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У збірці подано тези наукових робіт переможців та призерів ІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України у 2018/2019 навчальному році, що проводився депар-
таментом освіти і науки обласної державної адміністрації та комунальним позашкі-
льним навчальним закладом «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропет-
ровської обласної ради». 

Учасники конкурсу представили свої наукові дослідження у 12 наукових  
відділеннях: історії, філософії та суспільствознавства, наук про Землю, економіки, 
математики, фізики і астрономії, комп’ютерних наук, технічних наук, мовознавства, 
літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, хімії та біології,  
екології та аграрних наук. 

Видання має на меті привернути увагу учнів, студентів, аспірантів, педагогі-
чних працівників закладів загальної середньої освіти, позашкільних навчальних 
закладів, закладів професійно-технічної освіти, професорсько-викладацького  
складу закладів вищої освіти та широких кіл наукової громадськості до науково-
дослідницької діяльності учнівської молоді у межах Малої академії наук України. 
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Дорогі учні! 
 

Прийміть мої щирі вітання з перемогою у  
ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту  
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України. Ваші досягнення є неабияким приводом пиша-
тися для ваших батьків, учителів, наукових керівників. 

Мала академія наук Дніпропетровщини гідно пред-
ставляє науково-дослідницький напрям позашкільної освіти 
не лише в Україні, але вже і в міжнародному освітньому 
просторі. Молодь Дніпропетровщини має потужний науковий 

потенціал, що неодноразово доводили їх перемоги у обласних, всеукраїнських 
та міжнародних конкурсах. Тож нехай ці досягнення стануть міцним підґрунтям 
для всіх майбутніх здобутків, спонукатимуть вас до нових наукових пошуків та 
перемог. 

Впевнений, що для кожного МАНівця Академія не лише місце проведен-
ня занять. Це також джерело натхнення і місце знайомства з новими друзями. 
Творча атмосфера та чесна конкуренція, що панують у закладі надають  
можливість вам розвиватись, зростати як науковці та особистості. 

Бажаю успіхів у навчанні, нових творчих ідей, міцного здоров’я,  
життєдайної енергії, мудрості й терпіння, успіхів та творчого натхнення. Вперед 
до нових наукових звершень під мирним українським небом! 

 
З повагою 

директор департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації О. В. Полторацький 
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Юні колеги! 
 

Мені приємно відзначити, що Дніпровський націона-
льний університет імені Олеся Гончара за кількістю задіяних 
науковців у роботі з юними дослідниками очолює чисельний 
список закладів вищої освіти Дніпропетровської області.  
На базі університету щорічно проводиться багато різномані-
тних заходів: конкурсів, презентацій, виставок, літературних  
вечорів. 

МАНівці, що стали студентами нашого університету, 
це впевнені у собі особистості, лідери, що ведуть за собою 

інших, молоді люди, які власним прикладом доводять, що наполеглива праця 
завжди приносить високі результати. 

Зміцнення наукового потенціалу нашої держави – це запорука її розвит-
ку, 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 особис-
тості є необхідною умовою досягнення успіху на цьому шляху. Важливе місце в 
цій системі посідає Мала академія наук України. 

Займатися науковою діяльності – це клопітка, але натхненна праця.  
Ми покладаємо на вас, юні друзі, велику надію і впевнені у тому, що ви наполе-
гливо 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 закладами вищої освіти 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, сповнюва-
тимемо знаннями ваш спраглий розум, а щирістю наповнюватимемо ваші  
душі та серця. 

 
Президент Дніпропетровського відділення  

МАН України, ректор ДНУ імені Олеся Гончара,  
член-кореспондент НАН України,  

професор М. В. Поляков 
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Шановні друзі! 
 

У сучасному нестабільному швидкоплинному світі 
запорукою розвитку держави, суспільного прогресу і успіш-
ного життєвого шляху її громадян є освіта впродовж життя. 
Сьогодні в Україні відбувається інтенсивне формування 
нової освітньої системи, необхідною складовою якої стає 
дослідницька діяльність.  

Місія комунального позашкільного навчального  
закладу «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропет-
ровської обласної ради» – формування нового покоління  

українців із глибокими знаннями, інноваційним мисленням, активною життєвою 
позицією і стійкими духовними цінностями, яке стане рушійною силою нації, її 
науковою, управлінською, гуманітарною, творчою елітою. 

Написання науково-дослідницьких робіт, їх публічний захист дозволяє 
старшокласникам долучитися до діяльності вищої школи, підсилює їхню заці-
кавленість у здобутті освіти, допомагає багатьом довести юнацьке захоплення 
до логічного завершення – вибору майбутньої професії та визначення свого 
покликання у житті. 

Приємно усвідомлювати, що в Дніпропетровській області стільки  
талановитої молоді, яка обирає нелегкий шлях самореалізації в науковому 
пошуку. Оригінальні ідеї, прагнення до пізнання нового та наполеглива праця – 
це основа сьогоднішніх та майбутніх високих досягнень кожного з вас та  
Дніпропетровщини. 

Щиро вітаємо вас із першими науковими успіхами! Бажаю нових  
творчих наукових злетів, неповторних колоритних дослідницьких робіт та  
здійснення найзаповітніших мрій! 

 
З повагою 

колектив КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 
Дніпропетровської обласної ради» 
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ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 
Секція «Екологічно безпечні технології та  

ресурсозбереження» 
 

Борисенко Єгор Олексійович 
учень 11 класу Криворізького природничо-наукового ліцею 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

ГРАВІТАЦІЙНО-ВИХРОВИЙ МЕТОД ОСВІТЛЕННЯ  
ШАХТНИХ ТА ПРОМИСЛОВИХ СТОКІВ 

 
Наукові керівники: Швед Сергій Віталійович, к.т.н, доцент  
кафедри інжинірингу з галузевого машинобудування Криворізького 
металургійного інституту Національної металургійної академії України; 
Лясов Ігор Григорович, вчитель фізики Криворізького природничо-наукового ліцею 

 
Актуальність. Метод освітлення стічних шахтних вод, що використовується 

у промисловості на даний час – це відстоювання. Цей процес не тільки неефекти-
вний – він потребує виділення великих територій вільних земель, займає багато 
часу – а ще й шкідливий для навколишнього середовища – забруднює родючі зе-
млі та ґрунтові води промисловим брудом та солями металів. Такі компанії, як 
«Кривбасзалізрудком» щорічно витрачають близько 82 млн гривень на виплати 
екологічних податків та закупку чистої дніпровської води для своїх промислових 
потреб. Ці кошти підприємства готові витрачати на впровадження інноваційних 
методів та технологій у даному напрямку, але досі альтернатив немає. 

Мета дослідження: збільшити ефективність та зменшити витрати у процесі 
освітлення стічних шахтних вод, шляхом використання нового запропонованого 
методу, що базується на використанні гравітаційних сил для розкручування потоку 
води навколо вертикальної осі. 

