботи – вивчення 

впливу нафтопродуктів на стан ферментативної антиоксидантної системи і процеси 

окислювальної модифікації в нервовій тканині карася сріблястого. Практичні задачі, які 

були поставлені в ході виконання роботи: проаналізувати стан проблеми забруднення 

нафти навколишнього середовища за літературними джерелами;поставити модельний 

експеримент впливу нафтопродуктів на організм риб;провести дослідження рівня 

перекисного окиснення у нервовій тканині карася сріблястого  за умов впливу 

нафтопродуктів; оцінити стан антиоксидантної системи мозку ріб на тлі  негативного 

впливу забруднювача. Отримані дані свідчать що хронічний вплив нафтопродуктів 

призводить до генерації окисного стресу у нервій тканині риб. Встановлені особливості 

динаміки досліджених біомаркерів нервової системи карася сріблястого, а також певна 

залежність між віком риб і прооксидантно-антиоксидантну статусом в нервовій тканині 

Одержані результати наукової роботи  можуть бути використані при обґрунтуванні 

біохімічного механізму причин та наслідків впливу нафтопродуктів на біомаркери стану 

організму риб. 

 

 

 

 

 

 

Уреке Катерина Валеріївна 

учениця 10 класу 

Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №93 

 

ІНДИКАЦІЯ ЗАБРУДНЕНОГО АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРОМИСЛОВОГО 

МІСТА ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТРОДУКОВАНОЇ РОСЛИНИ КАТАЛЬПИ 

БІГНОЄВИДНОЇ 

 

Науковий керівник: Соколовська ЛюдмилаНикифорівна,вчитель вищої категорії, вчитель-

методист 
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Для нашої степової зони характерний трав'янистий покрив, що в деяких місцях має дерева 

і кущі. Рослинне різноманіття степу не завжди задовольняє людей сіл і особливо міст. І на 

фоні забрудненого зовнішнього середовища в містах часто насаджують парки, алеї з 

різноманітних дерев і кущів. Метою є очищення повітря, покращення екологічної ситуації 

даної місцевості та створення умов для більшого спілкування людини з природою, 

розвитку екологічних смаків. Катальпа бігнонієвидна мало поширена в нашому регіоні 

дерев'яниста рослина, так як вона інтродукована з Північної Америки і саджанці її були 

завезені в Україну 1981 року. Вона зимостійка, посухостійка, пиле-газостійка. 

Завдання, умови, методи дослідження. 

Об'єкт дослідження: катальпа бігнонієвидна. 

Предмет дослідження: специфіка ростових показників катальпи бігнонієвидної в умовах 

екологічної неоднорідності міста Кривий Ріг та її здатність очищувати повітря. 

Актуальність досліджень: в необхідності оптимізації довкілля порушеного промисловими 

впливами. 

Практична цінність: катальпа бігнонієвидна, з одного боку, являється гарним естетичним 

елементом парків та дерев'янистих насаджень. З другого боку, вона являється 

адсорбентом, очищувачем повітря. 

Методи дослідження: спостереження, аналіз, синтез. 

Гіпотеза: за своїми біологічними якостями катальпа бігнонієвидна може бути широко 

використана деревною рослиною в умовах промислового міста для очищення повітря та 

зеленого будівництва. 

Мета досліджень: З'ясувати біологічні можливості і способи культури катальпи 

бігнонієвидної в умовах промислового міста. 

Завдання дослідження: 

1.Вивчити біологічні особливості, систематичне положення катальпи бігонієвидної. 

2.Провести фенологічні спостереження в залежності від місця зростання катальпи 

бігнонієвидної, виявити стан рослини в різних екотопах та її здатність до адсорбції 

шкідливих речовин з повітря. 

3.Провести біометричні виміри приростів катальпи бігнонієвидної в різних екологічних 

відмінах. 

  Інтродукція (від лат. Introductio – «введення») – навмисне або випадкове переселення 

особин будь-якого виду тварин і рослин за межі природного ареалу в нові для них місця 

проживання та введення, таким чином, в екосистему чужого їй вигляду. 

  В склад і екологію повітря разом з вихлопними газами в атмосферу потрапляє величезна 

кількість токсинів і канцерогенів. За даними екологів, майже 90% забруднення повітря в 

містах відбувається через викиду в нього вихлопів автомобільного транспорту. 

  За систематичною ієрархією рід Catalpa Scop. належить до родини бігонієвих 

(Bignoniaceae Pers.), що об'єднує листопадні, вічнозелені, трав'янисті та дерев'янисті 

рослини, які зростають переважно у країнах з субтропічним та тропічним кліматом.  

  У 18-му столітті катальпа була завезена в Європу, а сьогодні широко поширена також і в 

Росії, Китаї, Індії та Японії 

  Для катальпи рекомендуються сонячні місця, захищені від вітру, так як велике та ніжне 

листя катальпи на протяг можуть пошкоджуватися. Рослини висаджують на відстані 4-5м 

один від одного. Глибина посадкової ями до 1м. Кислотність ґрунту повинна бути ближче 

до нейтральної рН 6,5-7,5. Катальпі необхідний рясний полив 15-20л на рослину. 

Ми досліджували катальпу бігнонієвидну, що розміщена  в парку «Суха Балка» на 

підвищеній місцевості біля річки Саксагань з типовим чорноземним ґрунтом. Декоративне 

насадження створене штучно людиною біля пішохідної доріжки. Призначене для 

озеленення прилеглої житлового масиву 44 кварталу та з метою відпочинку людей і 

очищення повітря поліпшення його якісного складу. 

Катальпи ростуть окремо в незатіненій місцевості і мають середню висоту крони 1.5 -2 м. 
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  Також у наші дослідження входили катальпи бігнонієвидні, що ростуть в парку 

житлового масиву 44 кварталу біля магазину «Варус» ростуть на чорноземному  ґрунту. 

Але вони висаджені в даному паркові значно раніше і мають висоту 6 -7 метрів. 

  Рослини являються окрасою даного парку, особливо в період цвітіння. Гарні великі 

листки також утворюють добру тінь і приваблюють людей. Проводячи фенологічні 

спостереження за рослинами обох ділянок ми фіксували в таблиці всі етапи їхнього 

розвитку. Від розпускання бруньок до утворення плодів вони відрізнялись на 1 -2 доби. 

Швидше відбувався розвиток рослин катальпи бігнонієвидної у парку житлового масиву 

44 кварталу біля магазину «Варус». 

Для дослідження впливу забрудненого повітря на ріст і розвиток рослин катальпи 

бігнонієвидної та її роль, як фіто індикатора ми вивчали і проводили спостереження на 

двох ділянках. Перша ділянка в парку «Суха Балка» біля річки Саксагань на площі 

100метрів квадратних (10м х 10м) і друга ділянка – парк біля супермаркету «Варус» в 

житловому масиві 44 кварталу площею 945метрів квадратних (15м х 63м). 

Ми спочатку провели  визначення рН ґрунту. Для цього ми набрали на обох ділянках (в 

парку «Суха Балка» і в житловому масиві сорок четвертого кварталу ) по 50 грам землі і 

провели в лабораторії СЮН  Жовтневого району такий дослід: до кожної порції землі 

додали по 100 мілілітрів очищеної води, розмішали і профільтрували дані суміші і за 

допомого приладу PH150МИ визначили рН середовище. В парку «Суха Балка» рН ґрунту 

становила 7,6, а біля супермаркету «Варус» в житловому масиві сорок четвертого 

кварталу – 7,37. 

  Зробивши цей дослід, ми дізналися, що склад ґрунту на обох ділянках і його рН 

практично не відрізняється. Біологічна кислотність була в парку «Суха Балка» менша. 

Крім Фенологічних спостережень ми проводили вимірювання росту й розвитку бруньок, 

листя, гілочок і заносили їх до таблиці, Дані вимірювання проводили з першого квітня 

2015 року по 30 жовтня 2015 року. 

Вимірювання ширини і довжини бруньок проводилось на десяти деревах дані і середні 

розміри заносились до даної таблиці. Результати свідчать, що ріст і розвиток бруньок в 

обох ділянках був майже однаковий. На 0.2 мм бруньки були ширші і на 0.1 мм довші у 

катальп бігноніевидних, що росли біля супермаркету «Варус» в порівнянні з рослинами у 

парку «Суха Балка» . 

Результати середніх вимірювань розмірів ширини листка більші на 0.7 мм, а довжина на 

1.4 мм рослин катальпи бігнонієвидної в житловому масиві сорок четвертого кварталу в 

порівнянні  з рослинами, що росли в парку «Суха Балка» - різниця в розмірах незначна. 

Отже ріст листків здійснювався відносно однаково на обох ділянках. 

Також ми здійснили вимірювання приросту стебла, використовуючи 10 рослин. В кожній 

рослині по 4 гілочки, по одному з кожної сторони горизонту . Середні данні занесли до 

таблиці. 

Приріст гілочок катальпи бігнонієвидної значно більший в парку житлового масиву 44 

кварталу 19 см, ніж у парку «Суха Балка» 8 см . Їх  різниця становить 11см. Отже приріст 

гілочок в парку житлового масиву 44 кварталу більший за приріст на іншій ділянці. 

Для визначення здатності інтродукованих рослин катальпи бігнонієвидної до поглинання 

шкідливих газоподібних речовин з атмосферного повітря ми зробили такий дослід: взяли 

після закінчення росту листків (по 26 г листкових пластинок)рослин на ділянці в парку 

«Суха Балка» і житловому масив 44 кварталу біля супермаркету «Варус» і помістили їх у 

термостат сухоповітряний, яким нам дозволили користуватися на «Станції юних 

натуралістів» на 3 доби, далі за допомогою терезів визначили залишки ваги і результати 

занесли до таблиці. 

Результати свідчать, що вміст води і шкідливих речовин в листі катальпи бігнонієвидної, 

що росли в придорожній зоні в парку 44 кварталу біля супермаркету «Варус» більший на 

9.7%. Так як ці рослини росли на ґрунтах однакового складу, і таких же кліматичних 

умовах, то збільшення кількості води і шкідливих речовин в рослин придорожньої зони на 



 
 

246 

9.7% більший порівняно з рослинами парку «Суха Балка» - це результат вбирання 

шкідливих речовин з більш забрудненої ділянки атмосфери. Отже рослина катальпа 

бігнонієвидна є важливим адсорбентом шкідливих речовин з повітря та фіто індикатором 

Виходячи з результатів наших досліджень, ми встановили: 

1)Біологічні особливості, систематичне положення катальпи бігнонієвидної. 

2)За допомогою фенологічних спостережень за катальпою бігнонієвидною в різних 

екотопах виявили, що до адсорбції шкідливих речовин з повітря, що становить 9,7 % (при 

висушуванні листя) більше в житловому масиві 44 квартал. 

3)За допомогою біометричних вимірів росту й розвитку: гілочок досліджуваної рослини в 

різних екотопах, з'ясували, що вона стійка до забруднення і параметри її приростів 

перевищують на 1-2 метри в більш забрудненому повітрі , зрівняно з екологічно чистими 

територіями. 

4)За допомогою вимірювального приладу PH150МИ, визначили рН ґрунтів різних 

екотопів. 

5)Катальпа бігнонієвидна є добрим індикатором забрудненого повітря в умовах 

промислового міста. 

6)Дерево слід висаджувати в населених пунктах та територіях, де відбувається значне 

механічне , хімічне забруднення зовнішнього середовища з метою покращення 

екологічного стану даної території. 

7)Наші матеріали можна використати як рекомендації для озеленення і очищення 

навколишнього середовища від механічного і хімічного забруднення. 

Новизна: катальпа бігнонієвидна, як інтродукована рослина, добрий адсорбент і    

фітоіндикатор забрудненого повітря. 

 

 

 

 

 

Шляєва Каріна Ігорівна 

учениця 11 класу 

Комунального закладу «НВК «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних 

мов 1ступеня – гімназія №11»» Кам’янської міської ради 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЦУКРОВИХ ЛІТАЮЧИХ ПОССУМІВ В ДОМАШНІХ 

УМОВАХ 

Науковий керівник: Гаврилюк Антоніна Іванівна, директор Комунального закладу 

«Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради 

 

 

В останні роки в будинках наших співвітчизників стали з'являтися екзотичні домашні 

тварини, які прибули до нас з різних кінців світу. Маленький цукровий поссум завоював 

серця жителів практично всього світу. 

Метою науково-дослідницької роботи було вивчення особливостей розвитку 

життєдіяльності поссумів на прикладі цукрового літаючого поссума (лат. Petaurus 

breviceps). Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати наступні задачі: 

1.Зібрати і систематизувати матеріал з теми. 

2.Створити оптимальні умови для розвитку поссумів в домашніх умовах. 
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3.Провести фенологічні спостереження за особливостями росту та поведінки поссумів. 

4.Дослідити раціон харчування тварин. 

5.Проаналізувати отримані результати, зробити висновки. 

6.Провести масові заходи в школі щодо утримання поссумів. 

7.Розробити методичні рекомендації щодо утримання поссумів в домашніх умовах. 

Об’єкт дослідження: цукровий літаючий поссум (Petaurus breviceps). 

Методи дослідження: спостереження, математичний, експериментальний та фотофіксація. 

Предмет дослідження: розвиток цукрових літаючих поссумів (Petaurus breviceps), їх 

особливості будови і фізіології, а також приручення. 

Актуальність роботи даної роботи полягає в тому, що екзотичні тварини стають все більш 

популярними домашніми улюбленцями. Але інформація з інтернет ресурсів не завжди є 

достовірною або базується на власних спостереженнях власників і є індивідуальною для 

кожної тварини. 

 

                                    Секція «Медицина» 
 

 

 

 

 

Коваль Анастасія Валеріївна 

учениця 10 класу 

КЗО «Дніпропетровський обласний медичний  

ліцей-інтернат «Дніпро». 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕСИНХРОНОЗУ НА РОЗВИТОК ОКИСНОГО 

СТРЕСУ У МОЗКУ СТАРИХ ТВАРИН 

 

Наукові керівник: Кириченко Світлана Василівна, к.б.н.,  доцент  кафедри біофізики та 

біохімії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

 

Об’єкт дослідження – показники розвитку окисного стресу в нервовій тканині за умов 

десинхронозу Предмет дослідження: вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів, 

активність ферментів антиоксидантного захисту.. 

Мета роботи – оцінити зміни показників перекисного окиснення, визначити активність 

антиоксидантної системи у різних відділах головного мозку старих щурів різної статі за 

умов десинхронозу. Практичні задачі, які були поставлені в ході виконання роботи; 

проаналізувати стан десинхронозу організму за літературними джерелами; провести 

дослідження рівня перекисного окиснення, стану антиоксидантної системи мозку щурів на 

тлі десинхронозу. 

Наукова новизна: уперше здійснено дослідження показників окисного стресу у різних 

відділах нервової системи  за умов розвитку  десинхронозу.  Показані  вікові та статеві 

особливості показників розвитку окисного стресу на тлі десинхронозу.  
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Шевченко Катерина Ігорівна 

учениця 11 класу 

 комунального закладу «Спеціалізована природничо-математична школа 1-Ш ступені при 

ДНУ імені Олеся Гончара» 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЇ 

РАДІОПРОТЕКТОРІВ ПО  ЗАХИСТУ ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ 

 

Ключові слова: радіопротектори, іонізуюче опромінення, радіоліз води, вільні радикали, 

цістамін. 

Індивідуальний захист населення під час аварій забезпечується аптечками «АИ-2»,в якій 

знаходиться радіопротектор цістамін. Під час виконання дослідження у населення і в 

школах цих аптечок не було. На одному з підприємств міста ми знайшли одну аптечку 

1982 року випуску,термін використання якої вже вичерпано. Але навіть придатність 

речовин цих аптечок,на нашу думку, не забезпечив би ефективний захист тому, що дози 

цістаміну, за інструкцією до застосування, розраховувались за віком а не за ефективною 

концентрацією його в мг/кг ваги людини. Наприклад: для дитини  8 років, від 8 до 16, і 

старше 16 назначалося прийняти 6 пігулок цістаміну по 0,2 г діючої речовини в кожній ?! 

Ми розрахували і запропонували ефективні дози прийому цістаміну в мг. на кг. ваги. Це 

дуже важливо оскільки при нестачі його в організмі ефекту захисту не буде, а надлишок 

може викликати смертельне отруєння. А також звернулися до депутату Верховної Ради 

України А.В.Шипко з наказом налагодити виробництво та забезпечення населення 

Нікополя цістаміном. 

Виходячи з того , що за 60 років дослідження не було знайдено (синтезовано) і 

запропоновано нових ефективніших ніж цистамін радіопротекторів, ми дослідили 

можливості підвищення ефективності вже існуючих. Для цього ми вирішили 

запропонувати вбудувати  цістамін в  штучні ліпідні мікромембрани. Наш винахід полягає 

в тому,що зв’язаний цістамін не буде отруювати організм і його дозу,і ефективність дії по 

зв’язуванні вільних радикалів можна значно підвищити. 

Як модель для визначення механізмів зв’язування,вбудованим цістаміном, радикалів 

використовувалися штучні ліпідні мембрани (побудовані нами за новим методом) з 

вмістом фунгіциду(гентаміцин) і його впливом на життєдіяльність дріжджів. Було 

виявлено і доведено, що гентаміцин, вбудований в штучну ліпідну мембрану, зберігав свої 

властивості, а значить і радіопротектори, однакові з ним за розміром, здатні у складі 

мембран, а не у вільному розчині, накопичуватись в будь якій концентрації без шкоди для 

організму.    

 

 

 

 

 

 

Діброва Микита Андрійович 

учень 11 класу 

КЗО «Гімназія Ленінськогорайону» Дніпровської міської ради 
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ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКІВ СУДИННИХ КАТАСТРОФ СЕРЕД МОЛОДОГО 

НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБСЛАСТІ 

 

Науковий керівник: Туголукова Наталія Володимирівна, вчитель біології КЗО «Гімназія 

Ленінського району» ДМР 

 

Робота присвячена  проблемі інсульту як одній з лідируючих причин захворюваності та 

смертності у світі.  

Актуальність дослідження визначається необхідністю удосконалення і пошуку нових 

напрямків діагностики й лікування цієї хвороби та її ускладнень.                   

Мета роботи полягає у вивченні поширенності основних факторів ризику у хворих 

молодого віку, які перенесли мозкові судинні катастрофи для розробки комплексу 

профілактичних заходів. Для досягнення поставленної мети, протягом усієї науково-

дослідницької роботи, були сформульовані і вирішувалися 5 поставлених завдань. 

Об’єктом дослідження постала захворюваність людей молодого віку на інсульт. 

Предметом постали фактори, які спричинюють захворювання на інсульт, за даними, 

отриманними під час опитування пацієнтів відділення неврології для хворих з 

порушенням мозкового кровообігу КЗ “ДОКЛМ”.  

Завдяки отриманим результатам дослідження, можна зробити висновок 

про поліетіологічність інсультів у пацієнтів молодого віку. Тенденція до «омолодження» 

інсульту, високий відсоток інвалідизації самої працездатної і перспективної частини 

населення, низька обізнаність населення о інсульті, 

визначає важливість і актуальність вивчення   інсульту в осіб молодого віку. 

Подальше вивчення даного питання допоможе досягнути кращих результатів діагностики, 

лікування та подальшого прогнозу інсульту у пацієнтів молодого віку.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Поверінов Дмитро Сергійович 

учень 11 класу 

 Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 68 Криворізької міської ради 

 

ШКІДЛИВИЙ ВПЛИВ ТЮТЮНОВОГО ДИМУ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ 

 

Науковий керівник: Бадян Лариса Романівна, вчитель хімії та біології КЗШ  № 68,                                                                            

категорія вища, старший вчитель. 

 

 

При виконанні науково-дослідницької роботи була зібрана та проаналізована інформація . 

про склад тютюнового диму і вплив куріння на організм людини, зокрема підліткового 

віку.  Проведено анкетування серед учнів 6-11 класів КЗШ №68 з метою виявлення 
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ставлення учнів до паління; Виходячи з опрацьованого  теоретичного матеріалу та 

результатів анкет зроблені висновки, що в сучасному суспільстві гостро стоять проблеми, 

пов'язані з курінням, і їх необхідно вирішувати не тільки суспільству, а й кожній людині. 

Люди які палять наражають на небезпеку не тільки себе, а й оточуючих людей. В 

організмі некурящих людей після перебування в накуреному і не провітреному 

приміщенні визначається значна концентрація нікотину., що шкодить їх здоров’ю . 

 Експериментальним шляхом було доведено, що в тютюновому димі  зосереджено багато 

хімічних речовин, які згубно діють на живі організми. А саме тютюновий дим уповільнює 

ріст рослин, а рослини, які поливали розчином з тютюновим димом загинули. Насіння яке 

було замочене в розчині з тютюновим димом не проросло, тоді як в контрольному зразку 

насіння гарно проросло.   Отруйні речовини, що містяться в тютюновому димі, значно 

знижують тривалість життя личинок мух, викликають їх загибель. Виявлення вміст 

амілази в слині курців і некурящих людей .довели, що в слині людини, яка не палить 

більше ферменту амілази. Отже, речовини, що містяться в тютюновому димі, зменшують 

кількість ферментів, зокрема амілази, і уповільнюють обмін речовин у людини. Таким 

чином було доведено що вплив тютюнового диму на живі організми носить шкідливий  

характер. 

Науково-дослідницька робота може бути використана на уроках біології, хімії, основ 

здоров’я . 

 

 

 

 

Секція «Валеологія» 
 

 

 

 

 

 

Пермякова Ірина Сергіївна 

учениця 11класу 

КЗ «Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 

 Тернівської міської ради Дніпропетровської області» 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЯКОСТІ ВОДИ НА ВИНИКНЕННЯ РІЗНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ У НАСЕЛЕННЯ М. ТЕРНІВКИ 

 

Наукові керівники: Вакуліч Анжела Миколаївна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри 

біотехнології ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет”; 

Тихтило Ольга Юріївна, вчитель біології та екології  ЗОШ №7 м. Тернівки 

 

Якість питної води стала однією з головних складових загальної екологічної проблеми 

населення України. Екологічна криза, яка пов’язана з якістю питної води, показала, що на 

планеті практично не залишилось чистої прісної води. Мільйони людей потерпають від 

хвороб, що викликані неякісною питною водою. 
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Мета роботи: дослідження показниківякості питної води  м. Тернівки, співставлення цих 

показників з європейськими показниками якості, а також оцінити вплив  питної води на 

здоров’я людини. 

Об’єктом дослідження була обрана питна вода з різних місць в м. Тернівка. В роботі 

визначені показники якості води згідно з вимогами «ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». В ході 

експериментальних досліджень вміст заліза у різних пробах водиконтролювали згідно з 

методикою ГОСТ 4011-72. 

Методика базується на спектрофотометричному визначення вмісту заліза з використанням 

сульфосаліцилової кислоти. В роботі запропоновано проводити окиснення заліза у пробі 

гідроперитом в кислому середовищі сульфосаліцилової кислоти.  Основними перевагами 

методики є  висока швидкість виконання аналізу і висока точність. Використовувані 

реактиви цілком доступні, безпечні і мають тривалий термін зберігання, що важливо.  

З метою спектрофотометричного визначення загального вмісту заліза у різних пробах 

води було побудовано градуювальний графік залежності оптичної густини від вмісту 

заліза. Для оцінки виконання закону Бугера-Ламберта-Бера розраховано коефіцієнти  

кореляції  та детермінації. Їх близьке значення до одиниці (R
2
 = 0,9928) дозволяє 

визначати вміст заліза в обраному діапазоні концентрацій. 

За результатами досліджень можна визначити, що вміст заліза у воді Тернівських очисних 

споруд,  відповідає вимогам ГДК < 0,2 мг/л, але постачання води через мережу застарілих 

комунікацій призводе до вторинного забруднення води надмірним вмістом заліза, що 

перевищує показник ГДК  у 1,5 рази  (0,333 мг/л). 

В роботі наведені данні, які пов’язують якісні характеристики води зі станом захворювань 

місцевого населення. Отже, вміст заліза, який перевищує нормативні значення більше ніж 

1,5 рази від ГДК, призводить до порушень роботи шлунково-кишкового тракту, збільшує 

ризик інфарктів, алергій а також негативно впливає на репродуктивну функцію, що і 

підтверджують статистичні дані з міської поліклініки. 

Розроблені практичні рекомендації по очищенню питної води від заліза для населення м. 

Тернівки.   

Визначено, що вживання якісної питної води позитивно впливає на стан здоров’я та 

самопочуття впродовж всього життя людини. Слід також наголосити на важливості 

зазначеної директиви для збереження генофонду української нації, оскільки від його 

якості залежить виживання майбутнього покоління. 

 

 

 

 

 

 

 

Перевертайло Юлія Сергіївна 

учениця 9 класу 

Криворізької гімназії № 49 Криворізької міської ради 

 

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ФІЗИЧНЕ І 

ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я УЧНІВ 
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Науковий керівник: Волченко Світлана Миколаївна, вчитель біології, екології, спеціаліст 

вищої категорії “старший вчитель” 

 

Актуальність теми. ХІХстоліття – час інформаційнихтехнологій. Усе більше людей на 

планетімаютькомп’ютеривдома. Ми, безпечно, хочемо, 

щобвідкомп’ютерабулобільшакористь та розвага. І часто не знаємо, щоцей приклад, 

ціпрограми, ціігринесуть у собіякусьнебезпеку, особливо для дітей у шкільномувіці. 

Найголовнішіфакториризику для здоров’ядитинивідкористуваннякомп’ютером: 

комп’ютернівипромінювання, електромагнітнеелектричне поле, порушенняклімату, 

забрудненняоточуючогоповітря, робоча поза, оформлення та освітленняприміщення, 

кількість часу, щодитина проводить за комп’ютером, порушення норм під час 

організаціїробочогомісця, психологічнаякістьпрограм, вплив на психікудитини, стреси, 

щовиникають у зв’язкузіспецифікоювикористаннякомп’ютерів. 

Сьогодні персональний комп'ютер (ПК) перетворився в неодмінний атрибут нашої роботи 

і життя. З появою мережі Інтернет він ще й став кращим способом пошуку інформації, 

ділового спілкування, відпочинку і т.д. Однак, крім численних плюсів, які приносить 

комп'ютер людині, не варто забувати і про його вплив на здоров'я. 

Діти й підлітки найчастіше віддають перевагу спілкуванню з ним будь-яким іншим 

розвагам, вони стали проводити менше часу на свіжому повітрі, менше грати в рухливі 

ігри. Користувачі мережі Інтернет стали менше спілкуватися особисто, віддаючи перевагу 

чатам, електронній пошті і т.д.  

У наш час питання про небезпеку роботи населення за дисплеями персональних 

комп'ютерів (ПК) піднявся до рівня загальнонаціональної проблеми в США, Німеччині й 

інших країнах. Зокрема, у Німеччині робота за дисплеями входить до списоку 40 найбільш 

шкідливих і небезпечних професій. 

У червні 1998 року в Москві під егідою ООН пройшов Міжнародний конгрес із проблем 

навколишнього середовища. На ньому вперше серед інших серйозних проблем сучасної 

цивілізації обговорювалося питання про вплив комп'ютерів на здоров'я людини, що 

говорить про актуальність даної проблеми. 

Незважаючи на те, що людина ще не дуже давно знайома з комп'ютером, уже з´явились 

захворювання професійних комп´ютерщиків. Це, у першу чергу, остеохондроз і зорові 

розлади. Крім того, у них спостерігаються розлади нервової системи, частішання 

приступів алергії, зниження імунітету. 

Ще однієї проблемою, з якою людство зіткнулося в результаті комп'ютеризації, є розлади 

психіки, що виникають у результаті зв'язку «комп'ютер – психіка». Про її актуальність 

говорить факт появи в 1996 році в американській офіційній класифікації психічних хвороб 

(DSM) нового розділу «кібернетичні розлади». До таких розладів належать, у першу 

чергу, інтернет-залежність і комп'ютерна ігроманія. 

Останнім часом державні органи і профспілки багатьох країн стали розробляти різні 

норми і правила роботи з відеодисплейними терміналами та комп'ютерною технікою, а 

також уводять обов'язкову їхню сертифікацію. 

Саме це і визначило вибір теми моєї наукової роботи «Вплив електромагнітного 

випромінювання на фізичне і психічне здоров'я учнів». 

Об’єктдослідження – стан фізичного і психічного здоров'я учнів11-х класів. 

Предмет дослідження – вплив профілактичних заходів на фізичне і психічне здоров'я 

учнів 11-х класів. 

Мета дослідження – дослідити вплив профілактичних заходів на фізичне і психічне 

здоров'я учнів 11-х класів. 

Відповідно до мети визначенозадачідослідження: 

1. З’ясувати стан дослідженостіпроблемивпливукомп'ютерів на здоров'я людини. 

2. Визначити стан фізичного і психічного здоров'я учнів 11-х класів у навчально-

виховному середовищі гімназії. 
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3. Провести порівняння здоров'я осіб, що дотримуються правил роботи на ПК, і тих, хто їх 

не дотримується. 

4. Оцінити вплив профілактичних заходів на поліпшення показників фізичного і 

психічного здоров'я учнів 11-х класів у навчально-виховному середовищі гімназії. 

5. Розробити та запровадити рекомендації щодо покращення стану фізичного і психічного 

здоров'я учнів 11-х класів у навчально-виховному середовищі гімназії. 