Об’єкт роботи: установка для освітлення шахтних та промислових стоків. 
Предмет роботи: метод ефективного розділення потоку шахтних та проми-

слових стоків на тверду та рідку фази. 
Задача дослідження запропонувати та обґрунтувати ефективну і наочну 

модель процесу освітлення стічних промислових вод. 
На основі розробленої в роботі математичної моделі розділення забрудне-

ного потоку по щільності і крупності часток у проточній частині, виявлені основні 
конструкційні вимоги до запропонованої установки по освітленню шахтних та  
промислових стоків. 

 
Поздєєв Матвій Ігорович 

учень 10 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-
інтернат фізико-математичного профілю» 

 
РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ І ДОСЛІДЖЕННЯ  

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТИМЧАСОВОГО  
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОГО УКРИТТЯ ДЛЯ РОСЛИН,  

ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ЗАХИСТУ ВІД РІЗКИХ КОЛИВАНЬ  
ТЕМПЕРАТУР У ЗИМОВО-ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД 
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Наукові керівники: Безрукава Оксана Григорівна, вчитель інформатики КЗО  
«Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю»; 
Книш Людмила Іванівна, д.т.н., професор Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара 

 
Актуальність. Розробка системи для контролю температури і вологості 

повітря в захисному укритті для теплолюбних рослин і оцінка його ефективнос-
ті дозволить забезпечити оптимальні умови зимівлі субтропічних рослин та 
вирощувати їх в помірній кліматичній зоні.  

Мета роботи: Забезпечення вирощування культур, які потребують захи-
сту від різкого перепаду температур, у відкритому ґрунті.  

Була поставлена задача розробити систему контролю і дослідити енер-
гоефективність тимчасового енергозберігаючого укриття для рослин, які пот-
ребують захисту від різких коливань температур у зимово-весняний період. 

Проаналізовано наявні види тимчасових захисних споруд для вирощу-
вання рослин, які потребують укриття у зимово-весняний період. З метою  
визначення оптимального матеріалу для укриття була створена модель про-
цесів теплообміну в захисній споруді і розраховано коефіцієнт її ефективності. 
Був створений пристрій для контролю за станом температури і вологості  
повітря в укритті. Перевірена роботи системи контролю в захисній споруді на 
території СТ «Машинобудівник» Піщанської сільської ради Новомосковського 
району. 

 
Андрієвський Денис Олександрович 

учень 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-
інтернат фізико-математичного профілю» 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УТЕПЛЮВАЛЬНИХ  

СИСТЕМ ПРИ СТВОРЕННІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ  
КІМНАТИ. СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ВИ-

ЗНАЧЕННЯ КРАЩОГО УТЕПЛЮВАЧА 
 
Науковий керівник: Безрукава Оксана Григорівна, вчитель інформатики КЗО  
«Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 
Актуальність теплозбереження обумовлена наступним: парниковий 

ефект, який визваний забрудненням довколишнього середовища продуктами 
згоряння, обмеження природних паливних ресурсів, залежність країни від  
зовнішніх поставників. 

Мета роботи – дослідити зниження теплових втрат при утепленні, а  
також, розробити мобільний додаток і автоматизувати цей процес.  

Для досягнення мети були вирішені наступні задачі: дослідження тепло-
вих витрат через стіни без утеплення; виведення формули демонстрації еко-
номії втрат тепла; визначення відсотка заощадження кімнати з утепленням; 
розробка мобільного додатку, що автоматизує процес розрахунків. 

І як результат, було визначено, що втрати тепла при утепленні є нижчи-
ми у порівнянні з неутепленою стіною. За проведеними розрахунками визна-
чено, що втрати тепла при утепленні пінопластом, мінеральною ватою,  
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скловатою, лляним волокном та піносклом відповідно на 27,9%, 28,9%, 26,7%, 
28,7% та 27,6% нижчі, в порівнянні зі стіною без утеплення. Було визначено, 
що пінопласт та лляне волокно є кращим серед розглянутих екологічно чистих 
матеріалів для утеплення. Було створено мобільний додаток під iOS, який до-
зволяє усім користувачам робити подібні розрахунки для своїх кімнат без  
дослідження фізичних формул.  

В подальшому додаток легко можна модернізувати, додаючи нові види 
утеплень або наданням можливості користувачу створити своє утеплення. 

 
Вергелюк Олександр Андрійович 

учень 10 класу КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради  
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ  
ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК» 

 
Наукові керівники: Шибка Ольга Сергіївна, керівник гуртка  
астрономії та ІТ КПНЗ «Міська станція юних техніків» Дніпровської 
міської ради; Довгаль Олена Сергіївна, вчитель фізики  
КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради 

 
У наш час спостерігається дуже активний розвиток технологій. Вони 

проникли у всі сфери нашого життя, і ми вже не можемо уявити сьогодення без 
різноманітних гаджетів. Останнім часом великої популярності набуває система 
«Розумний будинок» – це система, у якій технічні винаходи допомагають авто-
матизувати повсякденні справи, роблячи життя безпечнішим та зручнішим, 
зменшуючи при цьому витрати енергії. Звідси виникає потреба в ергономічнос-
ті та економічності кожного компоненту системи. 

Метою нашої роботи є розробка системи автоматичного ввімкнення і 
вимкнення світла з використанням датчиків руху та освітленості на базі  
мікропроцесорного контролера та дослідження економічних параметрів цієї 
системи. Щоб досягти поставленої мети, ми виділили наступні задачі:  

- проаналізувати існуючі системи для заощадження електроенергії на 
освітленні;  

- дістати схему під’єднання освітлення у вибраному приміщенні;  
- розробити власну схему системи для автоматичного ввімкнення і вим-

кнення світла;  
- дослідити скільки світла потрібно для комфортної роботи, враховуючи 

різний рівень хмарності;  
- розрахувати потенційну економію від використання системи автомати-

чного ввімкнення та вимкнення світла;  
- розрахувати приблизну вартість системи автоматичного ввімкнення та 

вимкнення світла та термін окупності системи. 
Об’єктом дослідження нашої науково-дослідницької роботи є система 

автоматичного освітлення.  
Предмет дослідження – економічність системи автоматичного ввімкнен-

ня та вимкнення світла та термін її окупності. 
Наукова новизна робити полягає в тому, що під час виконання роботи 

було досліджено економію електроенергії від використання системи автомати-
чного ввімкнення та вимкнення світла для одного з кабінетів моєї школи.  
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Секція «Авіа- та ракетобудування, машинобудування і  
робототехніка» 

 
Аберніхін Ілля Олександрович 

учень 11 класу КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» 
Кам’янської міської ради 

 
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БОБІННОЇ ПІДЙОМНОЇ 
МАШИНИ З РІВНОМІЦНИМ ГУМОТРОСОВИМ КАНАТОМ 

 
Наукові керівники: Жупієв Олександр Леонідович, старший викладач 
кафедри гірничих машин та інжинірингу Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка»; Будіна Наталія Василівна, вчитель  
інформатики КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» Кам’янської міської ради 

 
Об’єкт дослідження: механічні процеси, що відбуваються при багатоша-

ровому намотуванні у бобінної підйомної машини з рівноміцним гумотросовим 
канатом.  

Предмет дослідження: залежності між конструктивними параметрами, 
які характеризують шахтну підйомну установку. 

Мета роботи: розробити рекомендації на проектування бобінних  
підйомних установок з рівноміцним гумотросовим канатом. 

Ідея роботи: використання засобів комп’ютерного моделювання для  
визначення раціональних параметрів бобінной підйомної установки з рівноміц-
ним гумотросовим канатом на основі досягнення мінімального значення екві-
валентної потужності приводу. 

Наукові положення. Вперше доведено, що для рівноміцного гумотросо-
вого каната в верхньому найбільшому перерізі ширина не залежить від глиби-
ни підйому і визначається тільки вагою кінцевого вантажу, а ширина каната в 
нижньому перерізі з висотою підйому зменшується в середньому на 20%.  
Використання рівноміцного гумотросового каната по відношенню до каната 
постійної ширини, дає виграш за масою від 17% до 140%.  

Вперше показано, що бобінні підйомники з рівноміцним гумотросовими 
канатами в порівнянні з підйомними установками з канатами постійної ширини 
мають в 2-3 рази більше граничні висоти підйому при однакових значеннях 
параметрів.  

Вперше доведено, що величина початкового радіуса навивки каната на 
бобіну, яка отримана з критерію мінімальної потужності приводу, дозволяє 
зменшити встановлену потужність приводу до 30%. 

Наукове значення роботи: на відміну від відомих рішень, отримані  
математичні залежності для визначення ширини каната від глибини підйому 
відповідно до закону зміни перерізу бруса рівного опору і відповідають  
обмеженням, які накладають правила техніки безпеки.  

Практичне значення: розроблені автором рекомендації будуть викорис-
тані при розробці нових проектів великовантажних підйомників з рівноміцними 
гумотросовими канатами. 
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Бондаренко Даниїл Олександрович 
учень 11 класу Криворізького природничо-наукового ліцею 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРОСОВОЇ ОПОРИ НА ПОЛЕ  
ТРАЕКТОРІЙ ТОЧОК РОБОЧОГО ОРАНУ ВІБРОМАШИНИ 

 
Наукові керівники: Швед Сергій Віталійович, к.т.н, доцент  
кафедри інжинірингу з галузевого машинобудування Криворізького 
металургійного інституту Національної металургійної академії України;  
Лясов Ігор Григорович, вчитель фізики Криворізького природничо-наукового ліцею  

 
Актуальність. В наш час через зменшення ресурсів планети ті мінерали, 

що раніше були відходами, стало вигідно підготовлювати шляхом збагачення 
до промислової переробки. Одна з сучасних машин для просіювання (етап 
процесу збагачення) – ВПГС-5М. Її конструктивною особливістю є застосуван-
ня трьох основних опор, одна серед яких – тросова розтяжка, що якимось чи-
ном впливає на роботу машини.  

Мета роботи – зробити висновки по впливу тросової розтяжки на функ-
ціонування сепаратору. 

Основні завдання дослідження – за допомогою комп’ютерних технологій 
дослідити вплив тросової розтяжки на поле траєкторій точок еквівалентної 
віртуальної моделі робочого органу агрегату ВПГС-5М, що знаходиться під 
дією вібраційного впливу.  

Висновки. Віртуальне моделювання проведене у представленій для ро-
згляду роботі, показує наступне: тросова розтяжка, яка застосовується в якості 
пружної опори, характерним чином спотворює картину поля траєкторій точок 
робочого органу агрегату (причому на нижніх ситах робочого органу агрегату 
спотворення менше, ніж на верхніх).  

З аналізу експериментів також витікає, що тросова розтяжка повинна 
бути якомога меншої жорсткості і що при рівних жорсткостях тросової розтяжки 
найбільш корисним буде її розташування під прямим кутом до лінії дії збурюю-
чої вібраційної сили.  

 
Губа Богдан Андрійович 

учень 10 класу КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» 
Кам’янської міської ради 

 
ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДРОБАРКИ 

ВІД ПАРАМЕТРІВ КУЛАЧКА 
 
Наукові керівники: Молодченко Артур Володимирович, асистент  
кафедри гірничих машин та інжинірингу Національного технічного  
університету «Дніпровська політехніка», керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР»;  
Будіна Наталія Василівна, вчитель інформатики КЗ «Технічний ліцей імені  
Анатолія Лигуна» Кам’янської міської ради 

 
У даній роботі було проведено дослідження залежностей параметрів 

роботи «щокової» дробарки від характеристик «кулачка». Кулачок – це частина 



[ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК] 
 

[11] 

механізму що приводить до руху ролик, який в свою чергу через сухарь  
штовхає рухому щоку дробарки, що й призводить до дрібнення руди.  

В ході роботи були виявлені залежності:  
1) від більшого та меншого радіусу «кулачка» залежить найменша й 

найбільша дистанція між «щоками» дробарки;  
2) від кількості «кутів» залежить кількість циклів дроблень руди (для  

одного повного оберта привідного валу);  
3) від радіусу округлень залежить плавність дроблення;  
4) від відстані між кутами залежить час у який буде максимальна  

відстань між щоками. 
Завдяки цим залежностям були спроектовані різні кулачки та підібрані 

оптимальні кути кулачків:  
- однокутний – самий великий час максимальної дистанції, але най-

меньша кількість помолу руди;  
- двокутний – стандартний параметр, який використовується найчасті-

ше;  
- трикутний – дає 3 цикли помолу руди, середній за показниками та  

найоптимальніший;  
- шестикутний – дає 6 циклів помолу руди, краще використовувати для 

руди з великою щільністю(граніт);  
- восьмикутний – дає 8 циклів помолу руди, використовується для помо-

лу дуже твердих руд. 
Дані кулачки лише окремі випадки, кожний кулачок повинен підбиратися 

під жадані результати і руду.  
 

Секція «Технологічні процеси та перспективні  
технології» 

 
Шепель Катерина Дмитрівна 

учениця 11 класу Криворізького природничо-наукового ліцею 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ РУХУ ТІЛА ПІД ДІЄЮ ОДНОГО ПРУЖНО  

ЗАКРІПЛЕНОГО УЯВНИМ ШАРНІРОМ ІНЕРЦІЙНОГО  
ВІБРОЗБУДНИКА 

 
Наукові керівники: Швед Сергій Віталійович, к.т.н., доцент кафедри  
інжинірингу з галузевого машинобудування Криворізького металургійного інституту  
Національної металургійної академії України; Лясов Ігор Григорович, вчитель фізики  
Криворізького природничо-наукового ліцею  

 
Мета дослідження: за допомогою діючої лабораторної моделі дослідити 

характер руху точок тіла, під дією одного інерційного вібро-збудника, який за-
кріплено у діаметральній площині рухомої механічної системи, що утворилася 
за допомогою антипаралелограмного механізму з пружним уявним шарніром. 