Гіпотеза дослідження: комплексна дія профілактичних заходів буде позитивно впливати  

на фізичне та психічне здоров'я учнів учнів11-х класів. 

На різнихетапахроботивикористанотакіметодидослідження: 

– теоретичні:аналіз, синтез, систематизація, порівняння, класифікація, 

узагальненняздобутихтеоретичних та експериментальнихданих; 

– емпіричні: педагогічний експеримент; діагностичні методи (тестування учнів, 

аналіз учнівських робіт); обсерваційні методи (пряме й опосередковане 

спостереження); 

– статистичні: метод математичної статистики для 

порівнянняекспериментальнихданих з вихідними. 

Практичне значення: полягає у розробці рекомендацій  щодо покращення фізичного і 

психічного здоров'я учнів 11-х класів у навчально-виховному середовищі гімназії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Піддубна Юлія Володимирівна 

учениця 11 класу  

КНВК № 35 «Імпульс» Криворізької міської ради 

 

СОЦІАЛЬНА  ПРОБЛЕМА  АЛКОГОЛЬНОЇ  ЗАЛЕЖНОСТІ  ПІДЛІТКІВ 

 

Науковий керівник: вчитель біології  Боровенська Р.А. 

 

В Україні високий рівень алкоголізації серед молоді і, незважаючи на гостроту цієї 

проблеми, в нашій країні не діють належним чином законодавчі акти про заборону 

продажу алкоголю неповнолітнім. З кожним роком тенденція алкоголізації  молоді  

зростає. Алкоголь в вигляді слабоалкогольних напоїв та пива став легкодоступним та 

популярним, на відміну від здорового способу життя. При меншій  патогенності (щодо 

міцних спиртних напоїв) неухильно формується клініка алкогольної залежності.  В 

підлітковому віці згубний вплив сполук,  що входять до складу слабоалкогольних напоїв, 

на соматичне здоров’я виражений більше. Таким чином, на даний час проблема 

підліткового  алкоголізму є актуальною. 

Виходячи з аналізу результатів дослідження, можна зробити висновок про те, що існує  

декілька причин, які  є ведучими в  цій проблемі: 1) продаж алкоголю неповнолітнім; 2) 

основна частина людей, які вживають слабоалкогольні напої, не вбачають у 

слабоалкогольних напоях майже нічого шкідливого, на цікавляться записами на 

упаковках; 3) від вживання слабоалкогольних напоїв алкоголізм розвивається в 4 рази 
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частіше і швидше; 4) реклама слабоалкогольних напоїв стала більш витонченою, 

поширенішою, з елементами прихованості; 

      Використовуючи ці дані, можна  надати певні рекомендації щодо зниження тенденції 

алкоголізації  молоді. 

 

Секція «Психологія» 
 

 

 

 

 

Остапчук Богдан Андрійович 

учень 10 класу 

 КЗО «Навчально-виховний комплекс № 59 «загальноосвітній навчальний заклад – 

дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради 

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РІВНЯ АГРЕСИВНОСТІ І СТИЛІВ ПОВЕДІНКИ  

В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ ПІДЛІТКІВ 

 

Науковий керівник:  

Щоголєва Інна Вацлавівна, психолог комунального закладу освіти «Навчально-виховний 

комплекс № 59«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» 

Дніпровської міської ради 

Проблема  конфліктів і агресивності є фундаментальною для психологічної науки. У 

багатьох теоретичних підходах психологічні конфлікти і агресивність, їх характер і зміст 

стають основою пояснювальних моделей особистості. Агресивність, протиріччя, 

конфлікти є джерелом розвитку особистості, визначають її конструктивний і 

деструктивний життєвий сценарій. Таким чином, проблема конфлікту і агресивності 

проходять через різні галузі психологічного знання. 

Мета дослідження: теоретично з'ясувати та емпірично дослідити взаємозв'язок рівня 

агресивності й стилів поведінки в конфліктній ситуації підлітків. 

Об'єкт дослідження: агресивність і конфліктна ситуація підлітків. 

Предмет дослідження: психологічні особливості прояву агресивності підлітків в 

конфліктній ситуації. 

Завдання:  теоретично проаналізувати літературу із зазначеної теми; визначити 

психологічні особливості агресії підлітків у конфліктній ситуації; емпірично дослідити 

взаємозв'язок рівня агресивності і стилів поведінки підлітків у конфліктній ситуації; 

статистично обробити, проаналізувати, інтерпретувати отримані результати емпіричного 

дослідження та зробити висновки. 

Емпірична база дослідження: дослідження проводилося в комунальному закладі освіти 

«Навчально-виховний комплекс № 59 «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 

навчальний заклад» Дніпровської міської ради. Вибіркова сукупність: 43 учні у віці від 15 

до 17 років. 

Методи дослідження: аналіз літератури з проблеми дослідження; тестування; анкетування; 

опитування. 

Методики: методика дослідження агресивної поведінки підлітків Басса-Дарки; методика 

схильності особистості до конфліктної поведінки К. Томаса. 
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Наукова новизна дослідження: розширення діапазону знань про  взаємозв’язок рівня 

агресивності і стилів поведінки в конфліктній ситуації підлітків; вивчення типів агресії та 

стилів поведінки підлітків на сучасному етапі розвитку суспільства на прикладі 

конкретного навчального закладу. 

Практичне значення: використання отриманих результатів дослідження  в практичній 

роботі вчителів у школі та для розробників теорії виховного процесу в системі освіти в 

рамках середньої школи. 

У процесі дослідження встановлено, що існує помірно позитивний взаємозв'язок між 

«суперництвом» і «вербальною агресією»; «суперництвом» і «негативізмом»; 

«співпрацею» і «індексом ворожості» і помірний негативний зв'язок між «униканням» і 

«образою»; «пристосуванням» і «вербальною агресією». Також нам не вдалося виявити 

жодного зв'язку між таким видом поведінки в конфліктній ситуації як «компроміс» і види 

агресії. Таким чином, порівняльний аналіз зв'язків між стратегіями поведінки в 

конфліктній ситуації і видами агресії дозволив нам частково підтвердити гіпотезу про 

наявність взаємозв'язку між рівнем агресії і поведінки в конфліктній ситуації. 

 

 

 

 

 

 

Бєлік Валерія Юріївна 

учениця 11 класу  

КЗО «Міський юридичний ліцей» Дніпровської міської ради 

 

ХАРАКТЕР ЗВ'ЯЗКУ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З 

СУБ'ЄКТИВНИМ ВІДЧУТТЯМ САМОТНОСТІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Науковий керівник: Лахута Олена Анатоліївна, учитель хімії та біології Міського 

юридичного ліцею м. Дніпропетровська 

 

Останнім часом в наше життя стрімко увійшли новітні технології, які активно впливають 

на соціальні та психологічні процеси в суспільстві. Миттєва передача даних і пошук 

потрібної інформації, підтримка зв’язку з друзями, покупки, он-лайн ігри, кіно та багато 

інших зручностей – все це досягнення сучасних технологій, якими активно користується 

людство. 

Однак, така ситуація має і зворотній бік. Наприклад, надмірне захоплення комп’ютером 

поступово підриває фізичне та психічне здоров’я, руйнує нервову систему і в результаті 

робить людину не лише хворою, але й самотньою. 

Для повноцінного відчуття щастя кожному з нас потрібна реалізація чотирьох основних 

сфер життя: здоров’я, сім’я, соціум і матеріальна забезпеченість. Якщо у якійсь із сфер 

виникає прогалина, людина намагається заповнити її якоюсь із тих трьох, що 

лишились.  Якщо ж проблеми виникають у двох сферах, то одна з тих, що залишається, 

стає хворобливою пристрастю, своєрідною манією. Широке розповсюдження 

комп'ютерних технологій, що знайшли застосування як у професійній сфері, так і в 

повсякденному житті мільйонів людей, створення Всесвітньої Інтернет-мережі, сприяли 

виникненню  різних  форм залежності. 

Мета курсової роботи: дослідження характера зв’язку залежності від сучасних технологій 

з суб'єктивним відчуттям самотності у старшокласників.  

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Об'єкт дослідження: залежність від сучасних технологій і самотність 

старшокласників.  

Предмет дослідження: характер зв'язку залежності від сучасних технологій з суб'єктивним 

відчуттям самотності у старшокласників.  

Гіпотезою дослідження є припущення, що залежність від сучасних технологій тісно 

пов’язана  з суб’єктивним відчуттям самотності у старшокласників. 

На підставі проведеного емпіричного дослідження ми спробували обґрунтувати підходи 

до вивчення рівеня самотності молоді раннього юнацького віку в залежності від рівня їх 

інтернет-залежності, а отримані результати можуть бути використані в роботі практичних 

психологів та педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.      

В цілому встановлено, що гіпотеза нашого дослідження про те, що залежність від 

сучасних технологій тісно пов’язана  з відчуттям самотності у старшокласників, не 

підтвердилась. Тому що старшокласники, які пройшли анкетування,  показали низький  

рівень самотності, але середній та високій рівень залежності від технологій. 

 

 

 

 

 

 

Красюк Поліна Сергіївна 
учениця 10 класу  

Криворізької гімназії №91 Криворізької міської ради 

 

ПСИХОЛОГІЧНІОСОБЛИВОСТІПІДЛІТКОВО-ЮНАЦЬКОГОГРАФІТІЯК 

ФОРМИОСОБИСТІСНОГОСАМОВИРАЖЕННЯ 

 

Науковий керівник: Вінничук Тетяна Михайлівна, вчитель біології Криворізької гімназії  

№ 91 

Науковий консультант: Токарева Наталя Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент  

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел та додатків.  

 У теоретичній частині досліджувалися психологічні особливості самовираження 

школярів підлітково-юнацького віку та графіті як форма особистісного самовираження у 

період дорослішання. Підлітково-юнацький період  займає виключно важливе місце у 

процесі формування особистості, проте неоднозначно тлумачиться у психолого-

педагогічній літературі як перехідний, переламний, «транзитний» етап дорослішання. За 

дослідженням та описом у літературі С.Д. Максименко, В.С. Мухіної, М.В. Савчиної, 

Н.М. Токаревої та ін. встановлено, що у період підлітково-юнацького віку особистість 

прагне до самопізнання, зміст якого виявляється в індивідуалізації та самовираженні 

особистості через графіті. Графіті – це перш за все закодований текст, символіка якого 

відображує певні події культурного, політичного або суспільного життя соціуму, членами 

якого є його виконавці. Було з’ясовано, що під самовираженням людини традиційно 

розуміють прагнення особистості відобразити свій внутрішній світ у зовнішніх образах.  

У практичній частині проводилося емпіричне дослідження щодо вивчення психологічних 

особливостей  самовираження школярів засобами графіті у період дорослішання. Аналіз 

результатів дослідницько–експериментальної роботи дозволяє стверджувати, що гіпотеза, 

висунута на початку дослідження підтвердилася: кризовий характер психічного розвитку 
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особистості у період дорослішання ускладнює тенденції особистісної самопрезентації 

школярів підлітково-юнацького віку, що дозволяє інтерпретувати феномен графіті не 

лише як форму девіації, але й як засіб самовираження. 

Отримані під час роботи дані можуть бути покладені в основу подальшої дослідницької 

роботи із визначенням психологічних особливостей підлітково-юнацького графіті як 

форми особистісного самовираження. 

 

 

 

 

 

 

Муканова Маргарита Олексіївна 
учениця 11 класу 

КЗ Олександрівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

Дніпропетровської області 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИПУСКНИХ 

ІСПИТІВ 
 

Науковий керівник: Шеремет Тетяна Михайлівна, вчитель хімії КЗ Олександрівська СЗШ 

 

Метою нашого дослідження є порівняння готовності старшокласників 9 та 11 класів до 

випускних іспитів. 

Об’єктом -  іспит як особлива форма навчальної діяльності 

Предметом –психологічна готовність старшокласників до випускних іспитів. 

Гіпотезою – Рівень психологічної готовності старшокласників до іспиту залежить від 

знайомства з процедурою проведення екзамену та особистим досвідом; рівень 

психологічної готовності залежить від індивідуально-типологічних особливостей учнів, 

стресостійкості , особливостей характеру, мотивів навчальної діяльності, рівень 

тривожності.  

Методом дослідження ми обрали психодіагностику у формі  тестування . Використані 

методики: 

1.«Симптоматичний опитувальник самопочуття»  Водоп’янова Н. Є. 

2.Індивідуально типологічне опитування  Собчик А. Н. 

3.Тест «Визначення ступеня схильності  до стресу» 

4.Методика вивчення мотивів навчальної діяльності учнів Б. Пашнєва  

5.Психологічна готовність до ЗНО(ДПА) 

Оброблені результати досліджень заносились до порівняльних таблиць та будувалися 

графіки. 

Висновки є кінцевою частиною конкурсної роботи, в яких  узагальнюються результати 

проведеного дослідження. 

В загальному можна зробити висновки, що учні 9 класу почуття перед іспитами більш 

стійке і стресостійке ніж у учнів 11 класу. Це пов’язано з тим, що більшість з них ще 

продовжать навчання в школі ще 2 роки, а в учнів 11 класу попереду ЗНО та шлях у « 

доросле життя ». Це підтверджують і наші методики . 
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Поліщук Дар’я Сергіївна 
учениця 11 класу  

КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 

ПОРУШЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ У СТАРШОКЛАСНИКІВ З ПРОБЛЕМОЮ 

РОЗЛАДІВ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

Науковий керівник: Богомолов Віктор Михайлович, практичний психолог вищої категорії, 

практичний психолог-методист, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 

Зі всього спектра людських потреб харчова відноситься до основних. Індивідуальні 

переваги у виборі продуктів харчування, кількості їх споживання, особливості 

емоціонального ставлення до них складають основу харчової поведінки. Актуальність 

проблеми дослідження порушення харчової поведінки полягає у тому, що неправильне 

харчування приводить до надмірної або недостатньої ваги. Останнім часом 

спостерігається тенденція збільшення кількості людей з надлишковою або недостатньою 

масою тіла. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та  емпіричному дослідженні 

характеру зв'язку особливостей прояву емоційної сфери старшокласників з порушеннями 

харчової поведінки. 

Об'єктом  дослідження є емоційна сфера старшокласників. 

Предмет дослідження: характер зв'язку проявів емоційної сфери старшокласників з рівнем 

прояву порушень харчової поведінки. 

Теоретичний аналіз проблеми, мета та завдання дослідження дозволили нам 

сформулювати гіпотезу дослідження про існування зв’язку між рівнем прояву порушень 

харчової поведінки та особливостями емоційної сфери старшокласників, зокрема, рівнями 

тривожності та депресії. 

За результатами проведеного емпіричного дослідження можна сказати, що існує певний 

зв'язок між проблемою порушення харчової поведінки старшого школяра та 

особливостями його емоційної сфери, насамперед високим рівнем тривожності та 

проявами депресії, що єпідтвердженням гіпотези, висунутої нами на початку дослідження. 
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Бондаренко Єлизавета Володимирівна 

учениця ІІІ курсу  

Державного навчального закладу«ПТУ № 81» Дніпропетровської області 
 

ОСОБЛИВОСТІ СХИЛЬНОСТІ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ УЧНІВ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ТА УЧНІВ СЕРЕДНІХ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

Науковий керівник: Межуєва Любов Володимирівна, практикуючий психолог Державного 

навчального закладу «ПТУ № 81» Дніпропетровської області. 

 

 

Девіантна поведінка є одним з видів відхилень в поведінці, пов’язаних з порушенням 

відповідних до віку соціальних норм і правил поведінки, характерних для 

мікросоціальних відносин, зокрема (сімейних чи студентських) і малих соціальних груп. 

Тема девіацій не нова, але дуже актуальна. Особи зі схильністю до девіантної поведінки 

наражають на небезпеку не лише себе, але й людей, які їх оточують.  

Я обрала цю тему для опрацювання, щоб дізнатися про схильність наших підлітків до 

девіантної поведінки та визначити фактори, що на це впливають. 

Мета. Теоретично дослідити та емпірично з‘ясувати особливості схильності до девіантної 

поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів та учнів середніх 

загальноосвітніх шкіл. 

Об`єкт  досліджень.  Старшокласники середніх загальноосвітніх шкіл Юр’ївського району 

та старшокурсники  професійно-технічного училища. 

Предмет досліджень. Особливості схильності до девіантної поведінки учнів професійно-

технічних навчальних закладів та учнів середніх загальноосвітніх шкіл. 

Гіпотеза дослідження. Схильність до девіантної  поведінки учнів прямо пропорційно 

залежить від соціуму сім’ї та соціального середовища підлітка. 

Після проведення аналізу тестових відповідей учнів було визначено, що схильність до 

девіантної поведінки в незначній мірі залежить від соціуму сім’ї та соціального 

середовища підлітків. Учні, у яких були виявлені найвищі показники схильності до 

девіантної поведінки були з неблагонадійних сімей. Тому висунуту гіпотезу можна 

підтвердити. 

 

 

 

 

 

Бурлакова Мирослава Олександрівна 

учениця групи 10-1 

КЗО «Міський юридичний ліцей» Дніпровської міської ради 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 

Науковий керівник: Лахута Олена Анатоліївна, викладач хімії й біології, вчитель-

методист КЗО «Міський юридичний ліцей»  м. Дніпра 
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Ґендерні дослідження набувають все більш широкого розмаху і є дуже важливими у 

сучасній трансформації поглядів на природу чоловіка і жінки, у боротьбі суспільства з 

масовими стереотипами свідомості. Більшість сучасних дослідників зосереджують свою 

увагу на соціальній природі ґендеру, психологічних (а не біологічних) відмінностях між 

статями та культурних чинниках формування ґендерної ідентичності. 

Мета дослідження: теоретично дослідити та емпірично з’ясувати  особливості стилю 

міжособистісної взаємодії підлітків залежно від типу гендерної ідентичності.  

Завдання: 

1. Теоретично з’ясувати поняття гендер та гендерна ідентичність. 

2. Охарактеризувати особливості формування гендерної ідентичності в підлітковому віці. 

3.Підібрати методики та провести емпіричне дослідження особливостей стилю 

міжособистісної          взаємодії старшокласників залежно від типу гендерної ідентичності. 

4. Обробити, проаналізувати та узагальнити результати дослідження, зробити висновки. 

Дослідження проводилось серед учнів  9, 10 та 11-х класів КЗО «Міський юридичний 

ліцей». 

Результати експериментального дослідження підтвердили гіпотезу про те, що у більшості 

підлітків обох статей, спостерігаються мультиполярні тенденції, що говорить про слабу 

орієнтацію молоді на стереотипні конструкти  маскулінності і фемінності. Отже, уявлення 

підлітків щодо фемінності і маскулінності носять змішаний, інтегративний характер, що 

узгоджується з трансформаційними процесами зміни ґендерних норм і уявлень. На 

сьогоднішній день, такі ідеї як поєднання фемінінних та маскулінних якостей характеру в 

одній людині популяризується у науці. 

 

 

 

 

 

 

Комих Костянтин Євгенійович 

учень 10 класу  

КЗ «Технічний ліцей» Кам’янської міської ради 

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СЕЛФІ ЗАХОПЛЕНОСТІ ТА ТРИВОЖНОСТІ У 

СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 

Науковий керівник: Пиріг Людмила Миколаївна, практичний психолог КЗ «Технічний 

ліцей» Кам’янської міської ради 

 

Бажання якомога частіше робити селфі та викладати свої фото в соціальні мережі 

поступово переростає в загальну захопленість. Захопленість, яку одні називають 

«хворобливою» залежністю XXI століття, а інші — просто новою модою, яка пройде сама 

собою. Так що ж таке селфі та чи варто побоюватися цієї залежності молодим людям ? 

Актуальність проблеми зумовлена тим, що сучасні старшокласники живуть в суспільстві, 

де тотальне розповсюдження Інтернету та гаджетів, обумовлює появу нових форм 

комунікації, самопрезентації, серед яких і селфі захопленість. Сфотографувати важливу 

подію, самого себе і розмістити це в мережі звичайна дія багатьох молодих людей. Явище 

селфі поки що мало досліджуване науковою спільнотою, хоча уже зафіксовано випадки 
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селфі- залежність. Тому, на сьогодні є важливим охарактеризувати явище селфі- 

захопленості та загальної тривожності особистості.  

Мета дослідження: виявити взаємозв’язок між селфі захопленістю та тривожністю 

старшокласників. 

Об’єкт дослідження – соціально-психологічне явище селфі захопленості. 

Предметом є взаємозв’язок селфі захопленості та тривожності старшокласників  

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що у старшокласників, які захоплюються 

селфі рівень тривожності відхиляється від норми. 

У роботі розглянуто теоретичні аспекти формування селфі залежності в підлітковому віці: 

сутність поняття селфі захопленість, причини та ознаки залежності, природа її 

формування. В експериментальній частині роботи здійснено якісний аналіз результатів 

дослідження взаємозв’язку селфі захопленості та тривожності старшокласників. 

Результати дослідження дозволили зробити висновок, що між селфі захопленістю та 

рівнем тривожності існує взаємозв’язок. Віртуальна самопрезентація старшокласників 

виступає як засіб захисту особистості, даючи ілюзорне відчуття власної значущості. 

Робота написана на 30 сторінках комп’ютерного тексту, містить два розділи, ілюстрована 

6 рисунками, 2 таблицями.  

 

 

 

 

 

Кравченко Альона Анатоліївна 
учениця 11 класу 

 Солонянської середньої загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів  

Дніпропетровської області 

 

ІГРОВІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ ПАМ’ЯТІ ТА УВАГИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Науковий керівник:Бегеза Людмила Євгенівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри психології та соціальної роботи ІПКДСЗУ Міністерства соціальної політики 

 

У сучасних умовах розвитку психологічної науки, експериментальні розвідки вітчизняних 

учених зосереджені на дослідженні особистісних характеристик індивіда та соціально-

психологічних факторів, які впливають на ефективність розумової праці особистості. 

Молодший шкільний вік дитини характеризується несформованістю навчальних уміння і 

навичок, що свідчить про недостатній розвиток таких психічних процесів як пам'ять й 

увага, які потребують розвитку.  

Мета дослідження: здійснити теоретико-методологічний аналіз понятійного апарату 

досліджуваної проблеми і емпірично дослідити розвиток пам’яті та уваги молодших 

школярів під час навчально-виховного процесу. 

Об’єкт дослідження: психічні процеси молодших школярів. 

Предмет дослідження: розвиток пам’яті та уваги учнів молодшого шкільного віку. 

Завдання дослідження: 

1.На основі теоретичного аналізу існуючих концепцій вивчення понять «пам’ять» та 

«увага», з’ясувати особливості цих психічних процесів у молодших школярів. 

2.Здійснити емпіричне дослідження рівня розвитку уваги та пам’яті у дітей молодшого 

шкільного віку. 
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3.За допомогою вправ та ігор здійснити розвиток пам’яті та уваги у молодших школярів. 

4.Статистично перевірити отримані результати та зробити висновки. 

Висновки. Статистичні показники вивчення особливостей пам’яті та уваги учнів 

молодшого шкільного віку (третій клас) демонструють, що, при впровадженні 

розвивальних вправ у навчально-виховний процес, вищі рівні стійкості та продуктивності 

уваги збільшуються. Завдяки використанню методик з розвитку психічних процесів 

особистості низький рівень концентрації уваги знижується та зростає рівень 

короткочасної і механічної пам’яті. Загалом, за результатами дослідження, середній 

коефіцієнт стійкості та продуктивності уваги зріс на 23%, рівень пам’яті, у середньому, - 

на 13%. Загалом, результати мають позитивну динаміку у прогресії 16%. Таким чином, 

наукова та практична значущість роботи відображають її результативність у відповідності 

до мети і завдань та вирішують поставлену наукову задачу дослідження. 

 

 

 

 

 

 

Мандрик Єгор Олександрович 

учень 11 класу 

КЗО «Середня загальноосвітня школа № 88»  Дніпровської міської ради 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕТНІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ 

 

Науковий керівник: Мельникова Олена Леонідівна, практичний психолог комунального 

закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 88» Дніпровської міської ради  

 

Дослідження етнопсихологічної категорії «етнічна толерантність» є на сьогодні 

надзвичайно актуальним. Особливої уваги в умовах поліетнічного регіону набуває 

проблема формування позитивної етнічної ідентичності як проявлення толерантної 

свідомості. 

Аналіз наукової літератури дозволив сформулювати гіпотезу: толерантність у 

підлітковому віці знаходиться на стадії формування; найбільш природним у 

поліетнічному середовищі є формування позитивної етнічної ідентичності, яка є 

проявленням толерантної свідомості. 

З метою перевірки гіпотези на базі КЗО «СЗШ № 88» ДМР  провели дослідження за 

методиками: «Типи етнічної ідентичності» Г. У. Солдатової, С.В. Рижової; «Індекс 

толерантності» Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Є. Хухлаєв, Л.А. Шайгерова. До вибірки 

зарахували підлітків у віці 13-14 років, враховуючи високу сенситивність даного вікового 

етапу до формування етнічної ідентичності і толерантності.  

Аналіз отриманих результатів дозволив зробити висновки: середньогрупове значення 

індексу загальної толерантності - 82,1  бали - відповідає середньому рівню виразності; для 

48% випробуваних є характерним поєднання інтолерантних і толерантних рис;   12%  

випробуваних здійснюють інтолерантні вчинки.  

У підлітків нашої вибірки   домінуючим типом етнічної ідентичності є позитивна етнічна 

ідентичність. Середній показник за  цією шкалою досягає максимального  в дослідженні 

значення  – 15,2 бали, що відповідає  високому ступеню виразності.   
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Плюшкіна Ганна Романівна 
учениця 11 класу 

КЗ«Технічний ліцей» Кам’янської міської ради 

 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ТА ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ ПІДЛІТКІВ 

 

Науковий керівник: Пиріг Людмила Миколаївна, практичний психолог комунального 

закладу «Технічний ліцей» 

Науковий консультант: Кармазіна Валентина Василівна, кандидат фізико-

математичних наук Кам'янського державного технічного університету 

 

Особливості сучасної соціальної реальності, що проявляються у високому темпі і 

масштабності соціально-політичних та економічних змін, соціальній нестабільності 

розвитку суспільства вимагають від особистості гнучкості, високого рівня вмінь 

саморегуляції, саморозвитку та самодопомоги, що необхідні у подоланні виникаючих 

життєвих випробувань.  

Актуальність проблеми зумовлена тим, що саме в підлітковому віці дитина стикається з 

новими вимогами середовища, що вимагає від неї вироблення нових стратегій поведінки 

на основі індивідуальних особливостей особистості. 

Мета дослідження: виявити взаємозв’язок локусу контролю та копінг-стратегій у 

підлітків. 

Об’єкт дослідження – копінг-стратегії. 

Предметом є взаємозв’язок копінг-стратегій та локусу контролю у підлітків. 

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що між копінг-стратегіями та локусом 

контролю підлітка наявний істотний взаємозв’язок. 

У роботі розглянуто теоретичні аспекти формування копінг-стратегій в підлітковому віці: 

сутність поняття копінг-стратегії, природа їх формування та взаємозв'язок із локусом 

контролю. У дослідницькій частині роботи здійснено кількісний та якісний аналіз 

результатів дослідження взаємозв’язку копінг-стратегій та локусу контролю підлітків КЗ 

«Технічний ліцей» Кам'янської міської ради. 

Результати дослідження дозволили зробити висновок, що між локусом контролю та 

копінг-стратегіями підлітка існує істотний взаємозв’язок. Суб’єктивний контроль змінює 

особистісно-середовищну взаємодію і таким чином, впливає на процеси подолання стресу. 

Робота написана на 33 сторінках комп’ютерного тексту, містить два розділи, ілюстрована 

8 малюнками, 2 таблицями. 
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Секція «Хімія» 

 
 

 

 

 

Озерний Данііл Дмитрович 

учень 10 класу 

КЗ“Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов 

 І ступеня колегіум №16 Кам’янської міської ради” 

 

АМІДНІ ПОХІДНІ АНАЛОГУ γ-АМІНОМАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ 

 

Науковий керівник: Бондаренко Ярослав Сергійович, к.х.н., доцент кафедри органічної 

хімії ДНУ ім. Олеся  Гончара 

 

В останні роки велика увага приділяється хімії каркасних сполук. Однією з причин є 

висока та різноманітна біологічна активність похідних на їх основі що містять Нітроген, а 

також інтерес до їх хімічних перетворень, зокрема в реакціях циклоприєднання та 

внутрішньомолекулярної циклізації. 

Актуальність даних досліджень пов’язана передусім з можливістю застосування 

отриманих поліфункціональних похідних в органічному синтезі та в фармацевтичній 

промисловості. 

Безумовно, з синтетичної точки зору α-амінокислоти знаходять значно більш широкий 

спектр застосування, аніж всі інші разом узяті і це логічно витікає з огляду на їх 

розповсюдженість у біологічних системах. Однак і інші типи амінокислот, зокрема ГАМК 

та її структурні аналоги, теж є перспективними для дослідження речовинами, в першу 

чергу з огляду на їх синтетичний потенціал, з іншого приймаючи до уваги важливість 

пошуку більш активних та безпечних аналогів біогенних речовин, що можуть бути 

використані у фармації. 

Об’єктом дослідження: амінокислота (2.1), що є структурно-жорстким аналогом ГАМК 

(GABA).  

Мету дослідження: отримання амідних похідних сполуки (2.1) та прогнозування спектру 

їх можливої біологічної дії. 