Актуальність: поставлена задача є новою в області вібраційних машин 
та технологій. На даний час машини з одним віброзбудником не можуть мати 
велику кількість поверхонь, що просіюють сипкий продукт, а це обмежує їх 
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продуктивність. В роботі фактично визначається, чи зможе нова конструкція 
з’єднання віброзбудника з робочим органом машини малої собівартості, спри-
яти суттєвому збільшенню її продуктивності. 

Основні задачі дослідження: провести ряд експериментів по визначен-
ню траєкторій руху точок тіла, під дією одного, пружно закріпленого уявним 
шарніром, інерційного віброзбудника; та спрямувати отримані результати дос-
лідження на збільшення продуктивності вібраційних машин, при зменшенні їх 
собівартості. 

Висновки: проведене дослідження показує, що при застосуванні анти-
паралелограмного механізму з утворенням пружного уявного шарніру між 
вільним твердим тілом і інерційним віброзбудником, розташованим в діамет-
ральній площині тіла, поле траєкторій точок тіла має характерний вигляд, який 
суттєво відрізняється від вигляду поля траєкторій сучасних вібраційних машин 
– аналогів. Застосування створеного механізму для закріплення інерційного 
віброзбудника має в собі суттєві ресурси по збільшенню продуктивності, ефек-
тивності та надійності роботи різноманітних вібраційних машин, зокрема,  
машин для класифікації сипкого матеріалу по крупності та питомій вазі. 

 
Савін Микита Андрійович  

учень 9 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-
інтернат фізико-математичного профілю» 

 
РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ 

ДІАМЕТРУ ЗЛИВКІВ АРСЕНІДУ ГАЛІЮ 
 
Науковий керівник: Вашерук Олександр Васильович, к.т.н.,  
доцент кафедри радіоелектроніки Дніпровського національного  
університету імені Олеся Гончара 

 
Актуальність роботи. Задача підвищення точності вимірів ваги зростаю-

чого зливка була актуальною протягом усього часу розвитку технології  
вирощування зливків GaAs. У той же час основна увага дослідників була прис-
вячена обліку впливу на показання датчика ваги технологічних факторів, таких 
як: облік поверхневого натягу розплаву, облік плавучості зливка  

Об’єкт дослідження – технологія вирощування зливків GaAs. 
Предмет дослідження – система вимірювання параметрів вирощуваних 

зливків напівпровідникових матеріалів.  
Мета дослідження – вдосконалення методу та апаратури визначення 

діаметру зливка монокристалічного арсеніду галія в процесі вирощування для 
забеспечення зменьшення похибок визначення діметра. 

Отримані результати: розроблена модель каналу виміру ваги зливка 
арсеніду галію, в процесі його вирощування дозволила вдосконалити ваговий 
метод виміру діаметра зливка шляхом підвищення точності виміру ваги за  
рахунок обліку факторів, що впливають на датчик ваги. 
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Секція «Матеріалознавство» 
 

Католіченко Анастасія Сергіївна 
учениця 10 класу Криворізького природничо-наукового ліцею 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

ВИКОРИСТАННЯ САЖ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ  
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ  

З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ЗАХИСТОМ 
 

Наукові керівники: Твердохліб Віктор Степанович, к.т.н., доцент 
кафедри електрохімічної енергетики та хімії Київського національного університету 
технологій та дизайну; Католіченко Оксана Миколаївна, вчитель хімії Криворізького 
природничо-наукового ліцею  

 
В наш час спостерігається стрімкий розвиток науково-технічного  

прогресу, що зумовлений ефективним використанням досягнень електроніки,  
радіотехніки, обчислювальної техніки, та багато в чому виявився можливим 
завдяки рівню і темпам досліджень в області створення матеріалів для цих 
галузей техніки. Робота пов’язана з розробкою дешевих захисних матеріалів. 
На кафедрі електрохімічної енергетики та хімії КНУТД розроблено і успішно 
використовується захисне покриття на основі колоїдно-графітового препарату 
та імпортного високочистого технічного вуглецю – Pure Black. Та на жаль, ок-
рім коштовності цієї сажі, її виробництво на сьогодні припинено. Виникла необ-
хідність у пошуку альтернативного наповнювача.  

В роботі був досліджений захисний композиційний матеріал, в якому в 
якості наповнювача були використані: донецький антрацит марки АШ та сажа 
теплової електростанції (умовна марка «ТЕЦ»). Композитний матеріал дослі-
джувався на предмет електропровідності та його екрануючі властивості. На 
основі досліджених вуглецевих матеріалів за стандартною методикою, викори-
стовуючи полівінілбутираль в якості зв’язуючого, було виготовлено і дослідже-
но на частоті 30 ГГц захисне композиційне покриття зі співвідношенням компо-
нентів антрацит : сажа : полімер як 6:3:1, та плюс 5% від маси сухого залишку 
стандартної сажі. Проведені дослідження показали перспективність викорис-
тання дешевих вуглецевих матеріалів для захисних екранів і в першу чергу в 
будівництві й великогабаритних захисних екранах.  

 
Гусарова Крістіна Антонівна 

учениця 11 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей  
наукового спрямування при Університеті митної справи та 

фінансів» Дніпровської міської ради 
 

ТЕПЛОЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ БАГАТОРАЗОВИХ  
ТРАНСПОРТНИХ КОСМІЧНИХ СИСТЕМ 

 
Наукові керівники: Нікіфорова Тетяна Іванівна, вчитель фізики та 

астрономії КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті 
митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради; Гусарова Ірина Олександрівна, 
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к.т.н., начальник відділу фізичних методів контролю продукції Космічного бюро  
«Південне» імені М.К. Янгеля 

 
Вдосконалення аерокосмічної техніки спрямовано у всьому світі на зни-

ження вартості виведення на орбіту космічних апаратів. Застосування для цих 
цілей ракет-носіїв одноразового використання коштує досить багато та досту-
пно небагатьом державам і бізнес-компаніям. Одним з можливих рішень цієї 
техніко-економічної проблеми є використання багаторазових авіакосмічних 
літальних апаратів. Головне проблемне питання створення даних апаратів – 
це їх теплозахист при багаторазових польотах в межах атмосфери Землі, який 
здатний витримувати механічні та теплові навантаження. Транспортна авіако-
смічна система дозволяє зняти обмеження на запуски космічних апаратів в 
країнах, в яких немає космодромів. Особливо актуально це для України, яка 
володіє могутнім авіаракетним та космічним потенціалами. 

Завдання роботи: розглянути вже існуючі проекти багаторазових транс-
портних космічних систем; дослідити теплоізоляційне покриття літальних  
апаратів, яке використовувалося в даних проектах; проаналізувати його пере-
ваги та недоліки; дослідити нове теплозахисне покриття, яке складається із 
верхнього плиточного металевого матеріалу, виготовленого з нового експери-
ментального сплаву на основі нікель-хром-алюмінію зі зміцнюючою добавкою 
діоксиду ітрію, та внутрішнього шару теплоізоляції на основі напускного  
поєднання. 