Предмет дослідження: реакційна здатність екзо-2-(4-нітрофеніл)аміно-5-оксо-4-

оксатрицикло-[4.2.1.03,7]нонан-ендо-9-карбонової кислоти. 

Наукова гіпотеза:  

- екзо-2-(4-нітрофеніл)аміно-5-оксо-4-оксатрицикло[4.2.1.03,7]нонан-ендо-9-

карбонова кислота є дієвим замінником ГАМК як її структурно-жорсткий аналог, 

маючий високу проникну здатність щодо гематоенцефалічного бар’єру;  

- похідні екзо-2-(4-нітрофеніл)аміно-5-оксо-4-оксатрицикло[4.2.1.03,7]нонан-ендо-9-

карбонової кислоти мають схожу прогнозовану біологічну активність. 

Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 

- огляд літератури щодо реакцій похідних ряду норборнена з арилазидами, напрямка, 

регіо- та стереохімії цього процесу; 

- огляд літератури щодо реакцій заміщених норборненів із сульфоніл-, карбоніл- та 

іншими азидами; 
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- отримання амінокислоти (2.1) у реакції ангідриду (2.2) з п-нітрофенілазидом; 

- дослідження можливостей трансформації екзо-(4-нітрофеніл)аміно-5-оксо-4-

оксатрицикло[4.2.1.0
3,7

]нонан-ендо-9-карбонової кислоти під дією амінів різної 

природи; 

- прогнозування спектру імовірної біологічної дії отриманих сполук. 

Наукова новизна: вперше розроблено похідні (аміди) екзо-(4-нітрофеніл)аміно-5-оксо-4-

оксатрицикло[4.2.1.0
3,7

]нонан-ендо-9-карбонової кислоти та прогнозовано їх біологічну 

активність. 

Практичне значення:  виконана робота може слугувати базою для подальшої розробки 

лікарських препаратів–аналогів гамма-аміномасляної кислоти з високою проникною 

здатністю щодо гематоенцефалічного бар’єру. 

Перша частина роботи присвячена огляду літератури, в якому розглянуті різні методи 

синтезу, хімічні властивості і біологічна активність продуктів приєднання різноманітних 

органічних азидів до бі- та поліциклічних алкенів, зокрема заміщенних норборненів. У 

другій частині роботи – обговоренні результатів експерименту – наведені властивості та 

спектральні дані синтезованих сполук. В експериментальній частині наведені загальні 

методики синтезу описаних похідних. 

 

 

 

 

 

 

 

Березюк Микита Олександрович 

учень 11 класу  

КЗО «Середня загальноосвітня школа № 2»  

Дніпровської міської ради 

 

АНАЛІТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ФОРМ СЕЛЕНУ У ХАРЧОВОМУ ПРОДУКТІ 

«НЕОСЕЛЕН» 

 

Наукові керівники:Вишнікін Андрій Борисович, завідувач кафедри аналітичної хімії 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара,  

доктор хімічних наук, професор 

Хмеловська Світлана Олександрівна, доцент кафедри харчових технологій 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат хімічних 

наук 

 

Об’єкт дослідження – Se у БАД «Неоселен» 

Мета роботи – встановити у які форми переходить чотирьох валентний Se при взаємодії з 

речовинами, які входять у склад сироватки у процесі виготовлення харчового продукту 

«Неоселен». 

Наукова новизна: показано, що реакція селеніту натрію с молочною сироваткою 

відбувається не за абсорбційним механізмом, а з участю хімічних перетворень селеніту. 

Показано, що основна частина селеніту з протеїнами сироватки реагує окисно-відновно з 

утворенням елементарного селену. Розроблені методики визначення селену застосовано 

для аналізу форм у складі добавки «Неоселен». 
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Винокурова Вероніка Ігорівна 

учениця 11 класу  

КЗ «Технічний ліцей» Кам’янської міської ради 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИЛУЧЕННЯ СМОЛИСТИХ РЕЧОВИН ІЗ 

ФЕНОЛЬНИХ СТІЧНИХ ВОД КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА З  

ВИКОРИСТАННЯМ БЕНТОНІТУ 

 

Наукові керівники:Іванченко Анна Володимирівна, доцент кафедри хімічної технології  

неорганічних речовин Дніпровського державного технічного університету, кандидат 

технічних наук; 

Кострюкова Юлія Олександрівна,  вчитель хімії і біології КЗ «Технічний ліцей» 

Кам’янської міської ради, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист 

 

Метою роботи було дослідити процес вилучення смолистих речовин із фенольних стічних 

вод коксохімічного виробництва з використанням бентоніту.  

У процесі реалізації поставлених завдань вперше: 

• встановлено наукові закономірності впливу дози натрієвого і кальцієвого бентонітів на 

залишковий вміст смолистих речовин; 

• одержано кінетичні та термодинамічні залежності процесу вилучення смолистих 

речовин при оптимальній дозі бентоніту. 

Метод очистки, розглянутий у даній роботі, можна впровадити на діючих підприємствах 

коксохімічної галузі України, а саме: ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ», ВАТ 

«Авдіївський коксохімічний завод»,      ПАТ «Запоріжкокс», Криворізький коксохімічний 

завод, ВАТ «Алчевський коксохімічний завод», значно підвищивши якість очистки 

фенольних стічних вод. Практична цінність роботи полягає у тому, що в ній містяться 

способи вирішення екологічних проблем щодо захисту атмосферного повітря та басейнів 

річок України від забруднення шкідливими речовинами. 

Практична цінність отриманих результатів полягає в підвищенні екологічної безпеки 

промислового регіону шляхом розробки ефективної технології вилучення смолистих 

речовин із фенольних стічних вод.  

 

 

 

 

 

 

Кіжнер Рафаель Ігорович 
учень 10 класу 
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КЗО навчально-виховне об’єднання  № 28 Дніпровської міської ради 

 

КІНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСУ 

ЕЛЕКТРОВІДНОВЛЕННЯ КАТІОНІВ КОБАЛЬТУ(ІІ) 

 

Наукові керівники: Борщевич Лариса Вікторівна, кандидат хімічних наук, доцент 

Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара; 

Білан Лілія Іванівна, вчитель хімії комунального закладу освіти, навчально-виховного 

об’єднання  № 28 м. Дніпра 

 

Кобальт та його сполуки знаходять широке застосування в машинобудуванні, хімічній, 

металургійній та інших галузях техніки. Україна не має сировинних рудних запасів 

кобальту. У той же час, в ряді галузей на підприємствах накопичуються вторинні 

кобальтовмісні матеріали. Зазначені матеріали фізико-хімічними методами переводять в 

розчинні сполуки кобальту, а потім піддають гідроелектрометалургійній переробці з 

отриманням чистого кобальту або його солей. При використанні малоконцентрованих 

розчинів, технологія добування кобальту істотно спрощується за рахунок зменшення 

кількості операцій нейтралізації і випарювання. 

Тому дослідження катодного відновлення кобальту з малоконцентрованих кислих 

розчинів має важливе теоретичне і прикладне значення. У літературі кінетичні залежності 

катодного осадження кобальту вивчені недостатньо, тому актуальним є проведення 

фундаментальних досліджень щодо встановлення кінетики  електровідновлення катіонів 

кобальту (II). 

Об'єктом дослідження є процес електровідновлення аквакомплексів кобальту(ІІ).  

Предмет дослідження: аквакомплекси кобальту (ІІ), перхлоратний електроліт 

Метою даної роботи є встановлення кінетичних особливостей перебігу процесу 

електровідновлення аквакомплексів кобальту(II) із кислих розчинів. 

Було встановлено що: електровідновлення аквакомплексів [Cо(H2O)6]2+  відбувається 

стадійно з утворенням рівноцінних інтермедіатів [Cо(H2O)4]+, [Cо(H2O)3]+ і кінцевого 

продукту [Cо(H2O)]0. Йони кобальту не виявляють каталітичну дію на реакцію виділення 

водню, проте, один із проміжних продуктів їх двоелектронного електровідновлення 

схильний до участі в реакції, в наслідок якої утворюється гідроксид. 

Кінетичні дослідження процесу електровідновлення аквакомплексів кобальту(ІІ) 

дозволили встановити, що акрилова кислота проявляє електрохімічну активність та 

каталізує електровідновлення катіонів Со2+. Підвищення температури незначно впливає 

на електровідновлення аквакомплексів кобальту(ІІ) на мідному електроді. 

 

 

 

 

 

 

Кузеванова Олена Вячеславівна 

учениця 10 класу 

КЗО «Середня загальноосвітня школа  № 31» Дніпровської міської ради  

 

КОМП’ЮТЕРНИЙ АНАЛІЗ РЕАКЦІЙ УТВОРЕННЯ  
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КОМПЛЕКСІВ Со2+ ТА Ni2+ 

 

Наукові керівники: Борщевич Лариса Вікторівна, кандидат хімічних наук, доцент 

Дніпропетровського національного  університету ім. Олеся Гончара; 

Шумська Наталія Іванівна, вчитель хімії комунального закладу освіти, середньої школи  

№31 м. Дніпра 

Комплексні сполуки перехідних металів – найважливіший клас речовин, які знаходять 

широке застосування в аналітичній хімії, при синтезі різних полімерних матеріалів і 

композицій. 

Встановлення констант нестійкості комплексів грає важливу роль в обґрунтуванні вибору 

ліганда, а також визначенні складу електроліту та співвідношення компонентів при 

нанесенні покриття сплавами. Наявність інформації про йонні рівноваги в розчинах 

електролітів, а також про їх кількісні характеристики є неодмінною умовою гнучкого 

управління процесом формування покриття за заданим складом і структурою. 

Прогнозування констант стійкості комплексів до сих пір не є стандартною процедурою в 

силу структурного різноманіття об'єктів. Складність прогнозування констант стійкості є 

однією з основних причин малого числа публікацій моделей «структура-властивість» в цій 

галузі. Тому дослідження комплексоутворення йонів кобальту(ІІ) та нікелю(ІІ) є 

актуальною темою. 

Об’єктом дослідження є процес комплексоутворення йонів кобальту(ІІ) та нікелю(ІІ). 

Предмет дослідження: константи стійкості комплексних сполук.  

Метою роботи є встановлення кореляції між константами стійкості комплексних сполук 

кобальту(ІІ) та нікелю(ІІ) та ефективними зарядами центрального атома. 

В роботі використовувався метод квантово-хімічного моделювання за допомогою 

неемпіричних методів програми WinGAMESS. Візуалізація структур проводилася із 

застосуванням програми ChemCraft. 

Було встановлено що: результат взаємодії структурних складових в комплексних сполуках 

з  монодентатно пов'язаними лігандами синхронно відображається як на величинах 

ефективного заряду центрального атома, так і на величинах констант стійкості самих 

комплексів. Це обумовлює існування лінійних кореляційних залежностей між логарифмом 

константи стійкості та ефективного заряду центрального атома, характеристики яких 

визначаються природою донорних атомів лігандів. 

 

 

 

 

 

 

Святковський Данило Павлович 

учень 10 класу  

КЗ «Дніпровська середня загальноосвітня багатопрофільна школа  

І -  ІІІ ступенів» Верхньодніпровської  

районної ради Дніпропетровської області» 

 

РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РІДКИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ  

НА ОСНОВІ КАУЧУКУ СКН 
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Наукові керівники: Коваленко Валерій Сергійович, доцент Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара, кандидат хімічних наук, 

Варлан Костянтин Єлисейович, доцент Дніпропетровського національного університету 

імені Олеся Гончара, кандидат хімічних наук 

 

Ряд важливих галузей, зокрема ракетна, постійно потребують розробки та виробництва 

високотехнологічного сумішного твердого палива, основними компонентами якого є 

низькомолекулярні каучуки та пластифікатори. 

Припустивши, що деякі вищі карбонові кислоти можуть виявитись ефективними 

пластифікаторами, об’єктом дослідження були вибрані рідкі полімерні композиції на 

основі каучуку СКН та пластифікаторів (олеїнова та неодеканова кислоти). 

Предмет дослідження – реологічні властивості полімерних сумішей.  

Мета роботи ¬– визначення реологічних характеристик деяких полімерних сумішей на 

основі каучуку та перевірка їхньої відповідності критеріям пластифікуючого ефекту та 

сумісності компонентів. 

При проведенні дослідження використовувалися віскозиметричні методи. 

Основні результати: показано, що олеїнова кислота задовольняє реологічним критеріям 

ефективності пластифікуючого ефекту і її можна рекомендувати як пластифікатор у 

рідких полімерних композиціях. 

Встановлено, що олеїнова кислота відповідає реологічним критеріям апріорної оцінки 

ефективності пластифікуючої дії  (за величиною зведеної в’язкості, значеннями 

найбільшої ефективної в’язкості, відхилення від величини адитивної в’язкості). У той же 

час неодеканова кислота відповідає не всім зазначеним критеріям. 

Зроблено висновок про можливість використання олеїнової кислоти як пластифікатора 

рідких сумішних композицій, що використовуються у сучасній техніці. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що результати роботи можуть 

використовуватися під час розробки високонаповнених полімерних сумішних композицій. 

Наукова новизна визначається тим, що одержано реологічні характеристики сумішних 

композицій із олеїновою та неодекановою кислотами і вперше проведено їхнє зіставлення 

з критеріями пластифікуючої дії компонентів полімерних композицій. 

 

 

 

 

 

 

Васюкова Анастасія Сергіївна 

учениця 10 класу                                             

КЗ Олександрівська середня загальноосвітня школа Дніпропетровської області 

 

ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ СЕНСОР,ЧУТЛИВИЙ ДО ВІТАМІНУ В₉ 
 

Науковий керівник: Маторіна Катерина Вячеславівна                              

канд.хім.наукдоцент кафедри аналітичної хімії Дніпропетровського національного  

університету імені Олеся Гончара 
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Вітамін В₉ (фоліева кислота) необхідний для створення і підтримання в здоровому стані 

нових клітин.                                          

Метою даної роботи було:довести чутливість потенціометричного сенсора до фолієвої 

кислоти.                                                                

Хімічні сенсори являють собою пристрої,які здатні переробляти інформацію про 

хімічний склад того,чи іншого середовища у електричний сигнал,який можна відносно 

легко реєструвати.      Вміст фолієвої кислоти у таблетованій формі вітаміну В₉ 

визначали потенціометричними методами.А саме:приготований розчин переносили у  

електрохімічну комірку та вимірювали ЕРС. Концентрацію В₉ знаходили за 

градуювальним графіком. 

 

 

 

 

 

 

Височина Марія Сергіївна 
учениця 10 класу 

КЗО ''Навчально-виховного комплексу  №131 ''загальноосвітнього  

навчального закладу I ступеня –гімназія ''Дніпровської міської ради'' 

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИНТЕТИЧНОГО ХАРЧВОГО БАРВНИКА Е110 В 

БЕЗАЛКОГОЛЬНОМУ НАПОЇ 

 

Науковий керівник: Сидорова Лариса Петрівна, кандидат хімічних наук, доцент, 

ДНУ ім. Олеся Гончара 

 

     1. Барвники в тій чи іншій формі використовувалися в їжі сторіччями. До кінця XVIII 

століття харчова промисловість вже мала у своєму розпорядженні широкий спектр 

синтетичних барвників, які додавали в декоративних цілях і, на жаль, часто для 

маскування низької якості продукту. Не існувало ніякого контролю над використанням 

барвників, і тому неминуче повинно було виникнути законодавство про барвники. 

Зокрема, це було пов'язано з уявленнями про шкоду для здоров'я деяких токсичних 

сполук. У більшості країн в даний час діє затверджений перелік дозволених синтетичних 

барвників. 

2. Харчові барвники – це органічні забарвлюючі речовини та їх суміші, або неорганічні 

пігменти та їх суміші з незабарвленими компонентами, що дозволені Міністерством 

охорони здоров’я України для забарвлення харчових продуктів. 

3. Харчові синтетичні барвники - добавки з індексом (E-100 - E-199) надають продуктам 

харчування колір, відновлюють колір продукту втрачений при обробці. Можуть бути 

природними, як бета-каротин або хімічними, як тартразин. 

4. Жовтий барвник «сонячний захід», також званий «помаранчевий жовтий S» - 

відноситься до групи водорозчинних барвників. Добавка Е-110 використовується для 

фарбування багатьох продуктів: помаранчевих кабачків, лимонного сиру, сирного соусу, 

рибних консервів, сухарів, східних прянощів, пакетованих супів. Харчову добавку E-110 

часто додають в глазур, джеми, морозиво і мармелад; використовують у виготовленні 

апельсинового і абрикосового желе, гарячого шоколаду, марципанів і прохолодних і 
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міцних напоїв. Жовтий захід часто використовується в поєднанні з харчовою добавкою E-

123, з метою отримання коричневого кольору (кольору шоколаду і карамелі). 

5. Спектрофотометри дозволяють розкладати біле світло в безперервний спектр, виділяти 

з цього спектру вузький інтервал довжин хвиль, в межах якого світловий пучок можна 

вважати монохроматичним (ширина виділяється смуги спектра 1 - 20 нм), пропускати 

ізольований пучок світла через аналізований розчин і вимірювати з високим ступенем 

точності інтенсивність цього пучка. Поглинання світла забарвленим речовиною в розчині 

вимірюють, порівнюючи його з поглинанням нульового розчину. 

6. Спектофотометрію використовують для ідентифікації сполук, дослідження складу, 

будови і кількісного аналізу індивідуальних речовин і багатокомпонентних систем. Криву 

залежності поглинання від довжини хвилі або хвильового числа називають спектром 

поглинання речовини. Ця крива є специфічною характеристикою певної речовини. 

Якісний аналіз речовин за їх спектрами поглинання проводять двома способами: за 

відомими параметрами спектра поглинання досліджуваної речовини; порівнянням 

спектрів поглинання розчину стандартної речовини і розчину досліджуваної речовини 

одного й того ж складу. Застосування в аналізі методу спектрофотометрії, як і інших 

фотометричних методів, ґрунтується на використанні для визначення концентрацій 

речовин закону Бугера — Ламберта — Бера: lg(I0/I)=χ•C•l. 

 

 

 

 

 

 

 

Головко Олександр Євгенович 

учень 11 класу  

КЗО «Середня загальноосвітня школа №85» Дніпровської міської ради 

 

ЕЛЕКТРОЛІТИЧНІ СПЛАВИ НА ОСНОВІ ОЛОВА 

 

Науковий керівник: Плясовська Катерина Андріївна, к.х.н., доц. Дніпровського 

національного університету ім. О. Гончара 

 

Із-за того, що олово та титан мають занадто велику різницю в температурі плавлення, 

термічно отримати їх сплав неможливо. Але електрохімічний процес дозволяє ввести 

титан до складу багатокомпонентних систем. Особливий інтерес ця можливість викликає 

для перспективи створення каталітично активних анодів на основі свинцю. 

Метою роботи є одержання гальванічних олов’яних осадів з включеннями TiOх в якості 

окремого матеріалу та дослідження можливості отримання потрійного сплаву Pb-Sn-Ti. 

Об’єктами дослідження є композитні матеріали змішаного складу, електрохімічно 

осаджені з лужного електроліту з титанвмісними домішками. 

Методи дослідження – спектрофотометрія, гравиметрія, електроліз. 

За результатами як попередніх досліджень, так і виконаних в ході даної роботи, з лужного 

електроліту лудження з добавками К2ТіО3 отримані осади композиту олова зі сполуками 

титану. Визначені оптимальні по критеріям виходу продукту, економії електрики, вмісту 

титану та  легкості відділення від електроду умови електролізу. Визначений вплив умов 
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електролізу на вигляд та структуру гальванічних осадів. Спетрофотометично визначений 

якісний склад зазначених осадів. Зроблена спроба отримати потрійний сплав Pb-Sn-Ti. 

Результати дослідження можуть бути застосовані при створенні нових сплавів на основі 

олова. 

 

 

 

 

 

 

Колісніченко Анастасія Олександрівна 

учениця 10 класу  

КЗО «Навчально-виховне об’єднання» № 28 Дніпровської міської ради 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ФЛАВОНОЇДІВ У ДИКОРОСЛИХ ТАКУЛЬТИВОВАНИХ 

ЯГОДАХ 

 

Наукові керівники: Денисенко Тетяна Олександрівна доцент кафедри фізичної та 

неорганічної хімії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; 

Білан Лілія Іванівна, вчитель хімії КЗО «Навчально-виховне об’єднання» № 28 

 

Об`єкт дослідження: рослинні поліфеноли, які містяться в ягодах калини, кизилу, червоної 

та чорної смородини. 

Предмет: дослідження реакцій окиснення рослинних поліфенолів гетерополікомплесом 

структури Доусона (18-молібдодифосфатом). 

Мета роботи полягала в розробці методики визначення поліфенолів з новим 

перспективним нещодавно запропонованим реагентом 18-МФК у рослинних зразках з 

великим вмістом антоціанів,з’ясування і пошук способів знищення заважаючого впливу 

компонентів рослинної матриці. 

Проведено літературний аналіз з теми роботи, на підставі якого обґрунтовані основні 

засади дослідження, показана перспективність та актуальність визначення флавоноїдів  у 

рослинній сировині; встановлено, склад біологічно активних речовин, які містяться у 

аналізованих зразках; обрано стандартну речовину та обґрунтовано використання 

спектрофотометричних методик. 

Для визначення суми флавоноїдів у дикорослих та культивованих ягодах ми 

використовували спектрофотометричну методику з новим перспективним нещодавно 

запропонованим аналітичним реагентом –  

18-молібдодифосфатом. 

Наукова новизна полягає в тому, що нами вперше використано  

18-молібдодифосфат для оцінки загального вмісту флавоноїдів у дикорослих та 

культивованих ягодах, які містять антоціани і мають власне інтенсивне забарвлення, та 

показано, що визначенню не заважає вплив компонентів рослинної матриці. 

Загальний вміст флавоноїдів у аналізованих рослинних зразках, отриманих з 18-

молібдодифосфатом задовільно погоджується з літературними даними. Окрім деяких 

випадків: так для чорної смородини вміст флавоноїдів є дещо нижчим, аніж у літературі. 

Це пов’язано з тим, що ми використовували комерційний сік, для якого вміст поліфенолів 

може бути нижче аніж у свіжовижатому.  
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Результати даної роботи дозволяють рекомендувати 18-МФК у якості аналітичного 

реагенту для визначення суми поліфенолів у рослинних зразках, які містять антоціани і 

мають інтенсивне власне забарвлення. 

У подальшому отриманні данні будуть використанні при розробці спектрофотометричної 

методики для визначення поліфенолів у винах. Планується публікація. 

 

 

 

 

 

 

Котелевська Ганна Романівна 

учениця 10 класу 

КЗО навчально-виховного об’єднання №28 

 
ЗМІНА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЖЕЛАТИНИ ПІД 

ВПЛИВОМ МІКРОХВИЛЬОВОГО ПОЛЯ 
 

Науковий керівник: Білан Лілія Іванівна, вчитель вищої категорії, вчитель хімії та 

природознавства, КЗО НВО №28 Саєвич Оксанга Володимирівна, доцент кафедри 

фізичної та неорганічної хімії Дніпровського національного університету ім.. Олеся 

Гончара 

Особливо важливу роль у житті людини відіграють білки, які одержують з їжї. Одним З 

таких білків є желатин, він широко використовується в харчовій промисловості, входить 

до складу багатьох рецептур, має тривалий термін зберігання, зручний у використанні. 

Желатин - це продукт переробки колагену, поширеної в природі білкової речовини, що 

утворює головну складову частину сполучної тканини хребетних, особливо в шкірі, осеїні 

кісток і в сухожиллях. Желатин володіє воістину найбагатшим мінеральним і вітамінним 

складом. У ньому присутні вода, крохмаль, вуглеводи, зола, білки, жири, вітаміни, 

амінокислоти.  

При  промисловому виробництві желатину використовують сушку фільтрованим сухим 

повітрям. Відомо, що для отримання ряду харчових продуктів використовують 

мікрохвильову сушку. Використання мікрохвильової сушки дозволяє значно (у десятки 

разів) скоротити час цієї стадії виробництва желатину.  

Необхідно з'ясувати, чи буде впливати дія мікрохвильового опромінювання на фізико-

хімічні властивості желатину.  

Використання желатину у харчовій промисловості значно залежить від його властивостей: 

в'язкості, електропровідності, значення його ізоелектричної точки,  

оптичних характеристик.  

Метою роботи було дослідження впливу мікрохвильової сушки на властивості желатину.  

Встановлено, що при проведеині мікрохвильової сушки стушнь набухання желатину 

знижується на 18,1 . При дослідженні впливу ряду електролітів на ступінь набухання 

зразків желатину показано, що найменший ступінь набухання у розчині 

са2со4.Проведення мікрохвильвої призводить до зменшення ступеня набухання желатину 

у електролітах різного складу в’язкості. 
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Лелека Анастасія Сергіївна 

учениця 11 класу  

Олександрівської середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1  

Дніпропетровської області 

 

 

ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ПОРОШКІВ ЛЕГОВАНОГО ОЛОВА З ЛУЖНИХ 

ЕЛЕКТРОЛІТІВ 

 

Науковий керівник: Плясовська Катерина Андріївна, к.х.н., доц. Дніпровського 

національного університету ім. О. Гончара 

 

Дрібнодисперсні порошки металів та сплавів в останні часи набувають все більшого 

значення в промисловості та лабораторній практиці. 

Основною метою роботи є одержання поруватих або порошкоподібних гальванічних 

олов’яних покриттів з включеннями TiOх та дослідження деяких властивостей оксидів на 

їх основі. Об’єктами дослідження є порошки змішаного складу, електрохімічно осаджені з 

лужного електроліту з титанвмісними добавками та їх властивості. 

Робота виконана за допомогою таких методів дослідження як спектрофотометрія, 

гравиметрія, електроліз, корозійні випробування. 

За результатами як попередніх досліджень, так і виконаних в ході даної роботи, отримані 

губчасті осади олова з вмістом сполук титану з лужного електроліту лудження з 

добавками К2ТіО3. Визначений вплив умов електролізу на вигляд та структуру 

гальванічних осадів. Перевірено корозійну стійкість губчастих осадів олова з вмістом 

титану, створено пасту на основі окиснених порошків. 

Результати дослідження можуть бути застосовані при створенні нових нетоксичних 

корозійностійких матеріалів на основі олова. 
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Роменська Анастасія Леонідівна 
учениця 10 класу  

Дніпропетровськоголіцею інформаційних технологій при 

ДНУ імені Олеся Гончара 

 

ВПЛИВ НВЧ ОБРОБКИ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ХАРЧОВИХ ВОЛОКОН 

Науковий керівник:Борщевич Лариса Вікторівна,доцент кафедри фіз. та неорг. хіміїї  

ДНУ ім. Олеся Гончара 

Встановлена важлива роль харчових волокон (ХВ), на які покладені травні та лікувально-

профілактичні функції. Їх споживання з їжею є обов’язковим для нормального 

функціонування шлунково-кишкового тракту і підтримки здоров’я організму в цілому.   

Розвиток робіт, присвячених лікувально - профілактичним добавкам, обумовлюється  

зміною ряду умов життя людини: різко погіршали екологічні умови проживання людини, 

а, отже, і їжа містить надлишкову кількість екологічно шкідливих речовин (ЕШР), серед 

яких особливого значення набули радіонукліди, солі важких металів і багато інших. ЕШР 

сорбуються організмом людини та руйнують його.  

Найважливішим напрямом наукових досліджень також залишається поповнення знань 

стосовно можливого механізму дії НВЧ на різні речовини, в тому числі природні 

полімери. 

На підставі аналізу наукових джерел узагальнено відомості стосовно фізико-хімічних 

процесів, що відбуваються під дією НВЧ у різних речовинах. Показано, що на даний час 

не існує закінченої теорії елементарних процесів, які призводять до виникнення ряду 

енергоємних хімічних і фізико - хімічних ефектів під впливом НВЧ обробки. 

Проведені дослідження властивостей ХВ базуються на фотоколориметричному методі 

вимірювання оптичної густини розчинів. Отримані результати показали зміни у 

сорбційній здатності пектину, який попередньо обробляли МХВ. Також встановлено, що 

кінетика набухання псилліуму, який попередньо був оброблений МХВ значно 

відрізняється від необробленого полімеру. Встановлено зміну часу набухання, зростання 

ступеню набухання. Це може бути пов’язаним з розривом полімерних ланцюгів волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

Черненко Софія Олексіївна 
учениця 10 класу 

 КЗО «Навчально-виховний комплекс N2 131 «загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеня - гімназія» Дніпровської міської ради. 

 

ВПЛИВ МІКРОХВИЛЬОВОГО ПОЛЯ НА ВЛАСТИВОСТІ КОЛАГЕНУ 

 

Наукові керівники: Саєвич Оксанга Володимирівна, доцент кафедри фізичної та 

неорганічної хімії Дніпровського національного університету ім.. Олеся Гончара 

Шевчук Валентина Миколаївна, вчитель хімії КЗО «Навчально-виховний комплекс N2 131 

«загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія» Дніпровської міської ради. 
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Білки є невід'ємною частиною живих організмів. Це будівельний матеріал для всього 

нашого тіла. Білки необхідні для утворення ферментів, гормонів та інших хімічних 

речовин, формування кісток, м'язів, хрящів, шкіри і крові. Вони складають близько 17 від 

загальної маси тіла людини: 50 припадає на м'язи, 20 - на кістки і хрящі, 100/0 - на шкіру.  

Колаген - основний структурний білок міжклітинного матриксу, він відноситься до 

сучасних функціональних продуктів харчування, рекомендований для спортсменів, людей 

похилого віку. Без білкових продуктів неможливе нормальне функціонування організму 

людини. Як відомо, при виробництві ряду харчових продуктів використовується 

мікрохвильова сушка з метою прискорення процесу. Ннами була розглянута можливість  

проведення мікрохвильової сушки колагену. Було зроблено узагальнений огляд 

літератури з його будови та фізико-хімічних властивостей. У результаті цього досліду 

було розглянуто фізико-хімічні властивості колагену після проведення мікрохвильової 

сушки. Показано, що ступінь набухання зростає до 300. Визначена ізоелектрична точка 

колагену після мікрохвильової сушки, яка дорівнює 5,7 - 6.0.  

 

 

 

 

 

 

 

Шумська Анастасія Іванівна 

учениця 10 класу  

КЗО «Навчально–виховний комплекс №131» Дніпровської міської ради 

 

КОРОЗІЙНА ПОВЕДІНКА АЛЮМІНІЄВИХ КВАЗІКРИСТАЛІЧНИХ СПЛАВІВ У 

РОЗЧИНАХ КИСЛОТ ТА СОЛЕЙ 

 

Наукові керівники: Полонський Володимир Анатолійович канд. хім. наук, доцент кафедри 

фізичної та неорганічної хімії ДНУ ім. О.Гончара,  

Стець Надія Вікторівна,канд. хім. наук,доцент кафедри фізичної та неорганічної хімії 

ДНУ ім. О.Гончара 

 

Створення нових багатофункціональних матеріалів з надзвичайними властивостями є 

завданням та характерною рисою сучасної науки та техніки. Кінець ХХ ст. був 

ознаменований відкриттям високотемпературних надпровідників, фулеренів, нанотрубок, 

графенів та квазікристалів. 

Квазікристали, як правило, є сплавами металів, однак їх фізичні та корозійні властивості 

відрізняються від властивостей звичайних металевих систем. Так, квазікрісталам 

притаманні низька величина поверхневої енергії, високі корозійна стійкість і твердість, а 

також низький коефіцієнт тертя. 

Відкриття квазікристалів поставило принципові питання про організацію, стабільність та 

властивості конденсованого стану матеріалів. Дослідження квазікристалів істотно 

розвинули уявлення про кластерну неперіодичну структуру, надали суттєвий поштовх 

розвитку n-вимірної кристалографії, фізики та хімії твердого тіла, виявили унікальний 
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набір фізико-хімічних властивостей. Дослідження особливостей структури та 

властивостей надає нові можливості для розвитку новітніх технологій, які змінюють 

сучасний світ. 

Метою даної роботи стало вивчення корозійної поведінки у розчинах кислот та солей 

квазікристалічних сплавів на основі алюмінію в залежності від вмісту в них нікелю, 

кремнію або бору. 

 

 

 

 

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 

                                        Секція «Агрономія» 

 

 

 

 

 

Руднєва Вікторія Сергіївна 

учениця 11 класу  

комунального закладу освіти Майської середньої загальноосвітньої школи  

Синельниківського району 

 

 

ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОРГО В СТЕПОВІЙ ЗОНІ 

УКРАЇНИ НА БАЗІ ПРАТ «АГРО-СОЮЗ» ТА ШКІЛЬНИХ НДЗД 

 

Науковий керівник: Ніколенко Сергій Петрович, вчитель біології комунального закладу 

освіти Майської середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району 

Науковий консультант: Котченко Марина Валентинівна, доцент Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного університету, кандидат сільськогосподарських наук 

кафедри рослинництва 

 

Протягом останнього десятиріччя науковими установами НААН України приділяється 

багато уваги теоретичним і практичним питанням розробки сучасних технологій 

вирощування основних сільськогосподарських культур. Наприкінці минулого сторіччя та 

на початку ХХІ були розроблені базові технології, які на той період відповідали вимогам 

виробництва. 

Останнім часом розглянуті і підведені підсумки результатів досліджень по розробці 

нових, науково обґрунтованих біологічних технологій вирощування багатьох зернових 

культур. 

Розвиток АПК України виробництво власних білкових ресурсів є однією із 

найважливіших проблем, вирішення якої пов`язало із ступенем насичення сівозмін 

зерновими культурами та розробкою нових і удосконалення існуючих технологій їх 

вирощування. 



 
 

278 

Сорго - невибаглива, високоврожайна культура, адаптована до різних кліматичних умов 

на різноманітних ґрунтах, що має потужну, глибоко проникаючу в ґрунт кореневу 

систему. Завдяки тому, що вміст вуглеводів у соку стебел сорго від 14 до 20%, його можна 

використовувати в якості сировини для виробництва біоетанолу, а суху масу стебел після 

віджиму - для переробки на біогаз або виробництва твердих видів палива. 

Однак, не зважаючи на всі унікальні властивості сорго, як високопродуктивної 

енергетичної культури, досі потребує вдосконалення і адаптації технології його 

вирощування. 

Актуальність теми: 

Аналіз кліматичних умов Східного Лісостепу України за останні 30 років свідчить про те, 

що 12 років були дуже посушливі, а ще 6 років характеризувалися періодичними 

посушливими умовами в період вегетації ярих зернових культур, що призводило до 

значного зниження врожайності ярого ячменю та кукурудзи. Отже, однією з 

альтернативних культур за цих умов, може, бути сорго. 

Мета дослідження: 

Довести, що господарства, які вирощують зернове, цукрове, кормове сорго на великих 

площах свідчать, про те, що високі врожаї сорго за умови застосування нових технологій, 

можливо вирощувати, навіть після соняшника або як монокультуру. Відтак, сорго може 

використовуватися у сівозмінах з короткою ротацією. 

Завдання дослідження: 

Дослідити сорти сорго і особливості їх вирощування на шкільних навчально-дослідних 

ділянках та базовому підприємстві ПрАТ «Агро-Союз», встановити ефективність 

застосування добрив для вирощування сорго та визначити вплив забур'яненості посівів на 

продуктивність сорго. 

Висновок: 

Сорго – одна з найдавніших культур світового землеробства, що використовується 

людством для укріплення й розширення кормової бази, є також, хлібною і технічною 

культурою.  

Вирощувати сорго економічно дуже вигідно, адже, при затратах від 1500 до 2000 грн. на 1 

га, вартість вирощеної продукції за цінами 2015 р. становила від 2800 до 3300 грн. з 1 га. В 

2016 р. закупівельна ціна сорго в межах 3600 – 4500 грн. за 1 т, що значно підвищує 

рентабельність його вирощування. 

 

 

 

 

 

 

Синиця Олександр Геннадійович 

учень 11 класу 

 Криворізької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 та  

«Школи юного науковця» КПНЗ МАНУМ ДОР 

 

СТИМУЛЯЦІЯ РОСТУ РОСЛИН ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ 

 

Науковий керівник: Кулішова Алла Анатоліївна, учитель вищої категорії,  

«учитель-методист» Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126, керівник 

гуртка «Юний науковець» КПНЗ МАНУМ ДОР 
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Актуальність моєї роботи полягає у тому, що у наш час на ріст сільськогосподарських 

рослини на сучасному етапі впливають різноманітні стимулятори росту, які шкодять 

здоров’ю людини. 

     Гіпотеза: припустимо, що ми створили електричне поле з малою напругою, на рівні 

якого розташували коріння рослини, в наслідок чого в рослині прискоряться біологічні 

процеси і вони будуть краще рости. 

     Об’єктом дослідження є дія електричного поля на PhaséolusVulgaris L. 

     Мета роботи:  довести, що електричне поле позитивно впливає на рослини.   

Для вирішення поставленої мети ми поставили перед собою наступні завдання: 

1. Заміряти кислотність ґрунту 

2. Виготовити прилад для створення електричного поля. 

3. Проростити квасолю(PhaséolusVulgaris L.) 

4. Виконати експеримент.  

Методи дослідження: 

1. Емпіричні: вивчення наукової літератури, спостереження, експеримент, статистична 

обробка результатів дослідження. 

 

 

 

 

 

 

 

Стрельников Максим Олегович 
учень 11 класу 

КЗО СЗОШ № 43 Дніпровської міської ради 

 

ЗАЛЕЖНІСТЬ МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  ЗЕРНОВОГО ГОРОХУ 

СОРТУ ЦАРЕВИЧ ВІД КІЛЬКОСТІ ВНЕСЕНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ 

 

Науковий керівник: Дрозач Галина Володимирівна, вчитель біології та хімії КЗО СЗОШ 

№43    

 

Об’єкт дослідження - зерновий  горох сорту Царевич. Предмет дослідження: Розвиток 

гороху сорту Царевич. 

Мета роботи – оцінити залежність морфологічних особливостей зернового гороху сорту 

Царевич від кількості внесених мінеральних добрив. Завдання роботи: проаналізувати 

сортові особливості зернового гороху сорту Царевич за літературними відомостями, 

порівняти морфологічні особливості вирощеного гороху зі середньостатистичним  

значенням, оцінити залежність врожаю від  кількості внесених мінеральних добрив. 

Наукова новизна:  дослідження  маси  насіння гороху сорту  Царевич, яка утворюється при 

внесенні різної кількості мінерального добрива. Це дозволяє розрахувати  економічно 

вигідну кількість добрив, для отримання  максимального врожаю. 
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Філіппова Олександра Юріївна 

учениця 11 класу  

РКЗО «Володимирівська СЗШ І-ІІІ ст.» Межівського району Дніпропетровської області 

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРТУ ГРЕЧКИ СТЕПОВА ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ 

СІВБИ 

 

Науковий керівник: Янченко Тетяна Володимирівна, вчитель біології, спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії РКЗО «Володимирівської СЗШ І-ІІІст.» 

 

Обʼєкт дослідження: сорт гречки Степова. 

Предмет дослідження: фенологічні зміни, продуктивні показники рослин, плодів, 

звичайний рядковий і широкорядний спосіб вирощування гречки. 

Мета роботи: проаналізувати різні способи сівби гречки: звичайний рядковий і 

широкорядний, та зробити висновки про доцільність застосування більш раціонального в 

умовах Межівського району. 

Завдання роботи: на основі літературних джерел провести аналіз біологічних 

особливостей та технології вирощування гречки; провести спостереження за ростом і 

розвитком гречки; оцінити показники продуктивності рослин при звичайному рядковому і 

широкорядному способах вирощування гречки; провести економічну оцінку ефективності 

окремих елементів технології; впровадити розроблені технологічні прийоми у 

виробництво. 

Наукова новизна: полягає в тому, що встановлено особливості формування 

продуктивності сорту гречки Степова залежно від різних способів сівби: звичайний 

рядковий і широкорядний. Обґрунтовано вплив способів сівби на формування показників 

продуктивності рослин, урожай та якість зерна гречки. 

 

 

 

 

 

 

Бондар Нікіта Дмитрович 

учень 11 класу  

КЗО «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35» Дніпровської міської ради 

 

ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛОВИ ПШЕНИЦІ ТА ЯЧМЕНЮ 

ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ҐРУНТУ НА ПРИСАДИБНІЙ ДІЛЯНЦІ 
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Науковий керівник: Крикунова Вікторія Миколаївна, вчитель вищої категорії, методист 

 

Мета роботи: дослідити вплив полови на родючість ґрунтів. 

Об’єкт дослідження: присадибна ділянка. 

Завдання: 1 - розглянути можливість використання полови в якості мульчі; 

2 - з’ясувати вплив полови на родючість при використанні її в «чистому» вигляді та в 

поєднанні з різними органічними домішками (гній ВРХ та пташиний послід); 

3 – дослідити можливість використання полови в якості наповнювача для ґрунтосуміші. 

Практична цінність: дослідним шляхом отримано співвідношення між складовими 

частинами ґрунтосуміші за яких родючість штучно створеної суміші є не нижчою ніж у 

природного удобреного ґрунту. 

     Загальновідомий факт зниження родючості грунтів України пов’язаний з багатьма, в 

тому числі і економічними, факторами. З іншого боку існує величезна кількість 

органічних злакових залишків, що практично ніяк не використовуються в господарстві і 

лише створюють екологічну проблему.  

     Збільшення посівних площ, що відводяться під зернові, невпинно призводить і до 

збільшення не зернових залишків. На сьогодні солома  злакових частково 

використовується в якості твердого палива в енергетиці. Полова ж в дуже незначній 

кількості використовується утриманні худоби, але у великих господарствах поступово 

переходять на її утримання. То ж полова в більшості своїй просто спалюється.  

В роботі представлена практична частина, що складається з двох етапів: 

- досліджено вплив полови на родючість при використанні її як самостійного компоненту 

в якості мульчі, а також – як складової частини грунтосуміші; 

- дослідним шляхом встановлено пропорції вмісту полови, за яких вона не має 

негативного впливу на ріст рослин, а також розглянута можливість використання полови 

як складової частини грунтосуміші, утвореної на основі свіжого гною ВРХ . Досліди 

проводились в умовах присадибної ділянки. Дослідницький матеріал – полуниця та редис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колєснік Ольга Олександрівна 

студентка 2 курсу  

Ерастівського коледжу ім. Е. К. Бродського ДДАЕУ 

 

ПОТЕНЦІАЛ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ТА ЇХ СТРУКТУРНИЙ СКЛАД ДЛЯ 

ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ СТЕПУ 

 

 

Науковий керівник:Фурман Наталія Ярославівна, викладач Ерастівського коледжу ім.  Е. 

К. Бродського ДДАЕУ 

 

Кукурудза є однією із найбільш продуктивних зернових культур світового землеробства. 

Тому попит на зерно цієї культури щорічно зростає як на світовому, так і на внутрішньому 

ринках. Важливим резервом підвищення продуктивності кукурудзи і збільшення валових 
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зборів зерна є широке впровадження нових гібридів різних груп стиглості, які 

характеризуються високим ефектом гетерозису і потенціалом урожайності. В сучасному 

виробництві кукурудзи щороку виникає питання, яким гібридам надати перевагу, адже 

склад гібридів, занесених до Державного реєстру сортів рослин України, постійно 

оновлюється новими з покращеними ознаками, тому вибір гібридів з найбільшою 

продуктивністю для певної території є актуальною проблемою. 

Метою роботи є дослідження потенціалу гібридів кукурудзи та виявлення найбільш 

урожайних гібридів кукурудзи для північної частини Степу. 

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: описати ґрунтово-

кліматичні особливості та природні умови північно-степової зони; дослідити прийоми 

підвищення адаптивності рослин новостворених біотипів кукурудзи до стрес факторів 

довкілля зони недостатнього та нестійкого зволоження; розробити для господарств 

степової зони ефективні технологічні моделі вирощування кукурудзи різного рівня 

енергозбереження, які дозволять збільшити зернову урожайність культури при зниженні 

затрат на виробництво її зерна. 

За результатами дослідження було виявлено, що найбільшою зерновою продуктивністю 

серед ранньостиглих біотипів кукурудзи відрізнявся гібрид ДБ Лада. Серед гібридів 

середньоранньої групи максимальну урожайність зерна забезпечили гібриди ДН Фієста, 

ДН Славиця і Багряний; у середньостиглій групі -ДН Джулія, ДН Булат, ДН Деметра і ДН 

Бурштин; серед середньопізніх гібридів - ДН Гетера, Вайткорн та ДН Рава.  

Встановлено, що найвищу врожайність зерна в умовах 2016 р. гібриди кукурудзи ДН 

Пивиха, ДБ Хотин, ДН Веста та ДН Аншлаг сформували при першому строку сівби (26 

квітня). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевченко Вікторія Олександрівна 

учениця 10 класу 

 КЗ Олександрівської  середньої  загальноосвітньої  школи Дніпропетровської області 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РОМАШКИ ЛІКАРСЬКОЇ В УМОВАХ 

ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ 

 

 Науковий керівник: Котченко Марина Валентинівна, доцент ДДАЕУ, кандидат с.г. 

наук 

 

Ромашка  володіє неперевершеними лікарськими властивостями. Напевно,  це  один з 

найбільш засобів в рецептах не традиційної  медицини. Ця рослина застосовується для 

лікування сотень захворювань. Навіть сучасна медицина віддала належне цій рослині, і на 

її основі виготовлено безліч лікарських препаратів.  Лікувальний вплив ромашки є 

наслідком її дивного складу, що включає великий комплекс хімічних елементів. Її склад 
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унікальний, і робить її чудотворною квіткою. В ідеальних пропорціях тут поєднуються 

бісаболл оксид та ефірна олія, кадинен, фарнезен, кумарин, холін, полісахариди, 

фітостерини, а також гліцерид жирних кислот. Серед біологічних кислот в її складі 

виділяють нікотинову і ізовалеріанову кислоту. Ця квітка також має антибактеріальні 

властивості завдяки наявності флавонідів в її складі. До них відносяться кверцитин, 

лютеолін і агенін. Тільки за рахунок наявності у складі всіх цих елементів ромашка 

володіє протимікробними і противірусними властивостями.  

     Метою даної наукової роботи  було дослідити особливості технології вирощування 

ромашки лікарської в умовах північного Степу України та можливостей отримання 

високих та сталих врожаїв. Завданнями досліджень передбачалось дослідити технологічні 

заходи вирощування ромашки лікарської та надати порівняльну характеристику сортів 

цієї культури. 

      При боротьбі зі шкідниками та хворобами краще застосовувати біологічні ніж хімічні 

засоби, оскільки вони більш екологічно безпечні та ефективні так само, як і хімічні. 

     Широкий спектр лікувальних властивостей проявляється завдяки присутності великої 

кількості дуже різних за хімічною дією біологічно активних речовин. 

     Для медичних потреб використовують сушені квіткові кошики ромашки лікарської. 

     Вітчизняна селекція була спрямована переважно на виведення сортів з високими 

показниками врожайності та якості лікарської рослини. В цілому існує величезна кількість 

різновидів ромашки, що відрізняються висотою, розміром кошиків і часом цвітіння. 

Найпоширенішими на території нашої країни є такі сорти ромашки садової, як королиця, 

ромен, дороннікум і аптечна ромашка. 

 

 
Секція «Екологія» 

 

 

 

 

 

 

 

Повар Яна Ігорівна 

учениця 9 класу  

Криворізького природничо-наукового ліцею Криворізької міської ради 

 

ФЛУКТУЮЮЧА АСИМЕТРІЯ ЛИСТКІВ БЕРЕЗИ ПОВИСЛОЇ ЯК 

БІОІНДИКАТОР СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Науковий керівник: Савіна Ольга Іванівна, вчитель біології, хімії КПНЛ 

 

Методи біоіндикації стають дедалі популярними, але багато з них є громіздкими та 

проблемними з точки зору обробки даних. Використання флуктуюючої асиметрії листків  

берези повислої, що має гарні поглинальні властивості, є зручним та інформативним для 

індикації стану середовища. 

Метою роботи є вивчення проявів ФА берези повислої як реакції на ступінь забруднення 

навколишнього середовища. 
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Задачі: 

 - Ознайомитися з теоретичною інформацією з теми 

- Визначити основні джерела забруднення та його рівень на дослідних ділянках 

- Виявити рівень ФА берези повислої на дослідних ділянках 

- Зробити висновки щодо якості середовища існування. 

     В результаті проведеної роботи дійшли висновків: 

- Найбільшу чутливість до забруднення проявляє ФА значення відстані між кінцями 

першої та другої жилки друго порядку 

- В кожному районі рівень ФА зменшується по мірі віддалення від дороги 

- Показник ФА листків берези повислої найбільший в зоні прямого техногенного впливу 

(великі підприємства, близько розташована дорога) в Металургійному районі міста і 

відповідає оцінці якості середовища – дуже брудно. 

 

 

 

 

 

 

Біла Ольга Вікторівна 

учениця 11 класу 

комунальний заклад «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов  

І  ступеня - колегіум №16» Кам’янської  міської ради 

 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ  ТЕРИТОРІЙ ОРІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДНОГО ПАРКУ, ПРИЛЕГЛИХ  ДО  Р. ДНІПРО 

 

Науковий керівник: Горєлова Тетяна Володимирівна, заступник директора КЗ «Дитячий 

екологічний центр» КМР з навчально-методичної роботи. 

 

Враховуючи світову актуальність проблеми збереження біологічного різноманіття 

планети як основи існування людства, робота ставить на мету дослідження видового 

біорізноманіття на унікальній частині територій нещодавно створеного Орільського 

національного природного парку. 

На основі зібраного польового матеріалу зроблено визначення видів трьох основних 

царств природи, складено інвентаризаційні списки макроміцетів, лишайників і мохів, 

судинних рослин, тварин.  

Виявлено місцезростання та місцезнаходження рідкісних видів, що занесені до Червоної 

книги України та Червоної книги Дніпропетровської області. 

Отримані дані можуть бути використані для складання сучасних списків біот всієї 

Дніпропетровської області. Дані про місця зростання рідкісних видів можуть увійти до 

Червоної книги України та Червоного списку Дніпропетровської області. 

Узагальнення та систематизація зібраних матеріалів по біорізноманіттю частини 

Орільського національного природного парку підтверджують високу природну цінність 

цих територій. 
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Веровенко Іван Романович 
учнень 11 класу 

 КЗО «Криворізького обласного ліцею-інтернату для сільської молоді» 

 

ЕНЕРГЕТИЧНА І ОПТИМІЗУЮЧА РОЛЬ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН У ВІДВАЛЬНИХ 

ЕКОТОПАХ КРИВБАСУ 

 

Наукові керівники: Комісар Іван Олексійович, керівник гуртка «Регіональна флористика» 

КПНЗ «Станція юних натуралістів Покровського району» 

Яковенко Зоя Михайлівна, вчитель біології КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат 

для сільської молоді», вчитель вищої категорії, вчитель – методист 

 

     Мета досліджень: у виявленні доцільності використання енергетичної та оптимізуючої 

здатності перспективних щодо зростання на відвалах деревних рослин. 

     Об’єкт досліджень: екологічно стійкі в жорстких відвальних екотопах деревні породи. 

     Предмет досліджень: енергонасиченість та оптимізуюча здатність окремих деревних 

порід. 

     Актуальність роботи: в пошуку альтернативного виду енергії і шляхів заліснення 

відвалів. 

     Практична цінність роботи: у використанні «енергетичних» порід дерев відвальних 

місцезростань. 

Задачі: 

1. Дати загальну характеристику відвальним екотопам. 

2. Виходячи з процесів природного заростання відвалів та досвіду практичного 

заліснення, підібрати деревні породи, придатні для зростання на відвалах. 

3. Виявити серед «відвальних дерев» найбільш енергонасичені, екологічно та естетично 

цінні. 

4. Розробити способи створення масової культури з енергонасичених і оптимізаційних 

деревних порід. 

Найбільш раціональним оптимізуючим засобом відвалів може бути їх заліснення з 

використанням екологічно стійких і водночас практично цінних деревних порід, 

передусім енергонасичених, як верба ламка, груша дика, клен ясенолистий, робінія 

звичайна. 

Крім енергетичної функції вказані деревні породи (верба, груша, клен, робінія) виконують 

важливу екологічну, топічну, трофічну і естетичну роль на відвальних екотопах. 

     Виходячи з біоекологічних особливостей визначених енергонасичених деревних порід, 

поселяти їх доцільно в труднодоступних місцеположеннях відвалів способом посіву 

насіння, а в більш доступних – саджанцями. 
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Семенюк Павло Олександрович 

учень 8 класу  

КЗ «Партизанська ЗОШ I-III ступенів» Дніпровського району 

 

ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ РІЧКИ ОРІЛЬ В ОЦІНЦІ ЇЇ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ 

 

Науковий керівник:Сидоренко Ольга Миколаївна, вчитель біології КЗ «Партизанська 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня»  

 

Основним результатом господарської діяльності є занесення, замулення та заростання 

річок та їх поступове заболочування. На забруднених ділянках в порівнянні з умовно 

чистими знижується рівень видового різноманіття гідробіонтів. 

Вища водна рослинність є основним компонентом мілководних зон водних екосистем.  

Вона – потужний автотрофний блок водних екосистем, який реагує на зміну стану 

середовища існування. Від нормального функціонування цієї ланки залежить увесь 

комплекс процесів формування якості природних вод.   

Оріль, ліва притока Дніпра, протікає по території Харківської, Полтавської та 

Дніпропетровської областей. Внаслідок будівництва Дніпродзержинського водосховища 

Оріль була відведена каналом нижче майбутньої греблі і впадає в Запорізьке водосховище 

в районі смт. Обухівка.  

Долина р. Оріль відрізняються значним рівнем біорізноманіття в зв’язку з віддаленим 

розташуванням від неї великих промислових центрів. Район дослідження представляє 

добре збережену ділянку заплави р. Оріль   в районі с.НехворощаНовосанжарського 

району Полтавської області та ділянку каналу від с. Балівка до с. Партизанське 

Дніпровського району. 

     Актуальність роботи: в наш час є важливим вивчення стану екосистеми річки та в його 

складі – видовий склад водної та прибережної рослинності різних частин р.Оріль. Вперше 

був досліджений видовий склад рослинності штучного русла р. Оріль на ділянці між с. 

Балівка та с. Партизанське та порівняний з таким на ділянці природного русла Орілі 

поблизу с. Нехвороща. 

     Мета роботи : оцінка стану майже непорушених та антропогенно змінених ділянок 

середньої частини р. Оріль за складом вищої водної рослинності.  

Передбачається вирішення таких завдань: 

• з'ясувати особливості сучасного гідрологічного стану р. Оріль; 

• скласти флористичні списки майже непорушених та антропогенно змінених ділянок р. 

Оріль; 

• провести порівняльний біоекологічний аналіз ділянок річки; 

• виявити рослини, що охороняються на досліджених ділянках; 

• розробити рекомендації щодо збереження та підвищення фіторізноманіття при 

гідротехничних роботах по відновленню гідрологічного режиму ділянок річки. 

     Об’єкт дослідження: середня частина каналу р. Оріль та природне русло річки  в межах 

с. Нехворощі Полтавської області. 

     Предмет дослідження: видовий склад водної та прибережної рослинності майже 

непорушених та антропогенно змінених ділянок середньої частини р. Оріль. 
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Готвянська Каріна Павлівна 

учениця 10 класу  

КЗ Обухівська ЗОШ № 1 І-ІІІ ступеню Дніпровського району 

 

РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ РОСЛИН 

ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «ДНІПРОВСЬКО-ОРІЛЬСЬКИЙ». 

 

Науковий керівник: Ганжа Дмитро Сергійович, науковий співробітник природного 

заповідника «Дніпровсько-Орільський» 

Керівник проекту: Солдатенко Наталія Андріївна, вчитель біології КЗ Обухівська ЗОШ 

№ 1 І-ІІІ ступеню Дніпровського району. 

 

Мета роботи: виявити місцезростання рідкісних видів рослин у Природному заповіднику 

«Дніпровсько-Орільський», дослідити їх стан та структуру популяцій, чисельність 

(приблизно) та рясність. 

Актуальність теми: робота звертає увагу на охорону рідкісних і зникаючих видів, 

моніторинг популяцій показує вплив заповідного режиму на чисельність рідкісних видів. 

Показана роль заповідних територій у збереженні біорізноманіття. 

Наукова новизна: Зафіксовані географічні координати місцезростань та оновлено 

інформацію по стану популяцій рідкісних і зникаючих видів рослин у Природному 

заповіднику «Дніпровсько-Орільський». На основі геоботанічних методик розроблено 

систему моніторингу стану популяцій рідкісних рослин. 

 

 

 

 

 

 

 

Кіжнер Маріанна Ігорівна 

учениця 8 класу 

КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 28» Дніпровської міської ради 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧОК РОСТУ АПІКАЛЬНИХ МЕРИСТЕМ ТЕРМІНАЛЬНИХ 

БРУНЬОК ДЕРЕВНИХ РОСЛИН В УМОВАХ УРБОЦЕНОЗУ 

 

Науковий керівник: Богуславська Людмила Володимирівна, вчитель біології КЗО 

«Навчально-виховне об’єднання № 28» Дніпропетровської міської ради 
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Озеленення вулиць займає особливе значення в  покращенні  екологічного стану міста, 

активно впливаючи  на  архітектурний  вигляд  та  забезпечуючи  в літню пору необхідний 

тіньовий режим пішоходам. В індустріальних центрах, де створюється найбільша загроза 

санітарному стану повітряного басейну, для оздоровлення  міського середовища в 

околицях заводів рекомендується висаджувати клени. Вони є стійкими по відношенню до 

техногенного забруднення довкілля міста, володіють антибактеріальною дією, позитивно 

впливаючи на стан повітряного середовища міста.  

Мета роботи - аналіз міжвидової мінливості роду Acer L. за комплексом фізіолого-

біохімічних ознак. Задачі: провести порівняльний аналіз вмісту легкорозчинних білків 

листових зачатків термінальних бруньок видів роду Acer L.; визначити активність та 

ізоферментний склад пероксидази в листових зачатках термінальних бруньок різних видів 

роду Acer  L.; дослідити залежність ізоферментного складу антиоксидантів від рівня 

стійкості кленів до стресових умов. 

Досліджено вміст легкорозчинних білків листових зачатків бруньок, активність та 

ізоферментний склад пероксидази представників роду Acer L., які зростають на різних 

моніторингових точках м. Дніпро. Встановлено, що види кленів суттєво відрізняються за 

вмістом легкорозчинних білків, рівнем активності пероксидази та ізоферментним складом 

пероксидази. Вперше визначено внутрішньовидовий поліморфізм пероксидази листових 

зачатків термінальних бруньок у всіх досліджених видів кленів. 