У процесі дослідження було проведено експерименти щодо різних хара-
ктеристик металевого сплаву, теплоізоляційного матеріалу та конструкційні 
особливості поєднання на основі яких ми можемо зробити висновки про  
ефективність досліджуваного теплозахисного покриття. 

 

Секція «Науково-технічна творчість та винахідництво» 
 

Захарова Діана Романівна  
учениця 10 класу КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» 

Кам’янської міської ради 
 

ЗВОРОТНІЙ ІНЖИНІРИНГ МЕХАНІЗМУ ПОДАЧІ ГОЛКИ 
ШВЕЙНОЇ МАШИНКИ NÄHMASCHINEN & FAHRRAD  

FABRIK HENGSTENBERG  
 
Наукові керівники: Панченко Олена Володимирівна, к.т.н., доцент  
кафедри гірничих машин та інжинірингу Національного технічного університету  
«Дніпровська політехніка»; Будіна Наталія Василівна, вчитель інформатики КЗ «Технічний 
ліцей імені Анатолія Лигуна» Кам’янської міської ради 

 
Мета роботи: розробити рекомендації на проектування механізму подачі 

голки швейної машинки Bielefeld Nähmaschinen & Fahrrad Fabrik Hengstenberg. 
Об’єкт дослідження: процес подачі голки швейної машинки.  
Предмет дослідження: механізм подачі голки швейної машинки фірми 

Аnker-werke. 
Наукове положення: 



[ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК] 
 

[15] 

- вперше методом комп’ютерного моделювання в SOLIDWORKS була 
розроблена модель механізму подачі голки у швейній машині Bielefeld 
Nähmaschinen & Fahrrad Fabrik Hengstenberg, що дозволяє отримати матема-
тичну залежність ходу виконавчого органу h, за кут оберту валу α у вигляді 
степеневої функції h(α)=8·10-13α6-1·10-09α5+4·10-07α4-9·10-05α3+0,0093α2-
0,1252α+18,014.  

- вперше отримано математичну залежність, що дозволяє забезпечити 
заданий закон руху голки для профілю кулачка у вигляді двох рівнянь:  

y(х)=-0,0002x4+0,0002x3+0,0811x2-0,0397x+2,7966; 
y(х)=0,0275x2-0,0033x-5,9296; 
Наукове значення роботи: у результаті розробки комп’ютерної тривимі-

рної моделі механізму подачі голки швейної машинки Bielefeld Nähmaschinen & 
Fahrrad Fabrik Hengstenberg отримані залежності профілю кулачка для задано-
го закону руху. 

Практичне значення полягає у тому, що за допомогою сучасних методів 
комп’ютерного та фізичного моделювання досліджено кінематику механізму 
подачі голки та отримано залежність профілю кулачка для заданого закону 
руху голки. 

 

Секція «Інформаційно-телекомунікаційні системи  
та технології» 

 
Єрмоленко Олександр Олегович 

учень 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-
інтернат фізико-математичного профілю»  

 
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ДЛЯ ПОПЕРЕДНІХ ЗАМОВЛЕНЬ  
І ЙОГО ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ В ХМАРНІЙ СИСТЕМІ 

ОБЛІКУ POSTER  
 
Наукові керівники: Безрукава Оксана Григорівна, вчитель інформа-
тики КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного  
профілю»; Ільченко Ірина Григорівна, вчитель інформатики КЗО «Дніпропетровський 
обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 
Актуальність. Використання хмарних ресурсів для забезпечення замов-

лень клієнтів є актуальною задачею тому що це дозволить економити час за-
мовника, а підприємствам – отримати додаткові вигоди за рахунок економії 
часу обслуговуючого персоналу і збільшенню клієнтської бази.  

Мета роботи. Дослідити можливості, які надає хмарна система обліку 
Poster. Розробити алгоритм і створити мобільний додаток для попереднього 
замовлення їжі, який може підключатись до цієї системи, надавати доступ для 
замовлення наявних в мережі харчування страв, і за бажанням, пропонувати 
оптимізоване меню в межах визначеної клієнтом суми.  

Результат роботи. Досліджено функції платформи Poster та на основі їх 
аналізу розроблено алгоритм і реалізовано програму для попередніх замов-
лень, де передбачена можливість автоматичного створення меню в межах 
зазначеної клієнтом суми. 
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 
Секція «Економічна теорія та історія економічної  

думки» 
 

Алаликіна Марія Олександрівна 
учениця 11 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей  

наукового спрямування при Університеті митної справи та 
фінансів» Дніпровської міської ради 

 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 
Науковий керівник: Лакей Ігор Михайлович, вчитель економіки  
КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-
математичного профілю» 

 
Малий бізнес, або мале підприємництво, є найчисленнішим в економіці 

більшості країн. Внаслідок цього він активно впливає на соціально-економічний 
і навіть політичний рівень розвитку країни. Через те, що в малому бізнесі  
зайнята найбільша частка населення, цей прошарок економіки є одночасно як 
виробником товарів і послуг, так і потужним споживачем. Тому малому підпри-
ємництву дуже необхідна державна підтримка, яка, на жаль, і сьогодні потре-
бує вдосконалення. Цим визначається актуальність дослідження.  

Мета роботи: дослідити сучасний стан державної підтримки малого  
бізнесу в Україні та виявити напрямки її застосування. Згідно з метою дослі-
дження поставлено такі завдання: з’ясувати сутність малого підприємництва; 
дослідити світову практику визначення критеріїв малого бізнесу; встановити 
значення та принципи функціонування суб’єктів малого підприємництва в еко-
номіці; виявити сутність державного регулювання малого бізнесу; проаналізу-
вати принципи державної політики розвинених країн світу щодо підтримки роз-
витку малого підприємництва; визначити стан і місце малого підприємництва в 
Україні; оцінити сучасний стан державної підтримки малого бізнесу в Україні та 
запропонувати необхідні напрямки її застосування.  

У результаті дослідження ми дійшли таких висновків: сьогодні державне 
регулювання малого бізнесу в Україні не є досконалим і потребує значних до-
опрацювань. Тож важливими для усунення багатьох проблем є покращення 
податкової та організаційної політики та нормативно-правової бази. Держава 
повинна взаємодіяти з малим бізнесом, а не ігнорувати його невдоволення 
сучасним економічним станом. 

 
Мєдвєдєва Юлія Олегівна 

учениця 11 класу КЗО «навчально-виховний комплекс № 100 
«загальноосвітній навчальний заклад I-IIІ ступенів – ліцей» 

Дніпровської міської ради 
 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ  
В УКРАЇНІ 
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Науковий керівник: Бесчастна Дар’я Олександрівна, викладач кафедри статистики, 
обліку та економічної інформатики Дніпровського національного університету  
імені Олеся Гончара, керівник гуртка «Економіка» КПНЗ «МАНУМ» ДОР»  

 
Особлива роль малих підприємств полягає у підтримці і розвитку деяких 

галузей. Однак, не зважаючи на всі позитивні зрушення, мале підприємництво 
стикається з великою кількістю перешкод. Його розвиток відбувається нерів-
номірно, хаотично та суперечливо, йому не приділяють належної уваги держа-
вні органи. Ця тема особливо актуальна сьогодні, коли процеси, які супрово-
джують становлення підприємництва, ще недостатньо вивчені.  

Мета науково-дослідницької роботи – визначення особливостей стану 
та розвитку малого бізнесу в Україні та Дніпропетровській області у сучасних 
соціально-економічних реаліях. 

Завдання дослідження:  
- визначення та обґрунтування теоретичних та нормативних засад фун-

кціонування малих та мікропідприємств;  
- дослідження сучасних критеріїв та підходів до визначення малих підп-

риємств;  
- ормування системи показників та інформаційної бази дослідження 

стану та розвитку малих підприємств;  
- виявлення особливостей стану та розвитку малих та мікропідприємств 

на засадах економіко-статистичного аналізу з використанням виробничих  
функцій;  

- обґрунтування системи заходів щодо захисту та розвитку  
малого бізнесу в Україні. 

Об’єктом дослідження виступають малі та мікропідприємства. 
Предметом є система соціально-економічних показників стану та розви-

тку малого підприємництва в Україні та Дніпропетровській області. 
Робота може бути використана при розробці та обґрунтуванні регіона-

льних та державних програм сприянню розвитку малого бізнесу. 
 

Секція «Мікроекономіка та макроекономіка» 
 

Шпорта Данило Олексійович 
учень 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-

інтернат фізико-математичного профілю»  
 

ВПЛИВ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ НА  
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ-РЕЦИПІЄНТА  
ДОПОМОГИ. ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ  

З МІЖНАРОДНИМ ВАЛЮТНИМ ФОНДОМ 
 
Науковий керівник: Лакей Ігор Михайлович, вчитель економіки КЗО «Дніпропетровсь-
кий обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 
Аналіз впливу та перспектив співпраці з МВФ є однією з найактуальні-

ших науково-практичних проблем в економіці України. Однією з головних пе-
решкод для економічного зростання України є дефіцит фінансових ресурсів. 
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Зовнішні запозичення – дієвий спосіб поліпшення економічної ситуації, а МВФ 
надає кредити під низькі відсотки.  

Мета роботи: Проаналізувати співпрацю МВФ з країнами світу й Украї-
ною та зробити висновки стосовно подальшої співпраці України з МВФ та мож-
ливі перешкоди на її шляху та можливі шляхи їх вирішення.  

Задачі роботи: з’ясувати принципи та цілі діяльності МВФ, визначити 
напрямки використання коштів фонду, визначити вплив МВФ на економічну 
політику країни-реципієнта, дослідити результати співпраці МВФ з країнами 
світу, дослідити співпрацю України з МВФ, зробити висновки щодо співпраці 
України з фондом, проаналізувати перспективи даної співпраці. 

Результат роботи: проаналізовано негативний і позитивний досвід спів-
праці країн з МВФ, зроблено висновки стосовно подальшої співпраці України з 
МВФ та можливі перешкоди на її шляху та можливі шляхи їх вирішення. 

 
Киричик Олександра Романівна 

учениця 10 класуКриворізького Покровського ліцею  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
АНАЛІЗ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «КРИВБАСРЕМОНТ» 
 

Науковий керівник: Желтуха Тетяна Валентинівна, вчитель  
математики Криворізького Покровського ліцею  

 
Актуальність проведених досліджень в діяльності ТОВ «Кривбасре-

монт» визначена тим, що в сучасних економічних умовах діяльність кожного 
економічного суб’єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових 
відносин (організацій і фізичних осіб), зацікавлених в результатах його функці-
онування.  

Об’єкт дослідження: маркетингова діяльність підприємства ТОВ «Крив-
басремонт». Предмет дослідження: аналіз діяльності ТОВ «Кривбасремонт» і 
використання математичних методів у процесі розрахунку собівартості та при-
бутку підприємства. 

Мета науково-дослідницької роботи: на основі вивчення маркетингової 
політики, поточних і середньо-строкових планів підприємства ТОВ «Кривба-
сремонт» проаналізувати та оцінити його діяльність за 2010-2017 роки, а також 
спробувати прогнозувати його загальний і чистий прибутки. 

Завдання: 
1. Визначити, що таке економіка підприємства і від яких факторів зале-

жить прибуток підприємства. 
2. На прикладі ТОВ «Кривбасремонт» дослідити рентабельність  

підприємства та прогнозування його прибутків на 2012 рік. 
3. Спрогнозувати зміну заробітних плат співпрацівників у 2020 році. 
4. Проаналізувати зміни фактичних показників роботи підприємства, 

відносно планованих. 
Основним науковим результатом є застосування отриманих результа-

тів, для планування прибутку від діяльності окремих частин підприємства,  
а також використання заходів для нормалізації і збільшення різниці між  
прибутком і витратами підприємства.  
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Витвицький Олександр Олександрович 
учень 10 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового 
спрямування при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради 
 

ВПЛИВ КРЕДИТІВ МВФ НА НАЦІОНАЛЬНУ  
БЕЗПЕКУ КРАЇНИ 

 
Науковий керівник: Корягіна Тетяна Вікторівна, кандидат наук з 
державного управління, доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення 
Університету митної справи та фінансів 

 
Актуальність теми полягає в тому, що у сучасних умовах економічної та 

політичної кризи в Україні питання національної безпеки стоїть особливо гост-
ро. Події в економічній сфері України свідчать про те, що жодна держава не 
може бути впевненою на всі 100 % у своїй цілковитій безпеці. Україна розта-
шована на стику Західної та Східної Європи, і це обумовлює особливу увагу до 
питання національної безпеки. Саме з двовекторної зовнішньої політики – пе-
рша з перспективою інтеграції у Європейський Союз, друга – на співпрацю з 
Росією, вступом у Митний союз, почалися події на Майдані восени 2013 року, 
які призвели й до анексії Криму, і до руйнування економічного сектору Донбас, 
і до суспільно-політичної кризи, яка розгорнулася в Україні.  

Об’єктом дослідження є система національної безпеки України. 
Предметом дослідження є механізм забезпечення національної безпеки 

в контексті боргової політики 
Метою дослідження є аналіз впливу боргових зобов’язань, зокрема  

перед МВФ, на національну безпеку країни та забезпечення боргової безпеки в 
Україні. Із зазначеною метою пов’язана реалізація наступних завдань: дослі-
дження особливостей формування механізму національної безпеки; аналіз 
системи боргової безпеки в Україні у 2013-2017 рр.; обґрунтування заходів 
щодо покращення національної безпеки в контексті боргової політики. 