 

 

 

 

 

 

Купріянов Максим Валентинович 

учень 11 класу  

Криворізької    середньої  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №126 та  

«Школи юного науковця» КПНЗ МАНУМ ДОР 

 

ЕКОЛОГО – БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА РІЗНИХ СПОСОБІВ ОЧИСТКИ ВОДИ 

 

Науковий керівник: Кулішова Алла Анатоліївна, вчитель вищої категорії,«вчитель-

методист», керівник гуртка «Юного науковця» КПНЗ МАНУМ ДОР 

 

     Актуальність роботи полягає у тому, що кожного дня ми п’ємо забруднену воду і 

навіть не здогадуємося як це може вплинути на наше здоров’я. Але зі зростанням 

проблеми забрудненості води також з’являються нові методи її фільтрації. Але треба 

перевіряти ці методи перед тим, як вживати воду з думкою про те, що вона чиста. Одним 

із способів перевірки є метод біоіндикації, адже кожен живий організм потребує воду і 

буде реагувати певним чином, якщо ця вода не доброякісна. Саме тому живі організми є 

найкращим індикатором забрудненості води. 

     Гіпотеза: припустимо, що у фільтрованій різними способами воді насіння редису та 

цибуля проростають краще, ніж у проточній воді з крану. 

     Об’єкт досліджень: проточна вода, вода, яка піддалася різноманітним способам 

очистки. 

     Мета дослідження:  дослідити, який із методів очистки води є найбільш ефективний, за 

допомогою метода біоіндикації 
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Для виконання завдання ми поставили перед собою такі завдання: 

1.Збір даних у мережі Інтернет та з наукової літератури про проблему очистки питної води 

2.Визначення різних методів очищення води та їх перевірки 

3.Виявлення найефективнішого методу очистки питної води 

Методи досліджень: 

1.Використання джерел мережі інтернет та наукової літератури для збагачення знаннями 

та їх синтезом; 

2.Метод встановлення pH розчину за допомогою Ptero- експрес тесту; 

3.Біотестування води за допомогою проростання тест-насіння редису та проростання 

цибулі 

На протязі встановленого часу були проведені спостереження за ростом редису та цибулі, 

після чого були зроблені заміри їх коренів та надземної частини. Результати були занесені 

до таблиці. 

В ході експерименту ми визначили найефективніший спосіб очистки питної води. Це 

спосіб озонування. 

    На другому етапі дослідження ми проростили насіння Raphanussativus L. На приватній 

ділянці. Результати показали у вигляді порівняльних діаграм біометричних 

показників.Проаналізувавши результати другого етапу дослідження ми підтвердили, що 

озонована вода найкраще сприяє для проростання насіння серед інших запропонованих 

методів очистки води.  

Висновки: 

•Встановили рівень pH зразків води та виявили, що серед експериментальних зразків, 

найсприятливішою є озонована вода, яка має найкращий показник pH. 

•З'ясували, що метод біоіндикації досить ефективний та точний метод; 

•Занесли результати дослідження до таблиць та порівняльних діаграм біометричних 

показників; 

•Базуючись на результатах біоіндикації ми визначили, що метод озонування води 

найкращий серед усіх запропонованих експериментальних методів; 

•На основі другого етапу досліджень ми довели, що озонована вода найсприятливіша для 

вирощування рослин у ґрунті. 

 

 

 

 

 

Омельченко Анастасія Іванівна 

учениця 10 класу 

 Криворізького природничо-наукового ліцею Криворізької міської ради 

 

МОНІТОРИНГ РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ САКСАГАНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА 

КРИВОГО РОГУ 

 

Науковий керівник: Католіченко Оксана Миколаївна 

 

Актуальність: cучасний Кривий Ріг - це велике індустріальне місто, яке спеціалізується на 

чорній металургії, і має велике значення для економіки України. Але на його території є 

також багато підприємств, які займаються машинобудуванням, легкою, харчовою, 

хімічною промисловістю тощо. Рівень відхилення від норм радіаційного фону нашого 

міста зацікавив нас і спонукав здійснити радіаційний моніторинг. Відсутність достовірної 
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інформації викликає неадекватне сприйняття даної проблеми.  Дослідження радіаційного 

фону навколишнього середовища на сьогоднішній день є не тільки вельми актуальним, 

але і надзвичайно цікавим в теоретичному та практичному плані. 

     Мета: дослідити радіаційний фон Саксаганського району. 

     Об’єкт дослідження: Саксаганський район,місто Кривий Ріг. 

В ході планування дослідження  наші припущення сформувались в гіпотезу:  в Кривому 

Розі через активну промислово-видобувальну діяльність відбувається технологічне 

підвищення природного радіаційного фону. 

Дослідження здійснювалось на предмет рівня радіаційного фону Саксаганського району.  

Під час дослідження було застосовано методи: радіоекологічний моніторинг, 

математичної і статистичної обробки даних. 

Нами було застосовано дозиметр «SOEKS 01М Прайм». Яким ми здійснили вимірювання 

гамма-випромінювання повітря, поверхні грунта. Безпечним рівнем для людини 

вважається поріг в 0.30 мкЗв/год, тобто опромінення дозою 0.30 мкЗв протягом години. 

При перевищенні цього рівня рекомендований час перебування в зоні опромінення падає 

пропорційно величині дози. 

Були поставленні завдання: 

1)Вивчити теоретичний матеріал з даного питання;  

2)Провести моніторинг радіаційного фону на території району дослідження; 

3)Зробити висновки,чи підтвердилась гіпотеза. 

     Висновок: за результатами вимірювань радіаційного фону Саксаганського району, 

міста Кривого Рогу було виявлено, що рівень радіаційного забруднення знаходиться в 

межах 0,07 – 0,18 мкЗв/год, тобто радіаційний фон не перевищує допустимого рівня. 

Дослідивши обрані координати масштабом 2 км2 Саксаганського району, нами було 

встановлено, що радіаційне випромінювання підвищується в місцях промислового 

видобування. Результати, які ми отримали вказують не на відсутність в Кривому Розі 

технологічного підвищення природного радіаційного фону, а на те, що екологічна 

політика міста ведеться правильно, і заходи зниження радіаційного фону. 

 
Секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування» 

 
 

 

 

 

 

 

Русіна Діана Олегівна 
  учениця 10 класу  

Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради 

 

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ШТУЧНОЇ ЕКОСИСТЕМИ 

 

Наукові керівники: Шевченко Аксенія Романівна , вчитель біології КЗШ № 104, 

спеціаліст вищої категорії 

Крохіна Вікторія Валеріївна, вчитель біології КриворізькогоЦентрально-Міського ліцею, 

спеціаліст вищої категорії 
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Об’єкт дослідження - модель замкненої екосистеми в пляшці. Предмет дослідження: 

створення та експлуатація замкненої екосистеми. 

     Мета дослідження - створення власної екосистеми та вивчення біотичних, абіотичних і 

антропогенних факторів, які впливають на неї; виготовлення контрольного зразка, 

порівняння його з двома іншими екосистемами; спостереження за пристосуванням живих 

організмів до штучно створених умов на прикладі акваріумних риб гупі. 

     Штучні екосистеми складаються з рослин-виробників (продуцентів), тварин-

споживачів (консументів), тварин ґрунту — руйнівників (редуцентів),тому вони є 

достатньо стійкими. Біотичну основу штучної екосистеми складають рослини-

продуценти.  Вони характеризуються тим, що потребують постійного контролю за 

процесами. Штучна система в пляшці може існувати тривалий час без втручання людини, 

якщо при її створенні враховано кругообіг речовин у природі. У процесі еволюції в 

екологічних системах склались певні ланцюги живлення. Потік енергії та речовини в 

харчових ланцюгах описується правилом екологічної піраміди: маса кожної наступної 

ланки харчового ланцюга зменшується в 5 – 10 разів порівняно з попередньою ланкою. 

Найвідоміша система була створена в 1960 році англійським пенсіонером, який створив її 

з цікавості. Нині вчені працюють над створенням штучних екосистем та вирощуванням 

рослин в космосі. Багато експериментів закінчилися невдало. Багато рослин в даний час, 

вирощені в умовах космічного польоту, є їжею та постачальниками кисню  для 

астронавтів. Необхідно ретельно  підбирати рослини  та дотримуватися  правил 

екологічної  піраміди. Кількість видів живих організмів у штучній системі має базуватись 

на піраміді чисел. Негативний антропогенний фактор нетривалої  дії на деякий час 

пригнічує розвиток екосистеми, але вона  має здатність до самовідновлення. Вивчення  

порушень рівноваги та змін  в штучній екосистемі, причиною яких є людина,  дає 

можливість  спрогнозувати майбутнє нашої планети. 

 

 

 

 

 

 

 

Коврова Вікторія Олександрівна 

учениця групи 11-2 

КЗО  «Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської ради 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ КОАГУЛЯНТІВ  

ПРИ ОЧИСТЦІ ВОДИ 

 

Науковий керівник: Крайняк Олена Василівна, вчитель хімії, КЗО «Фінансово-економічний 

ліцей» Дніпровської міської ради, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-

методист 

 

Об’єктом дослідження є традиційні й альтернативні коагулянти.  

     Актуальність виконаних теоретичних та експериментальних досліджень обумовлена 

тим, що очистка стічних вод від завислих речовин, колоїдних часток, високомолекулярних 

органічних сполук, нафтопродуктів за допомогою сучасних фізико-хімічних методів є 

одним з широко вживаних напрямів охорони водойм від техногенного забруднення. 
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     Мета роботи: дослідження ефективності процесів очистки води від дрібнодисперсних 

та колоїдних часток за допомогою типових та альтернативних коагулянтів, порівнянні 

їхніх санітарно-гігієнічних та екологічних пріоритетів, що важливо для вибору 

коагулянтів при водоочищенні. 

Завдання: 

1. Ознайомитися з сучасними методами очистки води; 

2. Провести серію експерементальних дослідів щодо кількісно-якісного визначення 

ефективності використання типових коагулянтів (сольових розчинів алюмінію та заліза) 

та альтернативних (монтиморилонітових глин або шунгітових суспензій) для очистки 

води від дрібнодисперсних часток; 

3. Визначити найбільш ефективний коагулянт для очистки води від завислих речовин та 

його орієнтовані концентрації для промислового використання у технологічних процесах 

водопідготовки та водоочистки.  

     Методи дослідження: теоретичний, практичний, фізико-хімічні методи очистки води. 

В рамках науково-дослідницької роботи проведено порівняльний аналіз ефективності 

процесів очистки води від дрібнодисперсних та колоїдних часток за допомогою типових 

та альтернативних коагулянтів. 

 

 

 

 

 

 

Савченко Катерина Володомирівна 

учениця 10 класу  

КЗО  «Фінансово-економічний ліцей»  Дніпровської міської ради 

 

ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ЛИЧИНОК TENEBRIO 

MOLITOR 

 

Науковий керівник: Бригадиренко Віктор Васильович, кандидат біологічних наук 

доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О. 

Гончара 

 

     Мета роботи – з’ясувати вплив солей важких металів (Pb(NO3)2 та CdSO4) на 

морфологічні особливості та розвиток особин виду Tenebriomolitor. 

     Актуальність роботи: у науковій літературі відсутні відомості про дію поступово 

зростаючих концентрацій розчинів важких металів на морфологію виду Tenebriomolitor 

(лат.Tenebriomolitor, 1758 К. Лінней). 

У даному дослідженні проаналізувано дію на личинок T. molitor двох хімічих елементів 

(Cd, Pb), що накопичуються у навколишньому середовищі.  

Завдання роботи: 

– дослідити життєздатність біологічних об’єктів упродовж 21 доби знаходження личинок у 

безпосередньому контакті з важкими металами; 

– проаналізувати зміни морфометричних показників личинок T. molitor під впливом важких 

металів кадмію та плюмбуму;  

– дослідити личинок, які не були смертельно уражені під час досліду, на зараженість 

грегаринами компресійним методом. 
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Результати експериментів та їх обговорення 

У першому досліді результати показали, що 0,5 ГДК кадмію відповідали концентрації 0,49 

мкг/кг, у другому 5 ГДК плюмбуму – концентрації 0,59 мкг/кг. 

Дослідження на зараження грегаринами показали, що у личинок і лялечок вони відсутні. В 

імаго у кишечнику знайшли велику кількість грегарин.  

Висновки: 

1. Після проведення двох послідовних експериментів з використанням важких металів 

кадмію та плюмбуму, можна стверджувати, що використані  концентрації не мають 

видимого впливу на життєдіяльність личинок Tenebriomolitor.  

2. Дослідження на зараженість протистами даних об’єктів показало, що інфікування T. 

molitor здійснюється на стадії імаго.  

3. У личинок T. molitor зі збільшенням концентрації спостерігається активне линяння. 

 

 

 

 

 

 

Бабіна Єлизавета Олександрівна 

учениця 11 класу 

КЗ «Навчально – виховне об`єднання «Ліцей нових інформаційних технологій – 

загальноосвітній навчальний заклад  I – II ступенів – дошкільний навчальний заклад»  

Камʼянської  міської ради 

 

ВПЛИВ ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ НА СТАН ҐРУНТУ 

 

Наукові керівники: Максимова Світлана Константинівна, вчитель біології та екології  КЗ 

НВО–ліцеюНІТ, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,  

Павліченко Артем Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології 

Національного гірничого університету 

 

У роботі досліджується вплив вирощування ріпаку на стан ґрунту. 

Актуальність теми: на сьогодні в Україні "важкими" технічними культурами зайнято 

вдвічі більше землі, ніж це дозволяють робити норми сівозміни. А технічна відсталість 

українських сільгосппідприємств призводить до виснаження землі, що засіяна ріпаком. 

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі стану ґрунту внаслідок вирощування  

зернових культур, таких як ріпак.    

Завдання: визначити ростові показники рослин, рівень родючості та рН ґрунтів на зразках 

земельного покриву до і після вирощування ріпаку. 

У результаті проведеного дослідження дійшли таких висновків і узагальнень. 

Виробництво біодизеля перспективна и вигідна діяльність для економіки нашої країни, 

але насправді – затрати на відновлення мінерального складу і удобрення  землі суттєво 

більші ніж прибуток від продажу сировини. Тому потрібно задуматись, а чи доцільно 

засіювати і виснажувати українські землі ріпаком? 

Щоб виправити цю ситуацію, я пропоную розробити й реалізувати цілу низку заходів: 

• відновлення державних і обласних програм охорони родючості ґрунтів;  

• впровадження науково обґрунтованих сівозмін;  

• підвищення норм і обсягів внесення органічних добрив; 
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• запровадження механізмів стимулювання відтворення родючості ґрунтів та компенсації 

їх втрат із застосуванням балансового методу розрахунку виносу поживних речовин 

урожаєм сільськогосподарських культур;  

Окрім запровадження правових і господарських механізмів, про які йшлося вище, на нашу 

думку, не менш важливо змінити світоглядну позицію людей щодо ставлення до 

земельних ресурсів, домогтися усвідомлення ними життєвої потреби спрямувати 

природокористування в раціональне й науково обґрунтоване русло, виховати свідомість 

справжнього власника цього унікального природного дару з відповідним до нього 

ставленням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бердар Яна Іванівна 

учениця 11 класу 

КЗО Майська СЗШ Дніпропетровської області 

 

ТОКСИЧНА ДІЯ ЗАБРУДНЮВАЧІВ ВОДОЙМ НА ГРУПУ РИБ 

 

Наукові керівники: Кириченко Світлана Василівна, доцент Дніпропетровського 

національного університету  імені Олеся Гончара, кандитат біологічних наук кафедри 

біофізики та біохімії; 

Блажко Оксана Миколаївна, вчитель хімії КЗО Майська СЗШ 

 

Мета роботи: встановити небезпечність впливу існуючих забруднень на екосистему 

р.Дніпра. 

Завдання роботи: 

- визначити вміст кінцевих продуктів перекисного окиснення ліпідів у мозку та 

печінці групи риб. 

- визначити вміст гліальногофібрилярного кислого білку у мозку та печінці групи 

риб. 

     Актуальність: За останнє сторіччя стрімко зросла промисловість, що обумовило 

широке впровадження в сільському господарстві і в побуті величезної кількості 

ксенобіотиків, які привели до небувалого зростання гострих і хронічних інтоксикацій. 

Об'єктами ураження стають нервова тканина, органи дихання, кров, репродуктивна сфера. 

У XXI ст. забруднення довкілля відходами, викидами, стічними водами всіх видів 

промислового виробництва, сільського господарства, комунального господарства міст 

стало глобальним і людство знаходиться на межі екологічної катастрофи.   

ВИСНОВКИ 

1. Показано, що у мозку групи риб LepomisGibbossus, які отримували перорально ПАВ  

визначено зростання вмісту кінцевих продуктів перекисного окиснення ліпідів у 1,36 разів 

в мозку і у 1,44 рази у печінці відносно контрольної групи. 
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2. У мозку риб за умов дії ПАВ виявлено значне зростання вмісту (у 1,39 рази) ГФКБ 

відносно групи контролю, що свідчить про розвиток інтенсивного астрогліозу. 

3. Методом імуноблотингу показано, що у мозку  риб експериментальних груп за умов дії 

ПАВ виявлено також зростання вмісту і кількості деградованих поліпептидів ГФКБ 40-49 

кДа.  

4. Отримані результати вказують на розвиток інтенсивного гліозу в мозку, нейротоксичну 

дію продуктів переробленої нафти і можливість використання білку гліальних проміжних 

філаментів в якості надійного біомаркеру забруднення довкілля. 

 

 

 

 

 

 

 

Губа Олександр Олександрович 
учень 10 класу 

КЗ «Технічний ліцей» Кам’янської   міської ради 

КЗ «Дитячий екологічний центр» Кам’янської   міської ради 

 

ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ОСОБЛИВО ЦІННИХ ТЕРИТОРІЙ НА 

ПРИКЛАДІ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «ДНІПРОВСЬКО-ОРІЛЬСЬКИЙ» 

 

Науковий керівник: Непошивайленко Наталія Олександрівна, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Дніпродзержинського 

державного технічного університету 

 

Розвиток природно заповідного фонду Дніпропетровської області, що сприятиме 

збереженню біорізноманіття та охороні рідкісних видів флори й фауни на її території та 

відновлення природного балансу, є актуальною задачею даного промислово 

навантаженого регіону. Тому, метою дослідження є моніторинг природно-заповідного 

фонду з використанням сучасних геоекологічних підходів та засобів дослідження. 

Завдання дослідження – провести геоінформаційний аналіз території в межах природного 

заповідника «Дніпровсько-Орільський» за категоріями земель, породним складом рослин, 

цінними особливостями (місцями зростання рослин, занесених до Червоної книги України 

та області, шляхами трасування екологічних стежок тощо) враховуючи геодинамічні 

зміни регіону.  

Предмет дослідження – геоінформаційний аналіз природних цінностей та особливостей 

природного заповідника «Дніпровсько-Орільський». 

Об’єкт дослідження – процес заповідання особливо цінних територій Дніпропетровської 

області.  

Розроблена електронна карта природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» та його 

охоронної зони сприятиме удосконаленню моніторингових досліджень особливо цінних 

земель, збереженню рідкісних видів флори та фауни в регіоні, організації освітньо-

просвітницької, виховної та природоохоронної діяльності, раціональному використанню 

територій, прилеглих до природного заповідника, та нарощуванню природно заповідного 

фонду Дніпропетровської області. 
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Полюляк Богдан Васильович 

учень 11 класу 

 КЗО «Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання і виховання» 

 Дніпровської міської ради 

 

ВПЛИВ ПЕСТИЦИДІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ВІД 

ПЕСТИЦИДІВ 

 

Науковий керівник: Зубарева Ольга Дмитрівна, вчитель біології та екології Комунального 

закладу освіти «Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання і виховання» 

Дніпровської міської ради 

 

Мета: демонстрація наслідків, які може спричинити використання пестицидів. Показати 

основні методи захисту й боротьби з вмістом пестицидів у продуктах і предметах побуту, 

які використовує людина. 

     Актуальність теми дослідження: Ми живемо у світі новітніх технологій і відкриттів, які 

застосовує людина з  метою максимально спростити будь-які процеси в його житті й 

поліпшити умови свого існування за рахунок використання хімічних, фізичних і інших 

методів подолання проблем. Але, на жаль, не завжди працю людини можна замінити 

такими способами, не втративши при цьому якості результату. Яскравим прикладом є 

процес заміни людського догляду за рослинами хімічними засобами, що беруть на себе 

різні функції захисту рослинності.  

     Предмет дослідження: вплив пестицидів на людину та водойми. 

     Методи дослідження: Теоретичні: аналіз філософської, історико-педагогічної, 

психолого-педагогічної як вітчизняної, так і зарубіжної літератури з проблеми  

дослідження, метод теоретичного аналізу й синтезу.  

Емпіричні: спостереження, експеримент, аналіз його результатів.  

Висновки: 

• Пестициди стали невід’ємною частиною сільського господарства. Їх використовують для 

того, щоб підвищити якість урожаю або ж зробити його більш вигідним. 

• Восени вода є найбільш заражена пестицидами. 

• Перевірка води в домашніх умовах є можливою і легкодоступною. 

• Використовування активованого вугілля значно сприяє очищенню води. 

• Використання методів, представлених у роботі, значно сприяє покращенню екологічної 

та економічного становищу країни. 

• Використання флотореагентів з методом флотації для очищення води приводить до 

значного, навіть до практично повного видалення з неї ХОП. 

• Сільськогосподарські відходи можуть використовуватися в господарстві з додатковою 

обробкою. 
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Пронь Анастасія Василівна 
учениця 11 класу  

КЗО «Навчально-виховний комплекс «Дивосвіт» 

 із санаторними групами і класами»  м. Жовтих Вод 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ЗАБРУДНЕННЯ ЖОВТИХ ВОД  ТА  ЙОГО ВПЛИВ НА 

ЖИТТЯ 

 

Науковий керівник: Пінчук  Валентина Віталіївна,  вчитель комунального закладу освіти 

НВК «Дивосвіт» із санаторними групами і класами,  вчитель екології 

 

Актуальність теми:  напевно кожний звертав увагу на те, що середовище, яке нас оточує 

змінюється: відбувається забруднення водойм, ґрунтів, здоров’я населення, що проживає у 

містах погіршується. На мою думку, це неможливо не помітити. Тому, я вирішила 

детальніше дослідити темпи забруднення навколишнього середовища, його причини та 

наслідки. Досліди були проведені у місті Жовті Води. 

Об’єктом дослідження є стан довкілля та екологічні проблеми в містах,зокрема місті 

Жовті Води. 

Мета дослідження: проаналізувати причини виникнення та шляхи вирішення екологічних 

проблем міста Жовті Води, привернути увагу широких кіл громадськості до проблем 

збереження довкілля, підвищити екологічну культуру населення міста Жовті Води. 

Для досягнення цієї мети поставлені такі дослідницькі завдання, що винесені на захист: 

• проаналізувати причини виникнення екологічних проблем; 

• дати характеристику основних екологічних проблем міста; 

• проаналізувати екологічний стан міста Жовті Води; 

• розглянути шляхи поліпшення стану міст в Україні. 

Теоретичне та практичне значення наукового дослідження полягає в тому, що: 

• результати дослідження можуть бути використані при створенні узагальнюючих праць з 

екології міста Жовті Води; 

• при  підготовці до уроків у середніх закладах освіти міста; 

• для подальших екологічних досліджень. 

Наукова робота складається зі вступу, двох  розділів, висновків та додатків. 

 

Секція «Селекція та генетика» 
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Вербицька Світлана Андріївна 

учениця 11 класу  

КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 

 

АГРОБІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІБРИДНИХ ОГІРКІВ ТА ВПЛИВ 

ХЕЛАТНИХ ДОБРИВ «РЕАКОМ» НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ 

 

Наукові керівники: Бурко Світлана  Миколаївна, керівник  гуртка – методист, «Юні 

овочівники», КПНЗ «Станції юних натуралістів Жовтневого району», м. Кривого Рогу; 

Яковенко Зоя Михайлівна, вчитель біології КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат 

для сільської молоді», вчитель вищої категорії, вчитель –  методист. 

 

Метою роботи було виростити і дослідити гібриди огірків та дослідним шляхом з'ясувати 

ефективність позакореневих обробок комплексним мікродобривом «Реаком»  на 

врожайність огірків 

Об’єктами досліджень стали гібриди огірків РоднічокF1, ПоланF1, ГолубчикF1, 

АлладінF1, окремі фізіологічні  процеси в рослинах огірків, характер їх зміни залежно від 

впливу використання хелатного мікродобрива «Реаком». 

Огірок - одна з найбільш поширених овочевих культур. Вони мають поживну цінність та 

нормалізують травлення.  «Реаком»- це високоефективне екологічно чисте мікродобриво в 

біологічно активній формі на основі хелатів мікроелементів. Проте широкомасштабне 

використання стримується недостатністю знань про ефективність цього добрива. Саме 

тому ми вирішили дослідити вплив хелатних мікродобрив «Реаком» на ріст, розвиток та 

врожайність огірків. 

Використання мікродобрив  «Реаком»  при позакореневому підживленні рослин 

позитивно впливає на ріст розвиток та продуктивність  огірків.  Збільшується схожість 

насіння  на 6-10%, висота рослин  на 10 -30 см, вдвічі площа листової пластинки, 

врожайність підвищується на 16-19%, також покращується товарність плодів на 2-5%. 

Експериментально доведено  доцільність вирощування даних гібридів огірків та 

використання хелатного мікродобрива «Реаком» з метою одержання ранніх та високих 

врожаїв, на присадибних ділянках, особливо в умовах міста, де дачні ділянки мають 

невелику площу.  

 

 

 

 

 

 

 

Новицька Діана Дмитрівна 

учениця 10 класу 

РКЗО «Володимирівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ГІБРИДІВ ОГІРКІВ В УМОВАХ 

МЕЖІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

Науковий керівник: Янченко Тетяна Володимирівна, вчитель біології, спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії РКЗО «Володимирівська СЗШ І-ІІІст.» 
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Об`єкт дослідження: гібриди огірка звичайного АнулькаF1, ВодограйF1, СамородокF1, 

АртистF1, Мальчик з пальчикF1. 

Предмет дослідження: морфологічна характеристика та технологія вирощування огірка 

звичайного. 

Мета дослідження: визначити продуктивність гібридів огірків  в умовах 

Межівськогорайону, Дніпропетровської області; підібрати високопродуктивні  гібриди 

огірків для вирощування в умовах даній місцевості. 

Поставлені завдання: 

•На основі літературних джерел провести аналіз біологічних особливостей та технології 

вирощування огірків звичайних; 

•Встановити оцінку продуктивності різних гібридів огірків звичайних в умовах 

Межівського району Дніпропетровської області; 

• Підібрати високопродуктивні гібриди огірків звичайних відповідно до ґрунтово-

кліматичних умов зони степу України, Дніпропетровської області. 

• Актуальність теми. Зоною дослідження огірка звичайного в умовах України є Степ. 

Підбір асортименту дає змогу рекомендувати найбільш продуктивні гібриди для зони 

Центрально-Східної частини України, що здатні максимально віддати біологічно стиглий 

врожай. 

 

 

Секція «Ветеринарія та зоотехнія» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Якушева Тетяна Вячеславівна 

учениця 10 класу 

КЗ Олександрівська ЗОШ Дніпровського району 

 

 

ДІАГНОСТИКА,  ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГІПОКАЛЬЦІЄМІЇ КОРІВ У 

ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

Наукові керівники: Антоненко Петро Павлович, професор кафедри клінічної  діагностики 

та ВХТ факультету ветеринарної медицини Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету, доктор сільськогосподарських наук  

Синичич Людмила Іванівна, методист КЗ Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді 

 

     Сучасний розвиток молочного тваринництва характеризується подальшим  

підвищенням продуктивності корів і зниженням витрат кормів на виробництво  

одиниці продукції. Будь-які порушення утримання та годівля високопродуктивних корів, 

особливо до отелення та в перші тижні після родів, призводять не лише до зниження 
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продуктивності, а й призводять до глибоких порушень обмінних процесів, які 

супроводжуються розвитком гіпокальцеємії 

     Мета роботи - визначити етіологію, провести діагностику і порівняти ефективність 

лікування корів  хворих на гіпокальціємію, з використанням кормової фітодобавки 

"Гастроациду"  в умовах даного господарства. 

     Наукова новизна: уперше в фермерських умовах проведено дослідження направлені на  

вивчення ефективності лікування корів хворих на  гіпокальціємію, з використанням 

добавки кормової "Гастроациду". Застосування  фітопрепарату  в дослідній групі 

супроводжувалося покращенням обмінних процесів. 

 Таким чином апробована схема лікування гіпокальціємії з використанням наведеного 

вище фітопрепарату є  досить ефективною, оскільки після її застосування  одужали всі 

хворі тварини. 

 

 

 

 

 

 

Бойко Ольга Станіславівна 

учениця 10  класу, 

РКЗО «Межівська середня загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів № 2» 

 

ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ ДОЗ СЕЛЕНУ В 

КОМБІКОРМАХ  ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ 

Науковий керівник: Грицай Людмила Василівна, вчитель біології, РКЗО «НВК «Межівська 

середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-аграрний ліцей-інтернат», керівник 

дослідницько-експериментального гуртка 

 

Об’єкт дослідження: молодняк  кролів  породи  Сірий  велетень. 