 
Єрак Олександр Володимирович 

учень 10 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового 
спрямування при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради 
 

АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ 
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Науковий керівник: Корягіна Тетяна Вікторівна, к.н.держ.упр.,  
доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення Університету митної 
справи та фінансів 

 
Актуальність теми зумовлена тим, що аграрний сектор є важливою 

стратегічною галуззю української національної економіки, яка забезпечує про-
довольчу безпеку та продовольчу незалежність нашої держави, дає значній 
частині сільського населення робочі місця. 
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Метою дослідження є визначення сучасного стану аграрного сектора 
економіки України та обґрунтування основних пріоритетів розвитку системи 
агроекономічних відносин. В роботі поставлені та вирішені наступні науково-
практичні завдання: розкрито сутність діяльності в аграрній галузі як провідної 
складової національної економіки країни; визначено загальний внесок аграрно-
го сектора щодо формування ВВП; визначено проблеми та перспективи рефо-
рмування аграрного сектору України. 

 

Секція «Фінанси, грошовий обіг і кредит» 
 

Медведєв Денис Васильович 
учень 10 класу Криворізького природничо-наукового ліцею 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВОЇ ЕМІСІЇ 
 

Науковий керівник: Турило Анатолій Анатолійович, д.е.н., професор 
кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку 
Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний 
університет», магістр з менеджменту Відкритого університету Великобританії  

 
Досвідом розвинених країн доведено, що дотримуючись необхідного 

значення інфляції, можна успішно керувати базовими економічними процеса-
ми і забезпечувати достатній рівень економічного зростання. Дана стратегія 
отримала назву інфляційне таргетування. 

Інфляційне таргетування – набір принципів грошово-кредитної політики, 
якої дотримується центральний банк. Завдяки цій політиці можна уникнути 
великих коливань в економіці, тримати показники на необхідних рівнях, забез-
печувати приріст іноземного капіталу і підвищення рівня життя населення. 

Проблема нестабільної економічної ситуації в Україні в цілому прямо 
пов’язана з високим рівнем інфляції, нестабільним курсом національної валю-
ти і нестачею грошової маси в країні. Розглядаючи ці три показника в системі, 
ми можемо провести розрахунки та зробити необхідні висновки, які могли б 
поліпшити економічну ситуацію в Україні. 

 
Ревіна Марія Кирилівна 

учениця 11 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних 
технологій при Дніпровському національному університеті 

імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 
 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ:  
ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ 

 
Науковий керівник: Бесчастна Дар’я Олександрівна, викладач кафедри 
статистики, обліку та економічної інформатики Дніпровського національного  
університету імені Олеся Гончара, керівник гуртка «Економіка» КПНЗ «МАНУМ» ДОР»; 
Тімар Інна Валентинівна, старший викладач кафедри економіки, підприємництва  
та управління підприємствами Дніпровського національного університету імені  
Олеся Гончара 
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В сучасному світі інвестиції є основною рушійною силою для розвитку 
країн, окремих регіонів та їх економіки. На даний момент Україна отримує зна-
чну кількість інвестицій, що могли б підняти рівень економіки країни. Але не всі 
регіони приваблюють інвесторів однаково. 

У роботі представлено значний обсяг актуальної інформації, визначено 
особливості ринку, досліджено динаміку основних показників та специфіку ок-
ремих регіонів України. Мета роботи полягає у визначенні системи чинників, 
що впливають на інвестиційну привабливість окремих регіонів України. 

Для досягнення поставленої мети було виконано основні завдання: 
проведено теоретико-методичне дослідження; проаналізовано основні соціа-
льно-економічні показники окремих регіонів України, та регіонів у порівнянні з 
іншими; розраховано показники інвестиційної привабливості та ефективності 
інвестицій; проранжовано та порівняно результати; обґрунтовано рейтинг регі-
онів України за рівнем інвестиційної привабливості.  

Об’єктом дослідження є окремі регіони України, тоді як предметом ви-
ступають показники їх соціально-економічного розвитку. 

Інформативну базу дослідження складають данні Державної служби 
статистики України, Національного банку України, Генеральної прокуратури 
України, навчальна та періодична література. 

 
Сивоконь Юлія Владиславівна 

учениця 11 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних 
технологій при Дніпровському національному університеті 

імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 
 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО  
КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 
Науковий керівник: Бесчастна Дар’я Олександрівна, викладач кафедри 
статистики, обліку та економічної інформатики Дніпровського національного  
університету імені Олеся Гончара, керівник гуртка «Економіка» КПНЗ «МАНУМ» ДОР»; 
Романова Ольга Вікторівна, старший викладач кафедри статистики, обліку та  
економічної інформатики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 
Мета роботи, яка полягає у визначення особливостей основних напря-

мів розвитку кредитних послуг України є актуальною.  
Для досягнення поставленої мети необхідним є вирішення наступних 

завдань: визначення теоретичних засад кредитування та формування визна-
чення ринку кредитних послуг; аналіз структури доходів та витрат банків та 
впливу на них наданих кредитних послуг; формування інформаційної бази до-
слідження, щодо умов кредитування; дослідження поточного стану ринку кре-
дитування; визначення основних проблем та загроз ринку кредитних послуг; 
обґрунтування системи заходів щодо сприяння розвитку ринку кредитних пос-
луг в Україні. 

У результаті роботи, було з’ясовано основні джерела доходів та витрат 
банків, їх сезонність, відсоткові ставки за банками України та частку неповер-
нених кредитів, що дозволило з’ясувати, які ризики несуть банки та обрати 
метод їх зменшення. 
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Секція «Менеджмент» 
 

Самохатня Міліна Дмитрівна 
учениця 11 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей  

наукового спрямування при Університеті митної справи та 
фінансів» Дніпровської міської ради 

 
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  

РУЧНИХ ФЕНІВ, ПРИСУТНІХ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ 
 

Науковий керівник: Варяниченко Олена Володимирівна, к.е.н., 
доцент кафедри менеджменту Національного технічного університету «Дніпровська 
політехніка» 

 
Результати, які отримуються при оцінки конкурентоспроможності проду-

кції, дозволять удосконалювати процес прийняття управлінських рішень, що й 
обумовило актуальність дослідження. Вищезазначені положення актуалізують 
питання, досліджені в науково-дослідній роботі.  

Основна мета роботи – провести дослідження і дати оцінку конкуренто-
спроможності ручних фенів на українському ринку.  

Для досягнення поставленої мети в роботі поставлено наступні завдан-
ня: визначити сутність поняття конкурентоспроможність продукції; надати зага-
льну характеристику методам оцінки конкурентоспроможності продукції; виявити 
фактори, за яких формується конкурентоспроможність товару; оцінити конку-
рентоспроможність ручних фенів, присутніх на українському ринку. 

В роботі показано, що рівень конкурентоспроможності товару залежить 
від його технічних, нормативних та економічних показників. Практична цінність 
отриманих результатів полягає у визначенні рівня конкурентоспроможності 
ручних фенів, присутніх на українському ринку, та знаходженні шляхів підви-
щення конкурентоспроможності.  

Загалом результати проведеного дослідження показали, що для ручних 
фенів, присутніх на українському ринку, значення інтегрального показника кон-
курентоспроможності продукції головним чином залежить від рівня ціни. 