     Предмет дослідження: раціональне вигодовування. 

     Мета роботи:  дослідити  та   вивчити  вплив різних доз селену в раціоні на 

продуктивність молодняку кролів, який вирощується на м’ясо залежно від його статі. 

     Завдання роботи: проаналізувати, як  впливає  селен на  продуктивність  кролів, 

розглянути та проаналізувати оптимальну концентрацію селену у кормах. 

     Актуальність: у зв’язку з тим, що в Україні на сьогодні норми селенового живлення 

кролів різних статевих та вікових груп не розроблені, в перспективі необхідно провести в 

цьому напрямі відповідні дослідження. 

Проаналізувавши результати досліджень, можна зробити наступні висновки: 

1. Доведення загального рівня селену у повнораціонному комбікормі до 0,1; 0,2; 0,3 і 0,4 

мг/кг сухої речовини сприяє підвищенню живої маси як самців, так і самок кролів. 

2. Найвищі показники живої маси відмічено у кролів, комбікорм яких містив 0,2 мг селену 

в 1 кг сухої речовини. 
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Жизнєвська Вікторія Олександрівна 

учениця 10 класу  

КЗ Миколаївська ЗОШ №1 Дніпропетровської області 

 

ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА  ТА ЛІКУВАННЯ КАНІБАЛІЗМУ  КУРЕЙ  В  

УМОВАХ  ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 

Науковий керівник: Антоненко Петро Павлович, доктор с.г.н., професор кафедриклінічної  

діагностики та ВХТфакультету ветеринарноїмедицини ДДАЕУ                     Синичич 

Людмила Іванівна,методист КЗ ЦЕНТУМ    

 

Методів та засобів лікування і профілактики канібалізму у курей на сьогоднішній день є 

достатньо,  але вони не завжди дають бажанні результати, або дорого вартісні.   

Тому пошук більш ефективних нових методів та лікарських засобів, у тому числі  

рослинного і тваринного походження та впровадження їх в широку практику ветеринарної 

медицини має велике народногосподарське значення, особливо в птахівництві. На підставі 

вище викладеного і була обрана наступна мета науково-дослідницької роботи. 

Мета роботи: 

Діагностика, профілактика та лікування канібалізму у курей в умовах фермерського 

господарства Дніпровського району. 

Використання препарату "Фітохол" та АСД-2 порівняно з  методами прийнятими в даному 

господарстві стимулювало процеси резистентності та обміну речовин в організмі курей. 

Це пояснюється позитивним впливом фітопрепаратів на засвоєння макро - і 

мікроелементів, а при зовнішньому застосуванні препарат АСД-2 прискорив регенерацію 

пошкоджених тканин. 

 

Секція «Лісознавство» 
 

 

 

 

 

 

 

Жужгіна Єлизавета Сергіївна 

учениця  11 класу  

КЗО «Загальноосвітня школа № 19» Дніпровської міської ради 

 

ВПЛИВ ЗВАЛИЩА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ  

І ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ НА МОРФОЛОГІЧНУ МІНЛИВІСТЬ ЛИСТЯ 

КЛЕНУ ГОСТРОЛИСТОГО (ACER PLATANOIDES) 
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Науковий керівник: Бригадиренко В.В., к. б. н., доц. кафедри зоології та екології 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

 

Актуальність дослідження: наукою не було встановлено впливу сміттєвого полігону на 

конкретний ботанічний вид. 

Мета роботи – встановлення ознак впливу полігону побутових і промислових відходів на 

місцеву флору.  

На всіх семи вибірках не встановлений взаємозв'язок між віддаленістю від екологічно 

шкідливого об'єкта і довжиною черешка. Але зі збільшенням довжини черешка, а значить 

і листкової пластинки, збільшується площа ураження чорної плямистості і зменшується 

цілісність листка.  

Те ж можна констатувати і щодо цілісності листкової пластинки клена гостролистого: на 

п’ятій дільниці цілісність листя гірша ніж на першій. Зате встановлена безперечна 

залежність цілісності листа за наявністю чорної плямистості: чим більше на листку 

Rhytismaacerinum, тим менша його цілісність. Крім того, чим краща цілісність листка A. 

platanoides тим менше його маса і навпаки, чим більша маса листа, тим менше його 

цілісність, оскільки на ньому, як правило, більше грибкових ушкоджень. 

Втім, площа листя клена гостролистого теж не стала індикатором яких-небудь 

статистично значимих відхилень. Встановлено, що середня площа листя третьої ділянки 

набагато більше, ніж з четвертої, але з першої менше, ніж з п’ятої. Однак, взаємозв'язок 

між площею листа і масою одиниці площі листа встановленій досить чітко: чим більша 

листкова пластинка, тим менша маса одиниці його площі. Це пов'язано з великою 

концентрацією вторинних жилок на одиницю площі малого листка. Листкова маса клена 

гостролистого теж не продемонструвала суттєвого відхилення від середнього значення на 

одній ділянці, так само як і вимірювач щільності: вона виявилася приблизно однаковою на 

всіх ділянках дослідження.  

У результаті дослідження виявлено, що фактор близькості полігону побутових і 

промислових відходів впливає на розвиток листкових пластин Acerplatanoides несуттєво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хітрак Вікторія Віталіївна 

учениця 11 класу 

 Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №126 

 

ФІТОІНДИКАЦІЯ УРБОЕКОСИСТЕМ МІСТА КРИВИЙ РІГ 

 

Науковий керівник:Кулішова Алла Анатоліївна, вчитель вищої категорії, вчитель-

методист Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 126, керівник гуртка 

«Юний науковець» КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 
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Кривий Ріг є одним з найкрупніших міст України з підвищеним техногенним 

навантаженням, що обумовлено наявністю на його території підприємств металургійної, 

гірничо-рудної галузей промисловості. Значимість рослинного покриву як індикатора 

стану екосистеми полягає в тому, що він дуже чутливо реагує на зміну екологічних 

факторів і така реакція в багатьох випадках фіксується візуально. 

Апробація:Всеукраїнський конкурс «Intel ECO Ukraine 2016», « Drеam ECO 2016» , 

Всеукраїнській Інтернет олімпіаді «Крок до знань 2016».  

Мета роботи:встановити фітоіндикаційні особливості найпоширеніших деревних 

насаджень в межах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Актуальність:В умовах антропогенної трансформації стану довкілля відбувається 

деградація рослинного покриву. Знання загального сучасного стану, таксономічного 

складу міських зелених насаджень та умов місцезростання рослин в урбанізованому 

середовищі є однією з важливих передумов успішного вирішення комплексу питань 

пов'язаних з формуванням міського ландшафту і поліпшення його еколого-

естетичноїцінності. 

Об'єктдосліджень:штучні зелені насадження в межах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Предмет дослідження:біоморфологічні особливості листків штучних зелених насаджень в 

межах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 

Завдання дослідження: 

1) проаналізувати значення фітоіндикаційних досліджень у визначенні стану біологічних 

систем у науковій літературі та мережі Інтернет;  

2)проаналізувати природно-кліматичні умови району досліджень;  

3) встановити основні забруднювачі у регіоні досліджень;  

4) встановити вплив атмосферного забруднення на накопичення зольних елементів в 

зелених насадженнях ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ;  

5) встановити вплив атмосферного забруднення на біоморфологічні особливості листків 

штучних зелених насаджень ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ;  

6) використовуючи фітоіндикаційні методи, дати оцінку параметрам визначених тим чи 

іншим фактором середовища. 

Висновки: 

1. Фітоіндикаційні дослідження у промислово розвиненому регіоні спрямовані на 

отримання якомога повної та надійної інформації стану навколишнього середовища за 

допомогою рослин. Встановлено на основі аналізу літературних джерел, що поблизу шахт 

значно збільшений вміст свинцю в листі деревних порід. Проведення дослідження 

дозволяє рекомендувати для посадки в районах інтенсивного забруднення акацію білу, яка 

має високу інтенсивність акумуляції марганцю і не виключено і інші елементи. 

Спостерігається великий вміст всіх форм вуглеводів в листі тополі чорної, порівняно з 

кленом татарським, що, напевно, може бути однією з причин високої стійкості на ділянках 

його рекультивації.  

2. Регіон досліджень характеризується складною взаємодією кліматичних факторів, 

специфічних гірських порід та антропогенною трансформацією екосистем. При цьому 

негативними наслідками розвинутого промислового комплексу на екологічний стан 

міських екосистем є потужний вплив полютантів.  

3. Частка газоподібних забруднюючих речовин (сульфур (IV) оксид, карбон (IV) оксид, 

оксиди нітрогену, вуглеводні, леткі органічні сполуки та інші газоподібні речовини) в 

повітрі перевищує 80%. Причому на оксид карбону (IV) припадає більше 75% викидів. 

Майже 14% від загальної кількості полютантів складають тверді речовини (в основному 

пил). 

 

Секція«Сучасні біотехнології» 
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Корнєв Олексій Ігорович 

ученик 11 класу 

Комунального навчального закладу «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради 

 

БІОУТИЛІЗАЦІЯ ОСАДУ СТІЧНИХ ВОД З ОТРИМАННЯМ БІОГАЗУ 

 

Науковий керівник: Гармаш С.М., доцент кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 

«Український державний хіміко-технологічний університет» к.с.-г.н., доцент 

 

Мета досліджень – отримання біогазу з осаду стічних вод двох підприємств 

Дніпропетровської області: ТОВ «Чорнобай-м'ясо» та Південної станції аерації м. Дніпра. 

Актуальною проблемою для багатьох країн світу є пошук альтернативних джерел енергії. 

Найбільш перспективним газоподібним паливом є біогаз, інтерес до використання якого в 

останні роки продовжує зростати. Його отримання – ефективний спосіб утилізації 

органічних відходів. Відпрацьований активний мул (осад стічних вод) вважається одним із 

ключових поновлюваних енергетичних ресурсів майбутнього. 

В експериментальній частині наведено основні матеріали та методи досліджень, методика 

отримання біогазу в лабораторних умовах, результати досліджень та їх обговорення. 

Вивчено динаміку інтенсивності виділення біогазу з осаду стічних вод. Встановлена 

найбільша кількість біогазу з субстрату на основі осаду стічних вод підприємства ТОВ 

«Чорнобай-м'ясо» (співвідношення ОСВ1:Біогумус=1:0,2), яка складає 53 дм3. 

Результати експериментів демонструють ефективність анаеробного методу 

біотрансформації осаду стічних, що забезпечує високі показники деструкції органічних 

речовин, виходу біогазу з високим вмістом метану та стабільність протікання анаеробних 

реакцій. 

Практичне значення роботи: впровадження даної технології у виробництво дозволяє з 1 

тонни осаду стічних вод одержати до 40 т м3 біогазу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Євтухов Ілля Шарофович 

учень 10 класу 

КЗ «Нікопольська СЗОШ І-ІІІ ст. №2» Дніпропетровської області 
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ДОСЛІДЖЕННЯ БІОКОНВЕРСІЇ БАГАТОТОННАЖНИХ РОСЛИННИХ 

ВІДХОДІВ УКРАЇНИ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ БІОЕТАНОЛУ 

 

Наукові керівники: Гармаш С. М., доц. каф. охорони праці та БЖД ДВНЗ УДХТУ,  

к.с.-г.-н.,доцент 

Чорнобривець Т. С., керівник наукового товариства «Паросток» КПНЗ «НБДЮТ» 

 

Актуальність роботи. Щорічно в Україні утворюється десятки тис. т відходів сорго, 

проблема утилізації яких до кінця не вирішена. 

Метою роботи є розробка схеми переробки відходів сорго (багаси) у лабораторних умовах 

з метою отримання біоетанолу та визначення його кількості.  

В експериментальної частині наведено основні матеріали та методи досліджень, методика 

отримання біоетанолу в лабораторних умовах, результати досліджень та їх обговорення. 

Результати досліджень показали, що з 100 г відходів сорго можливо отримати навколо 11 

млбіоетанолу. 

Впровадження даної технології у виробництво дозволяє з 1 тонни відходів сорго одержати 

110 л біоетанолу. 

Практичне значення роботи. Запропонована технологія біопереробки відходів сорго 

допоможе отримати біоетанол – альтернативне джерело енергії. Результати науково-

дослідницької роботи в подальшому можуть будуть використані при створенні дослідно-

промислової установки. 

 

 

 

 

 

 

 

Пелипець Єлизавета Ігорівна 

учениця 9 класу 

Марганецької гімназії 

вихованка Міського еколого-натуралістичного центр дітей та учнівської молоді  

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАПОЮ ЧАЙНОГО 

ГРИБА ПІД ЧАС ЙОГО КУЛЬТИВУВАННЯ 

 

Наукові керівники: Зубкова Валентина Григорівна, керівник гуртка «Поглиблене вивчення 

хімії»;ПелипецьЮлія Станіславівна, вчитель хімії Марганецької гімназії 

 

Метою роботи є визначення факторів оптимальної готовності напою медузоміцета. 

Із літературних джерел не можна дати однозначної відповіді на питання, коли напій 

можна вважати готовим для вживання, враховуючи не тільки смакові властивості, але й 

максимальну користь для організму. 

Задачі дослідження: аналітичний огляд літератури з даної теми; засвоення методів 

культивування чайного гриба в домашніх умовах; дослідження зміни значень загальної 

кількості речовин, густини, органолептичних показників розчину чайного гриба в процесі 

його культивування; аналіз отриманих результатів та розробка практичних рекомендацій. 
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В результаті дослідження встановлено, що вживати напій краще в межах pH від 4,5 до 3,5. 

У домашніх умовах можна контролювати цей інтервал за освітленням розчину і 

закінченням бурхливого виділення вуглекислого газу. Значення pH можна контролювати 

за допомогою універсального індикаторного паперу.  

Практичне значення роботи. Виявлено деякі закономірності, що дозволяють в домашніх 

умовах визначити оптимальну готовість напою. Дослідження дають можливість 

запропонувати практичні рекомендації людям, що використовують напій чайного гриба і 

привернути увагу людини до природної лабораторїї здоров’я. 

  

 

 

 

 

 

 

Кізілова Анна Андріївна 

учениця 11 класу 

КЗ "НСЗШ № 4"  м. Нікополь 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУЧАСНИХ  

КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЇХ  

ВІДПОВІДНОСТІ ДЕРЖСТАНДАРТАМ 

 

Наукові керівники: Гармаш С. М., доц. каф. охорони праці та БЖД ДВНЗ УДХТУ,  

к.с.-г.-н.,доцент  

Чорнобривець Т. С., керівник наукового товариства «Паросток» КПНЗ «НБДЮТ» 

 

Об'єктом дослідження є йогурт вітчизняного виробництва.  

Предметом дослідження є споживні властивості трьох видів йогурту: Danone Йогурт 

класичний, 1,5%; Йогурт Галичина абрикос 2,5%; Біойогурт «Чудо» малина-гранат, 2,5 %. 

Метою роботи є дослідження властивостей кисломолочних напоїв (йогурту),  що 

реалізуються в торгівельній мережі м. Дніпр. 

Актуальність теми. На споживчому ринку представлено велику кількість йогурту різних 

торгових марок. Однак останнім часом якість йогурту дедалі менше задовольняє його 

споживачів, тому дуже важливою є правильна та об’єктивна її оцінка. 

В експериментальної частині представлено визначення органолептичних, фізико-хімічних 

властивостей кефіру трьох видів та встановлена відповідальність їх державним 

стандартам. 

Практичне значення. Основні методи оцінки властивостей біойогуртів можуть бути 

використані при експрес тестуванні біойогуртів, отриманих у домашніх умовах, або 

вироблених на підприємствах. 
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Побережнюк Анастасія Олександрівна 

учениця 9 класу  

Слобожанського навчально-виховного комплексу № 1 Дніпровського райну 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРОСТОКВАШИ, 

ОТРИМАННОЇ В БАКТЕРІАЛЬНОЇ ЗАКВАСКИ «ПРОСТОКВАША-ІМПРОВІТ» 

 

Керівник: Гармаш Світлана  Миколаївна, доцент кафедри  охорони праці та БЖД ДВНЗ 

УДХТУ 

 

Актуальність теми. Актуальність роботи. Молоко і молочні продукти займають важливе 

місце в харчуванні людини. Простокваша забезпечують організм сприятливо 

збалансованими і легкозасвоюваними білками, жирами, вуглеводами, мінеральними 

речовинами і вітамінами, має профілактично-лікувальні властивості.  

Мета досліджень – визначення якісних (органолептичних та фізико-хімічних) показників 

простокваші із бактеріальної закваски «Простокваша-Імпровіт». 

Основні завдання роботи: 

- виготовлення простокваші на основі закваски; 

- визначення її якісного складу експериментальним шляхом; 

- порівняння показників виготовленої простокваші та показників, зазначених у державних 

стандартах. 

Практичне значення роботи. Доступні методи досліджень можливо використати в 

домашніх умовах для оцінки якості виготовленої простокваші. 

 

 

 

 

 

 

Цибульська Анастасія Олександрівна 

учениця 11 класу 

СЗШ, м. Нікополь 

 

ОТРИМАННЯ РЯЖАНКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЛАКТО- І БІФІДОБАКТЕРІЙ ТА 

НАТУРАЛЬНИХ ДОБАВОК 

 

Науковий керівник : Гармаш Світлана  Миколаївна, доцент кафедри біотехнології, 

    Українського  хіміко-технологічного університету  

 

Актульність роботи. Біфідобактерії і лактобактерії, що входять до складу ряжанки, 

володіють високою антагоністичною активністю щодо патогенних і умовно 

мікроорганізмів. Систематичне вживання їх сприяє підтримці й відновленню мікробної 

екології в організмі людини.  
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Метою наших досліджень було визначення органолептичних та фізико-хімічних 

показників ряжанки, отриманої з бактеріальної закваски "Laktina" (Болгарія) в 

лабораторних умовах.  

На основі аналітичного огляду літератури показано, що ряжанка має високі харчові, 

дієтичні та лікувально-профілактичні властивості. 

Встановлено, що органолептичні показники продукту (кольор, запах, смак, консистенція) 

відповідають вимогам стандарту ДСТУ 4565:2006 «Ряжанка та варенець. Технічні умови». 

Фізико-хімічні показники (титруєма кислотність за Тернером, активна кислотність та 

масова частка жиру) знаходяться в мережах нормативних значень. 

Методи досліджень можуть бути використані при аналізі ряжанки, приготуваної у 

домашніх та промислових умовах.    

 

 

 

 

 

 

Чирков Микита Володимирович 

учень 11 класу  

КЗО  «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради 

 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ НА ОСНОВІ ПОБІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

РОСЛИННИЦТВА 

 

Науковий керівник: Гармаш С.М., доцент кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 

«Український державний хіміко-технологічний університет» к.с.-г.н., доцент 

 

Актуальність роботи пов’язана з пошуком альтернативних джерел енергії. На основі 

літературного огляду встановлено, що Україна має багату сировинну базу для отримання 

біогазу: відходи рослинництва (солома, стебла кукурудзи, тирса деревини). Біометановий 

потенціал знаходиться в залежності від процесу і походження соломи в межах від 3,0 до 

3,3 млрд. м3/рік, деревинної біомаси – 2,5 млрд. м3/рік. 

Метою дослідницької роботи є отримання біогазу з рослинніх відходів (соломи пшениці, 

стебла кукурудзи, тирси деревини) в лабораторних умовах та встановлення його об’єму і 

виходу біогазу. 

Результати проведених досліджень показали, що найбільший вихід біогазу одержано зі 

стебла кукурудзи: зі 100 г– 0,41 м3 

У промисловості можливо отримати з 1 т стебла кукурудзи  – 410 м3 біогазу, з 1т соломи 

пшениці – 340 м3, з 1т тирси деревини – 210 м3 

Хроматографічний метод аналізу показав, що вміст метану складає: на основі соломи 

пшениці – 56%; стебла кукурудзи – 53%; тирси деревини – 50%. 

Практичне роботи. Використання біогазу на основі побічної продукції рослинництва 

дозволяє вирішити комплекс енергетичних, екологічних та соціальних задач. 
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ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

Секція «Географія та ландшафтознавство» 

 

 

 

 

 

 

 

Мамедова Земфіра Вугарівна 

учениця 10 класу  

КЗО «Середня загальноосвітня школа №3 з профільними класами імені М. Островського» 

м. Жовті Води Дніпропетровської області. 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛИХ 

МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІСТ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 

 

Науковий керівник: Башлик Ганна Миколаївна, вчитель географії, спеціаліст вищої 

категорії, вчитель методист, «Відмінник освіти України» 

 

     Монофункціональні міста є невід’ємними елементами системи міських поселень 

України. Однак вузька спеціалізація таких міст та, як наслідок, складності в економічному 

розвитку перешкоджають формуванню сприятливого середовища життєдіяльності в даних 

населених пунктах. Тому важливого значення набуває аналіз стану малих мономіст, 

зокрема Дніпропетровщини, та пошук шляхів вирішення проблем, пов’язаних з 

феноменом монофункціональності. 

     Мета: дослідити сучасний стан та малих монофункціональних міст Дніпропетровщини 

та виділити основні проблеми їх розвитку. 

     Завдання: 

  розглянути теоретичний матеріал з даної теми та уточнити суть поняття «мале 

монофункціональне місто»; 

 проаналізувати попередні дослідження монофункціональності; 

 відібрати малі мономіста Дніпропетровщини та обґрунтувати їх 

монофункціональність; 

 розглянути історико-географічний підхід утворення обраних монофункціональних 

міст; 

 дослідити сучасний демографічний, соціально-економічний та екологічний стан 

малих мономіст Дніпропетровщини; 

 проаналізувати сильні та слабкі сторони монофункціональних міст на основі 

SWOT-аналізу; 

 запропонувати шляхи вирішення проблем малих монофункціональних міст та 

напрями розвитку відповідно до їх можливостей. 
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Лазоренко Катерина Олександрівна 

учениця 11 класу 

КЗО «Середня загальноосвітня школа №3 з профільними класами імені М. Островського» 

м. Жовті Води Дніпропетровської області. 

 

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Науковий керівник: Башлик Ганна Миколаївна, вчитель географії, спеціаліст вищої 

категорії, учитель методист, «Відмінник освіти України» 

 

 

Безпека життєдіяльності як галузі знань та науково-практичної діяльності, спрямована 

на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей та наслідків 

впливу. З розвитком техніки та технологій промислового виробництва особливої 

актуальності набули проблеми взаємодії суспільства і природи. Вже зараз техносферу 

України характеризує значний тиск на природне середовище (в деяких регіонах у 5 – 6 

разів вищий ніж у середньому у розвинених країнах).  

Проблема запобігання природно-техногенним надзвичайним ситуаціям, зменшення їх 

впливу на населення, природу й економіку має пріоритетне загальнодержавне значення.       

Актуальним є всебічне вивчення природної та техногенної безпеки життєдіяльності 

населення Дніпропетровської області, особливо зважаючи на те, що Дніпропетровська 

область є регіоном-лідером важкої індустрії, має значний промисловий потенціал та 

високе техногенне навантаження [13]. 

     Мета роботи: дослідити техногенні небезпеки регіонального та локального рівня, 

охарактеризувати їх та запропонувати шляхи підвищення техногенної безпеки. 

     Основні завдання роботи: 

 ознайомитись із сутністю природної та техногенної небезпеки; 

 проаналізувати попередні дослідження науковців з даної теми; 

 визначити регіональні техногенні небезпеки та охарактеризувати їх; 

 ранжувати райони області за ступенем небезпеки; 

 оцінити стан захворюваності населення Дніпропетровської області; 

 створити карти хімічної, радіаційної та гідродинамічної небезпеки;  

 розглянути техногенні небезпеки на локальному рівні; 

 запропонувати шляхи підвищення техногенної безпеки м. Жовті Води та 

розглянути концепцію поляризованого ландшафту, як один них; 

 планувати містозабудову відповідно до концепції сталого розвитку, як один з 

головних шляхів підвищення рівня техногенної безпеки. 
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     Методи: історичний, порівняльно-географічний, картографічний, статистичний, 

системний, математичний, моделювання, регіонального та локаційного аналізу, індукції та 

дедукції. 

     Предмет дослідження: техногенна безпека життєдіяльності населення 

Дніпропетровщини та м. Жовті Води. 

     Об’єкт дослідження: техногенні небезпеки Дніпропетровщини та м. Жовті Води. 

     Новизна роботи полягає в оцінці техногенної безпеки Дніпропетровської області та в 

запропонованих шляхах підвищення техногенної безпеки, чому було приділено 

недостатньо уваги в монографії за редакцією Я.Б. Олійника «Регіональні відміни 

природно-техногенної безпеки в Україні». 

     Дана робота може бути використана учнями та вчителями при вивченні курсу 

«Економічна і соціальна географія України» та курсу «Екологія», на уроках з предмету 

«Основи здоров’я», штабом цивільного захисту для проведення занять з цивільної 

безпеки, під час занять краєзнавчих гуртків, а також тими, хто цікавиться проблемою 

техногенної безпеки. 

     Робота складається з трьох розділів, які вміщують тринадцять рисунків, з яких сім 

діаграм, один графік та п’ять карт та чотирнадцять додатків. Також було проаналізовано 

тридцять одне літературне джерело. Все це допомагає наочно зрозуміти поданий матеріал 

та підтверджує його достовірність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брагар Поліна Костянтинівна 
учениця 10 класу 

КЗО «Середня загальноосвітня школа № 1» Дніпровської міської ради 

 
ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕРЕЖІ РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД У 

РЕГІОНАХ УКРАЇНИ (ЗА ПЕРІОД 2003-2013 РР.) 

 

Науковий керівник: Кучеренко Ольга Олександрівна, вчитель географії 

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 1» м. Дніпро 

 

     Мета даної роботи: проведення географічного аналізу мережі релігійних 

громад у регіонах України за період 2003-2013 рр. 

Дослідження проводилося за допомогою методів літературноаналітичного, математико-

статистичного, узагальнення, пояснення, методу 

аналізу, класифікації, порівняльно-описового, картографічного.  

     Завдання роботи: 

 дослідити теоретико-методологічні основи вивчення релігійних громад; 

розглянути класифікації релігій за різними показниками; 
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 виявити місце досліджень релігійної сфери у працях науковців різних галузей 

знань; 

 провести наукометричний аналіз періодичних географічних видань щодо 

релігійних громад; 

 розглянути методи та підходи вивчення релігійних громад; 

 охарактеризувати мережу релігійних громад країни; 

 простежити розподіл релігійних громад у регіонах держави; 

 провести картографування отриманих результатів. 

Робота складається з 3 розділів. Містить у собі – 4 карти, 2 таблиці, 6 

діаграм, 2 рисунка-схеми, 1 додаток, опрацьовано 53 джерела інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давиденко Катерина Дмитрівна 

учениця 10 класу 

Криворізької спеціалізованої школи I – III ступенів № 74 Криворізької міської ради 

 

 ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ІМТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ  

КРИВОРІЗЬКИХ АБІТУРІЄНТІВ 

Науковий керівник: Сухар Ніна Іванівна, вчитель географії, Криворізької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 74 

 

     Освітня міграція є складовою інтелектуальної міграції, характерними рисами якої є 

короткотерміновість, більш-менш чітко окреслені часові рамки, обмеження до певної 

вікової групи, а також мета виїзду – здобуття освіти за кордоном.  

Актуальною дана проблематика є і для нашого міста. Якщо ще 15-20 років тому Кривий 

Ріг, хоча й мав ухил в підготовку фахівців технічних спеціальностей, однак входив до 

когорти доволі потужних освітніх центрів України, то нині кількість вступників до ВНЗ 

міста щорічно катастрофічно знижуються. 

     Об’єкт дослідження – освітній комплекс Кривого Рогу. 

     Предмет дослідження – географічний аналіз вступної кампанії. 

     Метою даного дослідження є визначення міграційних процесів в інтелектуальній сфері, 

виявлення їхніх причин та напрямів їх регулювання в інтересах збереження та розвитку 

інтелектуального потенціалу Криворіжжя. 

      Завдання дослідження: визначити сутність понять «інтелектуальна та освітня 

міграція»; прослідкувати основні тенденції та причини інтелектуальної міграції в Україні; 

проаналізувати специфіку інтелектуально-освітньої міграції на Криворіжжі; обґрунтувати 

основні напрями місцевого регулювання процесів освітньої міграції в інтересах 

збереження інтелектуального потенціалу Кривого Рогу. 

     Новизною даного дослідження є те, що вперше питання освітньої міграції 

розглядається на рівні Кривого Рогу та зроблено спробу надати рекомендації щодо 

зниження темпів даного явища.  
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                                       Секція «Гідрологія» 
 

 

 

 

 

 

Нековаль Дар’я Сергіївна 

учениця 11 класу 

 Широківської СЗШ І – ІІІ ступенів № 2  с.м.т. Широке  Широківського району 

Дніпропетровської області.  

ЗМІНА СКЛАДУ ПРИРОДНИХ ВОД ШИРОКІВЩИНИ ВНАСЛІДОК  

                         ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ   

 

Науковий керівник Татаренко Валентина Михайлівна вчитель географії Широківської 

СЗШ № 2, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.              

 

      Актуальність питання забезпечення  населення чистою питною водою та техногенне 

навантаження на природні води Широківщини, що знаходиться практично в межах 

Кривбасу і спонукало  поставити мету дослідити та проаналізувати техногенне 

навантаження на підземні та поверхневі води, а також прояви несприятливих природних 

явищ, що виникають в результаті впливу на природні води.        

З використанням комплексного підходу, що включає аналіз та систематизацію даних 

літературних джерел, результатів моніторингових досліджень, інженерно-геологічних 

вишукувань та науково-дослідних робіт, натуральні польові обстеження, аналітичні 

розрахунки, з’ясовані  чинники зміни складу природних вод Широківського  району.  

В першому розділі визначена роль природних передумов та техногенних чинників в 

розвитку та інтенсифікації різних типів впливу на гідросистему району.    

Другий розділ присвячений аналізу зовнішніх проявів : зсувів, підтоплення., їх 

характеристик та причин.        

В третьому розділі виконаний аналіз забезпечення населення питною  водою,  впливу 

зміни якості води на стан здоров’я населення та рекомендації щодо зменшення 

негативного впливу на гідрологічні об’єкти району. 
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Секція «Кліматологія та метеорологія» 
 

 

 

 

 

 

Дешева Дар’я Сергіївна 

учениця 9 класу 

КЗО «Середня загальноосвітня школа №3 з профільними класами імені М. Островського» 

м. Жовті Води Дніпропетровської області 

 

ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ НА ВРОЖАЖАЙНIСТЬ  

ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 

 

Науковий керівник: Башлик Ганна Миколаївна, вчитель географії, спеціаліст вищої 

категорії, учитель методист, «Відмінник освіти України» 

 
     Сьогодні факт глобального потепління не викликає сумнівів і вважається 

експериментально доведеним: ріст глобальної температури повітря та океанів, зменшення 

площі морського льоду, підвищення рівня Світового океану підтверджено 

довготривалими інструментальними вимірами. Кліматичні зміни, що відбуваються 

протягом останніх десятиліть, не перестають хвилювати вчених, суспільні організації та 

уряди країн усього світу. У зв’язку з цим, активніше розвиваються методи прогнозування 

глобальних змін клімату та їх можливих наслідків. 

Так як проблема глобального потеплiння є актуальною у всьому свiтi виникла потреба у 

дослiдженнi змiн клiмату, розробки можливих прогнозiв та виявлення наслiдкiв, до яких 

це призведе, знаходження шляхiв вирiшення проблеми. 

     Мета роботи: спостереження коливань середньорiчної, середньомiсячної температури, 

амплітуди та кiлькостi опадiв, визначення вологозабезпеченостi території, простеження 

зв’язку мiж глобальним потеплiнням та посухами та впливу глобальних змiн клiмату на 

рослинництво на локальному рiвнi для П’ятихатського району, а також прогнозування 

змiн температури та кiлькостi опадiв до 2040 року. 

     Завдання роботи: 

- ознайомитись iз доведеннями щодо глобальних змiн клiмату; 

- з’ясувати практичне значення спостережень за температурою повiтря та кiлькiстю 

опадiв; 

- ознайомитись з приладами для визначення температури повiтря та кiлькостi опадiв; 

- проаналiзувати загальнi змiни клiмату на локальному рiвнi за показниками метеостанцiї    

Комiсарiвка; 
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- визначення показника ГТК Селянiнова; 

- дослiдження впливу змiн на зерновi культури за даними Ерастiвької дослiдної станцiї; 

- прогнозування змiн клiмату на локальному рiвнi. 

В результатi дослiджень було виявлено, що з 2007 року спостерiгаються найбiльшi 

вiдхилення температури вiд норми. Що стосується опадiв, цей показник неоднорiдний по 

всiй територiї Днiпропетровської областi та вiдзначається значною мiнливiстю. Проте 

загалом спостерiгається тенденцiя до збiльшення кiлькостi опадiв. Проте це вiдбувається 

за рахунок збiльшення iнтенсивностi випадання опадiв. Збiльшується значення ГТК за рiк, 

тобто рiчна кiлькiсть посух зменшується. Але при цьому значно зменшилась врожайнiсть 

зернових культур. Тобто глобальне потеплiння має здебiльшого негативнi наслiдки для 

вирощування зернових культур. 

 

Секція «Геологія, геохімія та мінералогія» 

 

 

 

 

 
 

Панасенко Максим Віталійович 

учень 10 класу 

Позашкільний заклад: географічний гурток ДВ МАН України. м. Жовті Води 

Дніпропетровської області 

 

БУРШТИНИ ЯК ЦІННА МІНЕРАЛОГІЧНА СИРОВИНА УКРАЇНИ ТА 

ПРОБЛЕМИ ПОВ’ЯЗАНІ З ЇЇ ВИДОБУТКОМ 

Науковий керівник: Башлик Ганна Миколаївна, вчитель географії, спеціаліст вищої 

категорії, учитель методист, «Відмінник освіти України» 

     Мета даної роботи: дослідити проблеми видобутку бурштину, як цінної мінералогічної 

сировини, виявити причини нелегального видобутку, його наслідки і знайти шляхи 

розв’язання даної проблеми. 

     Завдання  роботи: 

проаналізувати попередні геологічні дослідження бурштину; 

обґрунтувати теоретичний базис дослідження покладів бурштину; 

дослідити генезис бурштину; 

класифікувати бурштин за його різновидами; 

виявити поширення бурштинових родовищ в світі й Україні; 

проаналізувати розвідані і промислові запаси бурштину в Україні;  

дослідити чинники, які зумовили нелегальний видобуток бурштину на Поліссі; 

      запропонувати шляхи вирішення проблеми нелегального видобутку бурштину; 

узагальнення результатів досліджень в картосхемах, порівняльних таблицях та 

діаграмах; 
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      Об’єкт дослідження: родовища бурштину на Поліссі. 

      Предмет дослідження: дослідження проблеми нелегального видобутку бурштину в 

Україні. 

      Методи дослідження: історичний, статистичний, системний, математичний, 

порівняльний, аналітичний та картографічний. 

Робота складається з трьох розділів, одинадцяти додатків, семи малюнків, чотирьох 

таблиць. 

Дана робота може бути використана при вивченні економічної і соціальної географії 

України та при вивченні  фізичної географії України. Робота може використовуватися як 

вчителями так і учнями, а також тими, хто переймається проблематикою даної теми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакум Антон Владиславович 

учениця 9 класу 

КЗО «Середня загальноосвітня школа №3 з профільними класами імені М. Островського» 

м. Жовті Води Дніпропетровської області 

 

КРАТЕРИ ЯК ОБ'ЄКТИВИ ВИВЧЕННЯ ІМПАКТНОЇ ГЕОЛОГІЇ 

 

Науковий керівник: Башлик Ганна Миколаївна, вчитель географії, спеціаліст вищої 

категорії, учитель методист, «Відмінник освіти України» 

      Імпактні структури – одні з найзагадковіших та найбільш цікавих об’єктів геологічної 

будови Землі. У світі налічуються тисячі кратерів, і досить багато з них – саме метеоритні.  

     У наш час досить швидко посилюється зв'язок між геологією і туризмом. Десятки 

прикладів геологічних пам’яток природи можна навести і в Україні: Кременецькі гори, 

вулканічний масив «Карадаг», водоспад Учан-Су, гранітний масив «Кам’яні могили», 

печера «Мармурова» та найбільша гіпсова печера у світі «Оптимістична» та багато інших 

[1]. 

    Не виключенням є і метеоритні кратери, деякі з яких стали справжніми туристичними 

брендами, або навпаки, є досить перспективними, але туристичні маршрути до них ще не 

стали звичайною справою. 

    Одним із таких кратерів є Тернівський. Визнання його імпактного походження прийшло 

досить нещодавно – Тернівській астроблемі трохи менше 40 років тому надали статус 

метеоритної структури. 

     Геологічна екскурсія до Тернівського кратера нині є перспективним проектом, а для 

деяких в минулому працюючих об’єктів, наприклад шахти «Первомайської-1», це досить 

реальний шанс з’явитись на туристичній карті міста. Шахта була досить давно 

законсервована, але транспортні системи шахти, які в минулому використовувались 

гірниками, тепер є єдиним способом потрапити у середину давньої імпактної структури. 

Незвичайне поєднання гірських порід давнього Українського щита та шокових 
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геологічних порід всередині об’єкту, особливо на горизонтах 465 м та 920 м вражає не 

тільки звичайного туриста, я й дипломованого геолога. 

     Мета роботи: дослідити туристичний потенціал Тернівської астроблеми і розробити 

маршрут. 

     Об’єкт дослідження: Тернівська астроблема як туристичний об’єкт.  

     Предмет дослідження: туристичний потенціал Тернівської астроблеми. 

     У роботі були використані такі методи географічних досліджень:  

1) історичний: аналіз розвитку уявлень про імпактні структури Землі та процес їх 

утворення; 

2) картографічний метод: дослідження території Кривого Рогу та Криворізького району за 

тематичними картами; 

3) порівняльний метод: порівняння цін номерів у готелях Кривого Рогу; 

4) аналітичний: аналіз наукової літератури з геології та географії туризму; 

5) статистичний: класифікація метеоритних кратерів Землі. 

     Завданнями роботи є: 

 - привернути увагу громадськості до геологічних екскурсій; 

 - обґрунтувати даний туристичний маршрут; 

 - визначити точки пролягання маршруту. 

     Задачі роботи: 

 - проаналізувати розвиток уявлень людства про метеоритні кратери Землі; 

 - дослідити наслідки падіння метеоритів на поверхню Землі; 

 - класифікувати кратери за діаметром, використовуючи теоретичний матеріал; 

 - оцінити туристичний потенціал Тернівської астроблеми, ознайомившись з науковою 

літературою; 

 - створити картосхему маршруту. 

     Новизна роботи заключається у розширенні знань з імпактної геології, оцінці 

туристичного потенціалу Тернівської астроблеми, науково-методичному обґрунтуванні 

туристичного маршруту та картографуванні екскурсійного маршруту. 

     Дана робота може бути використана під час вивчення рекреаційних ресурсів України та 

області, на заняттях краєзнавчого гуртка та тими, хто цікавиться проблемами імпактної 

геології  

     Робота містить три розділи. Складається з двадцяти одної сторінки, із семи таблиць та 

трьох картосхем.  

 

 

Трикоцька Єлизавета Сергіївна 

учениця 10 класу 

Криворізького гуманітарно-технічного ліцею № 129 Криворізької міської ради 

 

МІНЕРАЛОГІЧНИЙ І ГЕОХІМІЧНИЙ ФАКТОРИ ГЕНЕЗИСУ ТАЛЬКОВИХ 

СЛАНЦІВ КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ 
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Наукові керівники:Харитонов Віталій Миколайович, к.геол.н., доцент кафедри геології 

прикладної мінералогії ДВНЗ «КНУ», Рузанова Ольга Петрівна,вчитель географії  

Криворізького гуманітарно-технічного ліцею № 129 

 

     Метою роботи є критичний аналіз двох гіпотез про первинно-магматогенної і 

первинно-осадової природи талькітів з врахуванням двох факторів – мінералогічного і 

геохімічного. 

Задачі: 

1. Аналіз інформаційних джерел. 

2. Відбір проб талькових сланців. 

3. Вивчення мінерального складу талькових сланців за допомогою мікроскопу 

поляризаційного прохідного світла 

4. Проведення рентгенофазового і спектрального аналізів. 

5. Співставлення результатів спектрального аналізу криворізьких і первинно-осадових та 

первинно магматогенних утворень Східно-Європейської і Сибірської платформ. 

     Об'єктом дослідження є мінеральний і мікрокомпонентний склад талькітів 

Криворізького залізорудного басейну. 

     Предметом дослідження є талькові сланці центральної частини Криворізького басейну. 

     Актуальність теми роботи пов’язана з необхідністю вирішення питань стратиграфічної, 

формаційної та вікової приналежності порід талькових порід, така як це є важливим для 

розуміння історії геологічного розвитку Кривбасу. 

Застосовані методи: мікроскопічний мінералогічний в прохідному світлі рентгенофазовий, 

спектрального напівкількісний, статистичний. 

     Наукова новизна полягає у розробці схем реакцій, за якими міг виникнути тальк за 

рахунок змішаних за складом карбонат-глинистих утворень; виявлена суттєва відмінність 

криворізьких талькітів від коматіїтів зелено-кам’яних поясів Східно-Європейської і 

Сибірської платформ. 

     Практична значимість роботи полягає у можливості використання отриманої 

інформації для вирішення практичних завдань мінералогії, а також для залучення в 

навчальному  

процесі –при вивченні шкільних курсів географії, фізики, природознавства. 
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Яковенко Ілья Михайлович 

учень 9 класу 

КЗО “Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ВІДХОДІВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  

НА ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА ПРИКЛАДІ АЛЮВІАЛЬНИХ ПІСКІВ  

Р. ДНІПРО (МОНАСТИРСЬКИЙ ОСТРІВ) 

 

Наукові керівники: Бугай Людмила Костянтинівна, вчитель-методист географії  

КЗО “Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради 

Приходченко Дмитро Васильович,доцент кафедри загальної та структурної геології 

Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» 

 

     Навколишнє середовище і природні ресурси є народним багатством і охороняється 

державою і Конституцією України. Стан навколишнього середовища, і її складової - 

геологічного середовища, контролюється в законодавчому порядку і відноситься до 

питань державної політики. 

Постійне збільшення обсягів промислових відходів, які утворюються та накопичуються у 

місцях складування в гірничодобувній, металургійній та переробній промисловості 

призводить до впливу подібних об'єктів на геологічне середовище.  

     Мета роботи – оцінка антропогенного впливу на геологічне середовище на прикладі 

забруднення алювіальних пісків р. Дніпро (Монастирський острів). Виявлення змін 

мінерального складу пісків, як індикатора негативного екологічного впливу на геологічне 

середовище. 

     Актуальність теми: 

1. Різке погіршення екологічної ситуації та загроза екологічної кризи Землі; 

2. Система заходів для збереження життя на Землі. 

Відходи промислової діяльності людини не тільки змінюють геологічне середовище, але і 

є джерелами його забруднення. Накопичені на теперішній час величезні маси різних 

відходів є значним аспектом екологічної небезпеки України.  

Система заходів для збереження життя на Землі: 

Виявлення джерел забруднення геологічної оболонки металургійними підприємствами на 

прикладі алювіальних пісків р. Дніпро;   

1. Зміна мінерального складу піску в річці Дніпро, як індикатора негативного 

екологічного впливу на геологічне середовище. 

Визначення ступеню впливу відходів металургійної промисловості на геологічне 

середовище в районі Монастирського острову передбачала системний підхід до 

комплексного використання геологічних методів вивченні мінерального складу відходів, 

джерел забруднення та оцінки негативного впливу шлаків.  

Базуючись на залучених при проведені досліджень мінералографічних, петрографічних, 

генетичних та порівняльно-історичних методах були отримані результати дослідження. 

Аналіз отриманих даних свідчить про значний вплив залишків металургійного 

виробництва на рівноважне геологічне середовище, що проявляється у зміні мінерального 

та мікрокомпонентного складу річних відкладів (алювіальних і донних) на 1-4 %, які 

несуть загрозу як для геологічного середовища, так і для життя на Землі. 
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Артамонов Андрій Ігорович 

Криворізьке відділення, гурток «Юний геолог» 

Криворізька загальноосвітня школа №114, 9-й клас 
 

МЕТОД СТАНДАРТНОГО ПРЕПАРАТУ ДЛЯ ЗАЛІЗИСТИХ КВАРЦИТІВ 

ІНГУЛЕЦЬКОГО РОДОВИЩА 

 
Наукові керівники: Харитонов Віталій Миколайович, доцент кафедри геології і прикладної 

мінералогії ДВНЗ «КНУ», кандидат  

Грицай Олена Василівна, вчитель географії Криворізької загальноосвітньої школи №114 

 

     Мета: досліджень стала спроба розробити еталони з директивною текстурою – типовою 

до залізистих кварцитів Інгулецького родовища. 

     Завдання: 1) обробка літературних джерел; 2) макроскопічні мінералогічні дослідження 

залізистих кварцитів Інгулецького родовища; 3) мікрофотографування залізистих 

кварцитів у відбитому світлі; 4) адаптація мікрофото за допомогою графічного пакету 

програм CorelDRAW; 5) визначення кількості рудного мінералу за допомогою програми 

«EmbroBox»; 6) групування зображень за близькими значення вмісту рудного мінералу; 7) 

Створення еталонів (метод стандартного препарату) для експресного визначення 

мінерального складу руд. 

     Предметом досліджень роботи стала методика кількісного мінерального аналізу 

залізистих кварцитів. 

     Об’єктом досліджень стали магнетитові кварцити Інгулецького родовища. 

     Застосовані методи: макроскопічний мінеральний аналіз; мінералогічний 

мікроскопічний аналіз у відбитому світлі; метод стандартного препарату; 

комп’ютеризований метод аналізу зображень за допомогою програми «EmbroBox». 

     Актуальність: роботи обумовлена необхідністю розробки набору еталонів для більш 

зручного визначення кількості мінералів в складі залізистих кварцитів. 

Основні результати: складений атлас еталонів, складений з шести груп мікрофото (по 9-ь в 

кожній групі) зі значенням вмісту рудного мінералу, що коливається в межах (об.%): 1-5; 

5-10; 10-25; 25-30; 30-50 і 50-70. 
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Василинюк Андрій Миколайович 

учень 9 класу КЗ «Навчально-виховне об'єднання «Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів – ліцей нових інформаційних технологій» 

м. Кам’янського 

 

ГЕОТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Науковий керівник: Фомічова Тетяна Євгенієвна, вчитель географії; Білан Наталія 

Валеріївна, к. геол. н, доцент Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» 

 

     Актуальність теми. Згідно з останніми дослідженнями, розвиток туристичної галузі є 

одним з пріоритетних напрямків збільшення ВВП України. Геологічний туризм допоможе 

привернути в країну нову групу туристів, зацікавити іноземних інвесторів і сприятиме 

поширенню знань про Україну у світі. Визначення геопотенціалу України, особливо у 

регіонах багатих на родовища корисних копалин, дозволить отримати чіткі уявлення про 

причинно-наслідкові зв’язки між рівнем економічного розвитку регіону, його екологічним 

станом і проблемою незворотної зміни геологічного середовища. 

     Мета роботи – вивчення основних геологічних об’єктів (виходів корінних порід 

правобережної частини Дніпра та вздовж лівого берега річки Мокра Сура у середній її течії) 

і визначення геотуристичного потенціалу Дніпропетровської області. 

     Завдання: 

1. Підбір та узагальнення літературних джерел та Інтернет-ресурсів щодо поняття 

геотуристичного потенціалу Дніпропетровської області. 

2. Визначення пріоритетних геологічних об’єктів області. 

3. Польові спостереження і макроскопічні дослідження виходів корінних порід вздовж 

правого берега Дніпра та лівого берега річки Мокра Сура. 

Об’єкт дослідження – геологічні об’єкти, а саме виходи корінних порід правого берега 

Дніпра в місті Дніпро та вздовж лівого берега річки Мокра Сура у середній її течії. 

     Предмет дослідження – геологічна будова визначених геологічних об’єктів. 

     Методи досліджень – статистичний, аналітичний і порівняльний методи, метод 

польових спостережень і метод макроскопічного визначення мінералів та гірських порід 

за фізичними параметрами. 

     Основні результати. 

1. Визначено поняття «геотуристичний потенціал регіону», досліджено чинники, які на 

нього впливають та розглянуто алгоритм визначення геотуристичного потенціалу. 

2. Охарактеризовано геологічні об’єкти для створення маршруту екскурсії з виділенням 

опорних точок, на яких екскурсантам може буде запропонована науково-пізнавальна 

інформація про особливості геологічної будови регіону. 

Практичне значення роботи. Отримані результати можуть бути використані  

- на заняттях з географії для ознайомлення учнів з корисними копалинами 

Дніпропетровської області; 

- для створення стратегії розвитку геотуризму Дніпропетровської області; 

- в якості прикладу для визначення геотуристичного потенціалу і створення стратегій 

розвитку геотуризму інших областей України; 

- для просвітницької роботи серед населення. 
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Демецький Вадим Дмитрович 

учень 9 класу 

КЗО «Гімназія № 1» Дніпровської міської ради 

 

ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ 

 ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 

 ТА ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНІ КРИТЕРІЇ ПОШУКУ ПОКЛАДІВ 

 

Наукові керівники: Недайвода Тамара Григорівна, вчитель географіï  КЗО "Гімназія № 1", 

Мендрій Яна В’ячеславівна, доцент кафедри геофізичних методів розвідки ДВНЗ 

"Національний гірничий університет" 

 
     Робота присвячена дослідженню Дніпровсько-Донецької западини, перспективам її 

нафтогазоносності та методам розвідки нафтових корисних копалин, що зараз 

використовуються. 

     Метою роботи є визначення перспективних напрямів розвідки й видобування 

вуглеводнів на теренах Дніпровсько-Донецької западини та вивчення способів їх розвідки. 

     Актуальність роботи полягає у необхідності активного вивчення, розробки та 

видобування нафти й газу Україною як шлях до незалежності в енергоносії, на який 

орієнтовані більшість енергоємних підприємств та населення. 

     Основні висновки з роботи: 

 Шлях України до енергонезалежності лежить через власний видобуток 

енергоносіїв. 

 Глобальний видобуток вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькій западині хоча і 

пов’язаний з такими труднощами, як глибоке буріння та пошук покладів на великій 

глибині (до 7000 м), все одно є одним з найперспективніших напрямів діяльності 

нафто- і газовидобуваючих компаній. 

 Глобальні поклади на відносно невеликих глибинах (3000 м) майже вичерпані. 

 Невеликі поклади залягають на глибинах до 2000 м, і за допомогою досить 

невеликого обсягу робіт по бурінню населення (за виключенням підприємств) 

району області зможе задовольняти свої потреби у цьому ресурсі. 

 Геофізичні дослідження є основою пошуку та отримання важливої  інформації про 

поклади. 

 Хоча родовища вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькій западині є перспективними, 

потрібно постійно зменшувати темпи видобутку нафти й газу та переходити на 

невичерпні енергоресурси. 

 

 

 

 

 

 

Закревська Марія Сергіївна 
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учениця 10 класу 

Криворізької загальноосвітньої  школи І-Ш ступенів,  

Криворізьке відділення, гурток «Юний геолог» 

 

СУЧАСНА АДАПТАЦІЯ МЕТОДУ МІНЕРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

«ПОВЕДІНКА ПЕРЕД ПАЯЛЬНОЮ ТРУБКОЮ» 

Наукові керівники: Харитонов Віталій Миколайович, доцент кафедри геології і прикладної 

мінералогії ДВНЗ «КНУ», кандидат геологічних наук 

Баранова Лідія Іванівна, вчитель географії Криворізької Загальноосвітньої школи І-Ш 

ступенів ім. Миколи Решетняка 

 

     Мета: На основі принципу роботи паяльної трубки адаптувати сучасну медичну 
систему – крапельницю для проведення мінералогічних досліджень. 
     Завдання: 1) аналіз інформаційних джерел; 2) перевірка можливості отримання 
аналітичного полум’я за допомогою медичної крапельниці, аналогічного до полум’я, 
отриманого за допомогою паяльної трубки; 3) отримати за допомогою медичної системи 
аналітичного королька для відкриття титану в дослідженому мінералі, щоб підтвердити 
його діагностику як ільменіту; 4) перевірити можливість діагностики апатиту за 
фарбуванням полум’я, яке отримане за допомогою медичної системи. 
     Предмет: хімічний склад мінералів. 
     Об’єкт: аналітичний порошок ільменіту і уламки апатиту. 
     Застосовані методи: 1) метод фарбування полум’я під впливом фосфорнокислих 
мінералів змочених сірчаною кислотою; 2) мікрохімічний мінералогічний метод на 
відкриття титану. 
     Актуальність. Незважаючи на високий рівень забезпечення сучасними аналітичними 
приладами мінералогічних досліджень, під час вишукувань в польових умовах може 
виникнути необхідність в застосування простих методик, які не вимагають наявності 
складних приладів, або коли такі прилади вийшли з ладу. Особливо гостро така проблема 
може постати під час експедицій у важко-досяжних місцях, де відсутні не лише інтернет-
мережа, а навіть електропостачання. Тому виконання методу дослідження мінералів за 
допомогою паяльною трубки може стати у пригоді. Якщо така потреба виникне раптом, а 
в арсеналі дослідницького загону відсутня паяльна трубка, доречним було б замінити її 
якимось простим приладом, який зазвичай завжди є в експедиційному забезпеченні, 
наприклад, медична система для крапельниць. 
     Основні результати: уламок апатиту, змочений Н2SO4, пофарбував полум’я паяльної 
трубки у блакитно-зелений колір; за допомогою імпровізованої паяльної трубки (медичної 
крапельної системи) отримано металевий корольок. Подальша реакція на відкриття титану 
показала позитивний результат. 
Наукова новизна – вперше для проведення методу мінералогічних досліджень замість 
паяльної трубки використана медична система-крапельниця. 
Практична значимість. Результати досліджень можуть бути використані для проведення 
діагностики мінералів в польових і лабораторних умовах. Запропоновану авторкою 
методику також можна розглядати як антикризовий варіант мінералогічних вишукувань. 
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Серко Василь Сергійович  

учень 11 класу  

Синельниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Дніпропетровської області 

РОЗГЛЯД ПАРАМЕТРІВ ДРЕНАЖНОГО ЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 

ЧАСТИНИ М.СИНЕЛЬНИКОВОГО НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ 

СТАНУ ГРУНТОВОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ 

Науковий керівник:  Буря Світлана Петрівна, вчитель географії Синельниківської 

загальноосвітньої школи  I – III ступенів №1 

Науковий консультант: Тішков Володимир Володимирович, асистент кафедри 

гідрогеології та інженерної геології ДВНЗ НГУ 

 

      Ліквідація підтоплення,   розгляд параметрів дренажного захисту будівель центру 

міста Синельникового Дніпропетровської області на основі вивчення режиму грунтового 

горизонту підземних вод є нагальною проблемою . Процес підтоплення почався давно. За 

останні десятиріччя на значній території  внаслідок змін природної рівноваги у водному 

балансі територій, а також техногенних факторів прогресує процес підйому рівня 

грунтових вод, що веде до підтоплення значних територій міста.  

        Актуальність обраної теми . Підтоплення створює неможливі умови для проживання 

населення, завдає значних матеріальних збитків господарству, виробництву, погіршує 

стан навколишнього природного середовища. На деяких ділянках внаслідок підйому рівня 

ґрунтових  збільшується засолення грунтів та заболочування територій, збільшуються 

випадки усідання будівель і споруд. Крім матеріальних збитків, цей процес завдає великої 

моральної шкоди населенню та створює антисанітарні умови на підтоплених територіях.  

       Загостренню ситуації сприяють особливості рельєфу місцевості. У майбутньому 

прогнозується подальший розвиток процесу підтоплення земель. Ефективне вирішення 

всього комплексу питань, пов’язаних з проблемою  ліквідації наслідків підтоплення 

земель у місті можливе тільки на підставі   комплексних заходів, створення і реалізації  

обстеження підтоплених територій, їх кількісний облік і якісні характеристики набувають 

особливого значення. Більш того, обстеження підтоплених територій як важливий елемент 

системи моніторингу є першим кроком до вирішення  екологічних, соціальних та 

економічних проблем нашого міста.  

Отримані матеріали із результатами обстежень використовуються на навчальному рівні 

для об’єктивного висвітлення ситуації із підтопленням і планування ефективних 

протидійних заходів,  можуть використовуватися при оцінці впливу людської діяльності 

на навколишнє природне середовище. 

      Мета роботи: 

- збір та аналіз даних про природні умови і техногенні фактори підтоплення обстежуваної 

території; 
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 - встановлення та вивчення  причини  і видів підтоплення; 

 - розглянути види і параметри дренажного захисту будівель центру міста Синельникового 

Дніпропетровської області на основі вивчення змін рівня ґрунтового горизонту підземних 

вод; 

- надати рекомендації до оптимального вибору дренажних споруд. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Чувпило Вікторія Вікторівна 

учениця 9 класу  

Криворізького Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради 

 

МІНЕРАЛОГІЯ ГРАНІТОЇДІВ ЖОВТНЕВОГО КАР’ЄРУ (М. КРИВИЙ РІГ) 

Наукові керівники: Харитонов Віталій Миколайович, доцент Криворізького 

Національного університету,кандидат геологічних наук 

Жердева Ольга Ігорівна, вчитель географії Криворізького Центрально-Міського ліцею 

 

     Мета: роботи є визначення мінерального складу гранітоїдів родовища Жовтневого 

кар’єру. 

      Завдання: 1) опрацювання інформаційних джерел; 2) відбір мінералогічних проб;  

3) проведення макроскопічного опису зразків гранітоїдів; 4) мікроскопічне дослідження 

гранітоїдів за допомогою поляризаційного мікроскопу. 

Предмет: мінеральний склад гранітоїдів родовища Жовтневого кар’єру. Об’єкт: гранітоїди 

родовища Жовтневого кар’єру.  

Застосовані методи: мінералогічний мікроскопічний у прохідному світлі. 

     Актуальність: роботи полягає у необхідності поповнювати новітньою геологічною 

інформацією з мікрофото лекційних матеріалів геологічних екскурсій. 

 

     Основні результати: 

– визначена структурно-текстурна характеристика порід; 

– в складі гранітоїдів встановлені наступні мінерали: плагіоклаз, кварц, рогова обманка, 

біотит, мусковіт, апатит, селадоніт, епідот, турмалін, хлорит. 

Отримані результати можуть бути використані працівниками туристичних організацій для 

поповнення лекційного матеріалу тематичних екскурсій; для складання методичних 

матеріалів для навчання студентів спеціальності «Науки про Землю», а також 

працівниками геологічної служби кар’єру в разі поновлення його роботи. 
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКА 
 

Секція «Економічна теорія та історія економічної думки» 

 

  

  

  

 

Дуніна Дар’я Валеріївна 

учениця 11 класу 

Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара 

ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 
 

Науковий керівник: Бесчастна Дар’я Олександрівна, викладач  Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара 

 

 

     Поняття «економічного дива» часто може вважатися чимось нереалістичним та 

незалежним від дій уряду країни, але це не так. Існують приклади країн, які на перший 

погляд не мали потенціалу, але змогли підняти свій рівень життя, економічні показники. 

Беручи це до уваги, можна зробити висновок, що економічне диво можливо будь-де, лише 

треба правильно використати ресурси, які вже наявні. Само собою, цікавим є питання, що 

же може зробити Україна, аби досягти таких самих висот, як, наприклад, Японія чи 

Сінгапур. Саме тому ця тема є актуальною для України. 

     Основними завданнями є Узагальнення теоретичних підходів щодо визначення поняття 

«економічне диво», систематизація та обґрунтування основних чинників та складових 

економічного дива в окремих країнах, збір статистичних даних щодо розвитку економіки 

у країнах (округах), в яких спостерігалось досліджуване явище, аналіз вихідних позицій 

країн, в яких спостерігалося економічне диво, порівняння їх із сучасною ситуацією 

України, розробка шляхів покращення економічної ситуації України  та власних 

рекомендацій щодо впровадження досвіду країн «економічного дива». 

     В результаті дослідження було зроблено висновок про те, яким чином можна досягнути 

економічного розвитку України, а саме: обмежити імпорт товарів, замінити їх власним 

виробництвом та орієнтувати його на експорт, державно підтримувати підприємців-

виробників та заохочувати іноземні корпорації відкривати свої виробництва на території 

країни, імпортувати технології, запроваджувати їх на виробництвах, накопичувати капітал 

за допомоги легкої промисловості, а згодом розвивати важку та високотехнологічну 

промисловість, розвиватися у якості великого транспортного вузла та розвивати сільське 

господарство. 
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Столяр Михайло Володимирович 

учень 11 класу  

КЗ « Технічний ліцей » Кам’янскької міської ради 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ СІТКОВОЇ МОДЕЛІ ТА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ 

ПОСТАВОК 

             

Науковий керівник: Худа Жанна Вікторівна, доцент кафедри вищої математики  

Дніпровського   державного технічного університету, кандидат фізико-математичних 

наук. 

     Метою даної роботи є мінімізація загальних затрат у системі поставок. 

Результатами роботи є: 

1. Розроблено алгоритм оптимального розташування розподільчих центрів. 

2. Змодельовано та розв’язано багатоланкову транспортну задачу, яка дає змогу 

вибирати джерела поставок і канали розподілу. 

3. Розроблено новий алгоритм множинної задачі комівояжера. 

4. Розроблено програмні продукти на мові С++,  які реалізують запропоновані методи 

розв’язання задач для різних вхідних даних. 

5. Перевірено рентабельність запропонованих методів розв’язання логістичних задач на 

конкретному прикладі компанії «Malbі». 

 
  

 

 

 

 

 

Коваленко Віктор Вікторович 

група 11-1 

КЗО «Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської ради 

 

АНАЛІЗ СХЕМ ДІЇ СУЧАСНИХ ФІНАНСОВИХ ПІРАМІД 

 

Науковий керівник: Михальчук Людмила Володимирівна, старший викладач кафедри 

підприємництва та економіки підприємства. 

 

     Мета: Розкрити за допомогою аналітичних методів суть фінансової піраміди. 

     Актуальність дослідження полягає у тому, що останім часомфінансові піраміди стали 

дуже популярні, особливе у країнах СНГ. 
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В ході роботи ми дослідимо та проаналізуємо найбільш маштабні фінансові піраміди за 

2016 рік. 

Науково-дослідницька робота має с. 24 

     Об’єктом дослідження є діючі фінансові піраміди на 2016 рік. 

Завдання: 

1. Дослідити спеціальну літературу по розглянутій проблемі. 

2. Розглянути зміст ключових понять( фінансові піраміди, види фінансових пірамід, та 

інші). 

3. Познайомитись з історією виникнення фінансових пірамід. 

4. Вивчити принцип діяльності класичних фінансових «пірамід» з аналітичної точки зору. 

5. Вивчити ринок активних фінансових пірамід в інтернеті. 

6. Провести дослідження: 

а) перевірити, наскільки легко піддаються люди на її привабливі обіцянки; 

б) розглянути найбільш відомі фінансові піраміди на сьогоднішній день. 

7. Зробити висновки. 

Висновки:Фінансові піраміди завдають великої шкоди економіці держави, саме тому з 

ними потрібно боротися на заканадавчому рівні.На сьогоднішній день в інтернеті 

більшість фінансових пірамід дуже ретельно маскуються під певними  фірмами, саме тому 

їх потрібно вміти виявляти. 

 

 

 

 

 

Костюченко Уляна Романівна 
учениця 10 класу 

КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат 

фізико-математичного профілю» 

  

СУЧАСНА ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА 

ЯК РЕЗУЛЬТАТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Науковий керівник: Лакей Ігор Михайлович, учитель економіки КЗО «Дніпропетровський 

обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 

 

     Актуальність: Сьогодні перед людством постали дуже складні проблеми, від вирішення 

яких значною мірою залежать долі нинішнього і майбутніх поколінь. Одна з них – 

глобальна екологічна криза. Процеси екологічної деградації наприкінці XX та на початку 

ХХІ століть сягнули таких масштабів, що поставили під загрозу саме життя на планеті. 

Україна  в руйнації навколишнього середовища займає не останнє місце. Фактично наша 

країна знаходиться на межі екологічної катастрофи.  

     Мета роботи: розкрити природу сучасної екологічної кризи та віднайти шляхи її 

подолання. Задачі: розкрити сутність та причини виникнення екологічної кризи; оцінити її 

масштаби та наслідки; оцінити стан навколишнього середовища в Україні та визначити 

основні фактори загострення екологічної ситуації; визначити основні завдання у сфері 

вирішення екологічних проблем в Україні та показати шляхи їх реалізації. 
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Отримані результати: Розглянуто сутність та причини екологічної кризи. Проаналізовано 

сучасний стан екологічної кризи в світі та Україні, його масштаби та економічні наслідки. 

Надано характеристику основних заходів для подолання кризи.  

Висновки: Для подолання екологічної кризи в Україні необхідно здійснити структурні 

зміни в національній економіці та реалізувати новий підхід до використання природних 

ресурсів на засадах сталого розвитку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пономаренко Данііл Володимирович 

група 11-1 

КЗО «Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської ради 

 
ПОШУК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІДЕЇ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Науковий керівник: Черба Віта Миколаївна, доцент кафедри оподаткування та 

соціального забезпечення Університету митної справи та фінансів, кандидат наук з 

державного управління 
 

     Мета: втілення підприємницької ідеї, що дозволить створити власне підприємство та 

проаналізувати з якими труднощами ми можемо зіштовхнутися. 

     Актуальність даної теми полягає в тому, розвиток малого підприємства може 

допомогти вийти нам з цієї кризи, бо мале підприємство це оберт грошей, майбутні робочі 

місця, податки у бюджет країни, але для того, щоб твоє мале підприємство було вдалим, 

треба знати свій ринок та знати перешкоди  на шляху розвитку. 

Завдання:  

1.Розкрити суть підприємницької діяльності. 

2. З’ясувати роль підприємницької діяльності в Європі 

3.Ознайомитися з проблемами та перевагами  підприємницької діяльності в Україні.  

4.Ознайомитися з ринком риболовної продукції та знайти напрямок, який буде 

найвигіднішим у цій галузі, виявити основних конкурентів. 

5.Втілити свою підприємницьку ідею у життя та врахувати прибуток за 6 місяців. 

Висновки: 

1. Розкривши суть підприємницької діяльності виявили його важливість в економіці. 

2. З’ясували, що країни ЄС дуже важливу роль віддають розвитку підприємницької 

діяльності  на відміну від України. 

3. Ознайомилися з риболовним ринком та знайшли найвигіднішу  галузь 

4. Створили власне підприємство, визначили перешкоди, розрахували прибуток. 

5. Одержали рентабельність вище 50%. 

6. Результати роботи можуть бути використані як додатковий матеріал для вивчення курсу 

підприємницької діяльності, а також як ідею для власного малого підприємства.  
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Секція «Мікроекономіка та макроекономіка» 
 

 

Маціяко Владислав Володимирович  
учень 11 класу  

Дніпровського ліцею інформаційних технологій при Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара 

 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ 

 
Науковий керівник: Бесчастна Дар’я Олександрівна, викладач  Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара 

 

     Актуальність обраної теми полягає в тому, що не зважаючи на великий світовий вплив 

цін на нафту, немає чіткої згоди щодо чинників на цінову кон’юнктуру. Ціни ж нафту 

дуже непостійні в останні роки. Це впливає і на розвинуті країни, і на ті, що тільки 

розвиваються. 

     За мету було поставлено визначити особливості функціонування ринку нафти та 

нафтопродуктів у сучасних умовах мінливості світових економічних процесів предметом 

роботи виступають основні економічні характеристики окремих суб’єктів та об’єктів 

ринку нафти та нафтопродуктів. 

Основні задачі дослідження 

 Формування теоретичних аспектів формування ринку нафти та нафтопродуктів 

 Визначення особливостей функціонування окремих суб’єктів ринку нафти та 

нафтопродуктів  

 Дослідження та прогнозування цін на нафту  

 Узагальнення сучасних проблем та перспектив розвитку українського ринку нафти 

та нафтопродуктів на прикладі бензину  

 Обґрунтування програми щодо підвищення ефективності вітчизняного ринку 

нафти та нафтопродуктів з урахуванням світового досвіду  

     Об’єктом дослідження є ринок нафти світу та України,предметом, відповідно,  є  

основні ринкові характеристики нафти та нафтопродуктів. 

Інформаційним забезпечення дослідження є теоретичні розробки вітчизняних вчених та 

аналітичних агенцій, статистична інформація компаній British Petroleum, Royal Dutch Shell 

та організацій, як-от: ОПЕК або ОЕСР. 

Для досягнення поставлених завдань під час проведення дослідження було використано 

метод найменших квадратів. 
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Нетудихата Аріна Сергіївна  

учениця 10 класу  

Дніпровського ліцею інформаційних технологій при Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара 

 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Наукові керівники: Бесчастна Дар’я Олександрівна, вчитель економіки 

Дніпропетровського ліцею інформаційних технологій при ДНУ ім.О.Гончара, викладач 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; 

Іотова Катерина Олександрівна, студентка економічного факультету 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. 

     Мета дослідження є аналіз рівня розвитку туристичної сфери України, вивчення його 

проблем та формулювання рекомендацій щодо його підвищення. 

     Об’єктом дослідження є туристична сфера України. 

     Предметом дослідження є сучасний стан розвитку туризму в Україні, його проблеми. 

Інформаційну базу дослідження складають данні Державної служби статистики України, 

Державної прикордонної служби. 

У роботі були розглянуті поняття туризму, його класифікації, рівень розвитку туристичної 

сфери в Україні; проведено порівняння доходів від туризму в Україні та світі, напрямки 

розвитку туризму на прикладі Дніпропетровського регіону, розроблено рекомендації щодо 

розвитку туризму в Україні.  

У ході виконання роботи ми побачили, що туристична сфера України є недостатньо 

розвинутою та розкрита не повною мірою. Було проведено аналіз сучасного стану туризму 

в Україні, визначено проблеми його розвитку та розроблено рекомендації щодо 

вдосконалення даної сфери на наступні роки. 

 

  

 

 

 

 

  

Романчук Ганна Віталіївна 

учениця 9 класу  

 Криворізького Жовтневого ліцею Криворізької міської ради 
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вихованки гуртка "Школа юного науковця" 

З’ЯСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ СОНЯЧНИХ 

БАТАРЕЙ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИДУ  ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ  

В УМОВАХ М. КРИВОГО РОГУ 

Науковий  керівник: Желтуха Тетяна Валентинівна, вчитель математики Криворізького 

Жовтневого ліцею, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, керівник гуртка 

«Школа юного науковця» (математика) КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

Зовсім недавно сама думка про безкоштовну електроенергію здавалася фантастичною. 

Однак технології не стоять на місці, і альтернативна енергетика завойовує все більше 

прихильників. Все більше людей користуються новітніми розробками, що дозволяють 

знайти автономність без втрати комфорту. Сонячні батареї є дійсно ефективним джерелом 

електроенергії при відповідних умовах. 

Метою роботи є з’ясування економічної доцільність встановлення сонячних батарей як 

альтернативного виду електроенергії в умовах міста Кривого Рогу. 

Об'єкт дослідження:  установки сонячних батарей як альтернативного джерела енергії. 

Предмет дослідження: термін окупаємості установок сонячних батарей 

Працюючи над роботою ми ще раз впевнилися, що  

- встановлення сонячних батарей досить дороге задоволення; 

- встановлення сонячних батарей економічно не доцільно для забезпечення власних 

потреб; 

- «Зелений тариф» може стати способом отримання прибутку; 

- якщо встановлення сонячних батарей є лише засобом отримання прибутку, то 

краще скористатися депозитним вкладом. 

 

 

 

 

 

   

Жорняк Євгеній Дмитрович 

учень 11 класу 

Дніпровського ліцею інформаційних технологій при Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара 

 

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 

 

Науковий керівник: Бесчастна Дар’я Олександрівна, вчитель економіки 

Дніпропетровського ліцею інформаційних технологій при ДНУ ім.О.Гончара, викладач 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

 

     Економіка України переживає складні часи. Як і кожна економіка світу,  

а особливо під час кризи, українська економіка переживає структурні зміни і  
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зрушення. Оскільки в економіка це комплекс суспільних наукових дисциплін про 

господарство, а саме про організацію та управління матеріальним виробництвом, 

ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і  

споживання товарів то нашою цілю буде аналіз структурних змін в економіці  

України. Необхідно розуміти, що різні галузі взаємодіють між собою та  

підтримують економіку в цілому забезпечуючи ті розвиток. Якщо галузі не  

будуть виробляти необхідні нам товари ми будемо вимушені експортувати  

надлишкову продукцію та імпортувати необхідні нам товари. Але, на жаль, в  

Україні немає високотехнологічної бази для виробництва таких необхідних у  

сучасному світі товарів, як обчислювальна техніка, автомобілебудування,  

електроніка. Також варто зазначити такі галузі як машинобудування та  

оборонну промисловість. На 1984 рік машинобудування було провідною  

галуззю УРСР. 28,3 робочих місць в країні, виробництво 30,5 від  

загального обсягу виробництва промисловості. Оборонна галузь також  

втратила свою значущість для української економіки. Для того щоб  

імпортувати технологічну та дорогу продукцію без навантаження для  

економіки нам необхідно створити економіку, що може максимально  

забезпечувати свої потреби та експортувати свою технологічну та дорогу  

продукцію, або відновлювальні ресурси. Структурний аналіз економіки дає  

можливість простежити зміни в. економіці України та пояснити причини  

таких змін. Зміни в галузях та регіонах.  

     Мета роботи полягає в визначенні особливостей економіки України з урахуванням 

структурних змін.  

     Об'єктом дослідження виступає економіка України на макро- та мікро-  

рівнях, предметом основні макропоказники економіки України.  

Завдання які необхідно вирішити для досягнення мети:  

1.Визначити теоретичні основи дослідження структурних змін  

2.Виявити структурні зміни у ВВП за галузями економіки  

3.Виявити і обгрунтувати долю інвестицій за областями України  

4.Виявити структурні зміни у ВВП за областями України  

5.Виявити і обгрунтувати структурні зрушення в інвестиційних процесах за галузями  

6.Сформувати систему заходів щодо запобігання негативних наслідків структурних змін в 

економіці.  

Інформаційною базою дослідження виступають теоретико-методологічні  

доробки вітчизняних економістів, таких як Богиня Д.,Висоцька І.Б.,  

Коломийцева О.В., Мармоза А.Т,тощо,. та статистична інформація  

Державної служби статистики України та її регіональних управлінь.  

 

 

 

 

 

 

 

Турпітка Микита Денисович  

учень 11 класу  



 
 

334 

Дніпровського ліцею інформаційних технологій при Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ 

 

Науковий керівник: Бесчастна Дар’я Олександрівна, викладач  Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара 

     Актуальність обраної теми полягає в тому, що енергетика є провідною складовою у 

економіці багатьох держав. Енергобезпека є пріоритетним шляхом розвитку як України, 

так і інших членів світової спільноти. 

Саме тому мета роботи, яка полягає у визначенні основних проблем та перспектив 

розвитку енергосектору України в умовах мінливого навколишнього середовища є 

актуальною.  

Для досягнення поставленої мети необхідним є вирішення ряда завдань: 

 Систематизація теоретичних підходів до визначення основних чинників та складових 

розвитку енергетичного сектору України 

  Узагальнення теоретичних підходів та нормативного регулювання категорії 

«Енергетична безпека» 

 Визначення сучасного стану та динаміки основних показників функціонування 

енергетичного сектору України.  

 Обґрунтування рівня енергетичної безпеки та незалежності України. 

Об’єктом дослідження виступає енергетичний сектор України, його окремі складові та 

енергетична безпека, як складова національної безпеки України, предметом, у свою чергу, 

виступають основні показники виробництва, споживання, експорту та імпорту 

енергоресурсів в Україні.  

Інформаційним забезпечення дослідження є теоретичні розробки вітчизняних вчених та 

аналітичних агенцій, статистична інформація Державної служби статистики. 

 
 

 

 

 

 

 

Фалілеєва Дар’я Миколаївна 

учениця 11 класу 

Криворізького Жовтневого ліцею Криворізької міської ради 

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 

Науковий керівник:Мірченко Людмила Вікторівна, вчитель географії та економіки 

Криворізького Жовтневого ліцею,вища кваліфікаційна категорія «учитель-методист» 

м.Кривий Ріг Дніпропетровської області 
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     Актуальність теми. Сьогодні енергетика України вимагає значного споживання 

основних видів палива (нафти, газу, вугілля). Проте їх використання пов’язане із 

виникненням ряду труднощів, серед яких вичерпність їх запасів, а також хімічне, 

радіоактивне, теплове забруднення навколишнього середовища. Рівень забруднення 

атмосфери постійно зростає і відбувається руйнування біосфери. І хоча ми маємо багато  

технологій, що  зможуть ще багато років забезпечувати нас атомною енергією, але такі 

проблеми як наслідки від аварій та теплового і радіаційного забруднення, зберігання 

відходів ще залишаються відкритими. Підвищення енергоефективності альтернативних 

джерел енергії, розробка відповідних підходів до енергозбереження допоможе вирішити 

питання енергозбереження , енергоефективності та забезпечення енергонезалежності. 

     Мета  і  завдання  досліджень. Метою роботи є дослідження різних видів 

відновлювальних нетрадиційних енергетичних ресурсів і маловідомих проектів. 

Для досягнення поставленої мети я вирішила такі задачі: 

1)Розглянула сучасну енергетику України; 

2)Визначила переваги та недоліки теплових, атомних і гідроелектростанцій; 

3)Визначила причини імпорту електроенергії і встановити необхідність у НВДЕ в Україні; 

4)Опрацювала вітроенергетику, біоенергетику, геотермальну і сонячну енергетики,зоряну 

батерею і ротор Оніпка. 

5)Знайшла більш альтернативний варіант сонячній енергетиці-зіркову батарею.Показала її 

переваги та перспективи в використанні. 

     Практична  цінність  роботи. Матеріал даної роботи може бути використаний на уроках 

соціальної і економічної географії України та світу та на заняттях краєзнавчих гуртків. А 

також виступати в ролі джерела інформації для багатьох людей, які бажають стати 

енергонезалежними. 

 

 
 

Секція «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 
 

 

 

 

 

 

Танченко Олена Дмитрівна 

учениця 11 класу 

КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 

ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

Науковий керівник:Лакей Ігор Михайловичвчитель економіки, КЗО «Дніпропетровський 

обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 
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     Велика частина припливу вкладів в світі відводиться прямим іноземним інвестиціям. 

Вони дозволяють створити нові робочі місця, підвищити продуктивність і, відповідно, 

національний дохід. З розвитком світової економіки і до початку останньої економічної 

кризи приплив прямих іноземних інвестицій в світі збільшився в країни, що розвиваються. 

Але зараз іноземні інвестори бояться вкладати гроші кудись, крім перевірених 

національних виробництв. Тому актуальним питанням для України, як і для ряду інших 

країн, постає стимулювання надходжень інвестицій в країну та їх ефективне 

використання. 

     Мета дослідження: вивчення впливу та значення іноземних інвестицій для 

економічного розвитку України. 

     Висновок: в процесі дослідження було встановлено, що для підвищення інвестиційного 

клімату в Україні потрібна перш за все фінансова та політична стабільність та ефективна 

боротьба з корупцією, а також можливість закріплення на перспективних ринках збуту, 

стабільне законодавство, наявність пільг для іноземних інвесторів, відносний рівень 

добробуту та купівельної спроможності населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дудник Владислав Гамлетович 

учень 11 класу  

КЗО «Ліцей природничо-наукового навчання» м. Жовті Води Дніпропетровської області 

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

НА ПРИКЛАДІ М. ЖОВТІ ВОДИ 

 

Науковий керівник: Рудченко Сніжана Михайлівна, вчитель географії та економіки КЗО 

«Ліцей природничо-наукового навчання» м. Жовті Води 

 

     Актуальність теми обумовлена тим, що невід'ємною складовою успіху розвитку 

підприємництва є всебічна і стабільна його підтримка з боку держави та створення 

сприятливих умов функціонування, особливо під час кризи. Головною метою роботи є 

визначення тенденцій розвитку малого й середнього бізнесу в місті Жовті Води та 

розробка дієвого механізму його державної підтримки на місцевому рівні. 

     Завдання роботи: розглянути сутність та форми державної підтримки підприємництва; 

вивчити закордонний досвід державної підтримки підприємств малого та середнього 

бізнесу та визначити проблеми їх розвитку в Україні; проаналізувати стан розвитку 

підприємництва в м. Жовті Води; розробити й обґрунтувати механізм державної 

підтримки підприємств малого та середнього бізнесу на місцевому рівні. 

     Об'єкт дослідження – державна підтримка розвитку підприємств малого та середнього 

бізнесу. Предмет дослідження – теоретичні підходи та практичні рекомендації щодо 

механізму державної підтримки розвитку підприємств малого та середнього бізнесу на 

місцевому рівні. 
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Розроблено механізм і заходи державної підтримки розвитку підприємництва на 

місцевому рівні: здійснення моніторингу бізнес-клімату, створення центру підтримки 

бізнесу, використання електронних сервісів, формування каталогу пропозицій 

міжнародних організацій щодо грантової підтримки бізнесу. Наведено прогнозні значення 

очікуваних показників діяльності суб’єктів підприємництва в місті за результатами 

реалізації запропонованих заходів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мітіна Тетяна Андріївна 

група 10-1 

КЗО  «Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської ради 

 

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Науковий керівник: Лакей Ігор Михайлович, старший викладач кафедри економічної 

теорії та маркетингу ДНУ ім. Олеся Гончара 

  

     Податки відіграють значну роль у функціонуванні суспільства та держави. Вони 

виконують чимало функції, забезпечуючи добробут країни. Можливість впливу на 

споживання окремих товарів є вагомою функцій податків. Однією з цілей введення акцизного 

податку є збереження здоров’я населення та стану довкілля шляхом регулюючого впливу на 

споживання товарів,які мають певний негативний ефект. 

Вплив акцизу на споживання певних товарів ще не є достатньо глибоко вивченим та 

потребує дослідження. У цьому полягає актуальність роботи. 

     Мета роботи: дослідити регулюючий вплив акцизних податків на споживання окремих 

видів товарів. 

У зв’язку із зазначеною метою було поставлено завдання: 

- встановити сутність, значення та функції податків; 

- визначити  роль акцизного податку в системі оподаткування; 

- проаналізувати закордонну практику застосування регулюючого впливу акцизу; 

- з’ясувати стан  оподаткування акцизом в Україні; 

- оцінити ефективність використання регулюючої функції акцизу в Україні та 

запропонувати шляхи її підвищення. 

У результаті, ми дійшли до таких висновків: підняття ставок на підакцизні товари дасть 

певні позитивні результати, бо зменшилася кількість споживання та виробництва 

підакцизних товарів, також зросли наповнення бюджету. Але зі швидким ростом ставки 

різко зросте рівень контрабанди та виробництво підакцизних товарів почне відходити у 

тінь. Це несе негативні економічні наслідки для країни та унеможливлює зменшення 

вживання соціально-шкідливих товарів. 
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Герасименко Катерина Ігорівна  
група 11-2 

КЗО «Фінансово-економічний ліцей» Дніпровської міської ради 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОХОДНОСТІ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ  

(НА ПРИКЛАДІ  ПРАТ З ІІ СК «К`ЮБІІ УКРАЇНА») 

 

Науковий керівник: Лакей Ігор Михайлович, старший викладач кафедри економічної 

теорії та маркетингу ДНУ ім. Олеся Гончара 

 

     Актуальність теми: проблеми страхового ринку та шляхи їх вирішення, котрі можна 

застосовувати в страхових компаніях у наш час. 

     Мета роботи: дослідити формування прибутків страхової компанії від окремих видів 

страхування та знайти шляхи підвищення прибутковості страхової діяльності. 

    Об'єктом дослідження є ПРАТ з ІІ СК „КЮБІ І Україна". 

    Предметом дослідження є діяльність страхової компанії за 2015-2016рр. 

Для досягнення цієї мети поставлені такі задачі: 

- з’ясувати сутність страхування, його механізм та  функції; 

- проаналізувати доходність основних видів страхових послуг, які надає СК «К’ЮБІІ 

Україна», виявити прибуткові і збиткові види; 

- визначити вплив страхових тарифів на збитковість окремих видів страхування; 

- запропонувати заходи щодо подолання збитковості окремих видів страхування  в 

СК «К’ЮБІІ Україна». 

За результатами роботи було проаналізовано становище компанії СК «КБЮІІ Україна» 

серед інших; розглянуто порівняні дані за надходженням страхових премій від 

страхувальників. Крім цього у роботі була розрахована сума прибутку та збитку у 

компанії, було визначено, що страхування автотранспорту є найбільш збитковим та 

визначили пріоритетний вид страхування. Крім того були виявлені загальні проблеми 

страхового ринку та шляхи підвищення та покращення діяльності страхової компанії. 

 

 

 

 

 

 

Міро Марія Сергіївна 

учениця 11 класу 

КЗО «Навчально-виховне об’єднання №136; Класична гімназія ім. Кирила та  

Мефодія - початкова школа – валеологічний центр» Дніпровської  міської ради 
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ПРОБЛЕМАТИКА СІМЕЙНОГО БЮДЖЕТУ В РОЗРІЗІ  

СУЧАСНИХ ІНЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Науковий керівник: Ярмоленко Тетяна Сергіївна, учитель географії та економіки НВО 

№136;  

 

     Актуальність даної роботи полягає у тому, що в останні роки проблеми грошового 

господарства критично загостюються внаслідок впливу зовнішніх процесів. Одними з 

таких є саме інфляційні процеси, дослідженню яких автор присвячує дану роботу. 

     Мета даної роботи полягає у аналізі сучасних інфляційних процесів в Україні, 

охарактеризуванні сутності сімейного бюджету та джерел його формування, розгляді 

причин динаміки інфляційних процесів та вивченні критичних точок сімейного бюджету в 

періоди піку інфляції. 

    Об’єктом дослідження є якісно-кількісна структура бюджету українців в розрізі 

сучасних інфляційних процесів. 

Предметом дослідження є основні макроекономічні показники об’єднання країн BRICS. 

Інформаційним забезпеченням дослідження є статистичні дані, офіційні сайти та наукові 

статті. 

 
 

 

 

 

 

Пєтух Павло Вікторович 

учень11 класу  

Дніпровського ліцею інформаційних технологій при Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара 

 
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА, 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

 

Науковий керівник: Бесчастна Дар’я Олександрівна, вчитель економіки 

Дніпропетровського ліцею інформаційних технологій при ДНУ ім.О.Гончара, викладач 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, керівник гуртка 

КПНЗ МАНУМ ДОР 

 

     Метою даної роботи є визначення особливостей динаміки, стану та ефективності 

інвестицій у сучасних українських реаліях.  

     Об'єктом дослідження інвестиційного процесу виступають не окремі учасники, 

напрями та інструменти інвестування, а масові явища і процеси, що відбуваються в 

інвестиційній сфері. 

     Предмет дослідження – показники інвестиційних процесів в Україні. 

Перший розділ присвячено теоретико-методичним засадам визначення інвестицій та їх 

ефективності, у другому розділі міститься грунтовний аналіз динаміки, структури та 

особливостей розподілу інвестицій в Україні, третій розділ присвячено оцінюванню 

ефективності та окупності інвестицій як на макрорівні, так і на рівні областей. 
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За результатами дослідження запропоновано систему заходів щодо підвищення 

ефективності інвестицій на державному та регіональному рівнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