 
Сергієнко Софія Юріївна 

учениця 11 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей  
наукового спрямування при Університеті митної справи та 

фінансів» Дніпровської міської ради 
 

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 
Науковий керівник: Лакей Ігор Михайлович, вчитель економіки  
КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 
В останні роки організаційна культура стала важливою темою в про-

блематиці менеджменту як в теорії, так і на практиці. Вчені та практики-
керівники наголошують на тому, що організаційну культуру ні в якому разі не 
можна випускати з уваги в період організаційних змін.  
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Об’єкт дослідження – діяльність КЗО «Фінансово-економічний ліцей  
наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів» Дніпров-
ської міської ради.  

Предмет дослідження – прикладні аспекти формування організаційної 
культури закладу освіти. 

Метою дослідження є дослідження основних проблем формування  
організаційної культури закладу освіти та визначення шляхів її формування на 
прикладі Фінансово-економічного ліцею наукового спрямування при Універси-
теті митної справи та фінансів.  

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити такі за-
вдання:  

- дослідити теоретичні основи концепції організаційної культури сучасних за-
кладів освіти;  

- розглянути організаційну культуру закладів освіти як об’єкта управлінської 
діяльності;  

- надати загальну характеристику типам організаційної культури;  
- проаналізувати організаційну культуру Фінансово-економічного ліцею 

наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів;  
- розробити рекомендації щодо формування організаційної культури за-

кладу освіти. 
 

Захарова Ксенія Віталіївна 
учениця 11 класу КЗ «Середня загальноосвітня школа № 35» 

Кам’янської міської ради 
 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА  
ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО  

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 
 
Науковий керівник: Іванова Марина Іллівна, д.е.н., доцент кафедри  
менеджменту Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;  
Захарова Ірина Сергіївна, вчитель економіки та фінансової грамотності КЗ «Середня 
загальноосвітня школа № 35» Кам’янської міської ради  
 

Реалії розвитку аграрного виробництва в третьому тисячолітті вказують 
на життєву необхідність його подальшого ефективного функціонування виклю-
чно по інноваційній моделі. А під інновацією ми розуміємо комплексний процес 
нагромадження, розповсюдження і використання наукових знань, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери, забезпе-
чують одержання економічного, соціального, екологічного, науково-технічного 
та іншого ефекту і для своєї реалізації потребують відповідних умов. 

Якщо подивитися на Глобальний індекс інновацій (Global Innovation 
Index), то ми побачимо, що Україна в цьому рейтингу у 2015 року займала  
64 місце з переліку 143-х країн, а в 2018 – 43 місце із 126-ти найбільш іннова-
ційних країн світу. Зважаючи, що агропромислове господарство України дина-
мічно розвивається, а між розвитком технологій і зростанням мікропоказників 
завжди був прямий взаємозв’язок стає нагальне питання використання іннова-
ційних технологій на підприємствах АПК. 
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ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 
Секція «Географія та ландшафтознавство» 

 
Козель Валерія Денисівна 

учениця 9 класу КЗ загальної середньої освіти  
I-III ступенів № 3 Жовтоводської міської ради  

 
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗМІЩЕННЯ 
СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ ТА МІСТІ ЖОВТІ ВОДИ 
 

Науковий керівник: Башлик Ганна Миколаївна, вчитель географії  
КЗ загальної середньої освіти І-III ступенів № 3 Жовтоводської міської ради, спеціаліст 
вищої категорії, вчитель-методист, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Актуальність: на сьогоднішній день основним джерелом виробництва 

електроенергії є ТЕС та АЕС, які використовують вичерпні енергетичні ресур-
си, запаси яких добігають кінця, а потреби в енергії постійно зростають. Тому 
нагальним є знаходження альтернативного джерела енергії, яким і може бути 
сонячна енергія. Тож необхідно обґрунтувати можливість її використання на 
локальному та регіональному рівні. 

Мета: дослідження можливості використання сонячної енергії в Дніпро-
петровщині та місті Жовті Води. Завдання: ознайомитися з теоретично-
методологічною базою дослідження; з’ясувати позитивні та негативні наслідки 
використання сонячних електростанцій; навчитися розраховувати використан-
ня сонячно-енергетичних ресурсів, проаналізувати вплив географічних факто-
рів на розміщення СЕС в Дніпропетровській області та місті Жовті Води; аналіз 
розміщення сонячних електростанцій в межах регіону; обґрунтувати викорис-
тання сонячної енергетики на локальному рівні на прикладі власного навчаль-
ного закладу. 

Дана робота розширює теоретичну та практичну базу знань про можли-
вості використання сонячної енергії на регіональному рівні та глибше аналізує 
позитивні та негативні сторони запровадження сонячної енергетики. Обґрунто-
вує можливість створення енергонезалежності на локальному рівні за рахунок 
енергії Сонця. 

 
Арсеменко Іванна Анатоліївна 

учениця 10 класу КЗ загальної середньої освіти  
I-III ступенів № 3 Жовтоводської міської ради  

 
АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ  
ІНФРАСТРУКТУРИ: КЕЙС ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНЕ  

М. ЖОВТІ ВОДИ 
 

Науковий керівник: Башлик Ганна Миколаївна, вчитель географії  
КЗ загальної середньої освіти I-III ступенів № 3 Жовтоводської міської ради, спеціаліст 
вищої категорії, вчитель-методист, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 
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Сучасні українські міста і поселення зазнають складних перетворень, у 
тому числі форм і методів управління їх розвитком. Істотні зміни відбуваються 
в регулюванні соціальної інфраструктури і трансформації її об’єктів, багато з 
яких змінили свій профіль діяльності. 

Мета даної роботи: аналіз стану всіх об’єктів соціальної інфраструктури, 
що розміщенні на території м. Жовті Води, під впливом трансформаційних 
процесів. Завдання даної роботи: розглянути поняття соціальна інфраструкту-
ра та геопросторові трансформації; проаналізувати останні дослідження і пуб-
лікації з даної теми; на основі історичної періодизації міста простежити динамі-
ку трансформації міста; створити карти з даної теми; на основі існуючих тен-
денцій розвитку міста скласти сценарій подальших трансформацій соціальної  
інфраструктури міста Жовті Води. 

В результаті дослідження опрацьовано теоретичну базу, наукові публі-
кації відомих науковців – географів, зокрема К.В. Мезенцева, Н.В. Мезенцевої, 
А.Л. Мельничука, Ю.І. Пітюренка, Г.П. Підгрушного та О.М. Гнатюка. Узагаль-
нений теоретичний базис було використано для дослідження та аналізу тран-
сформаційних процесів соціальної інфраструктури м. Жовті Води. В результаті 
соціологічного анкетування було з’ясовано стан задоволення існуючою  
соціальною інфраструктурою міста. 

 
Кіструга Поліна Дмитрівна 

учениця 10 класу КЗ загальної середньої освіти  
I-III ступенів № 3 Жовтоводської міської ради  

 
АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ МІСТА 

ЖОВТІ ВОДИ 
 

Науковий керівник: Башлик Ганна Миколаївна, вчитель географії  
КЗ загальної середньої освіти I-III ступенів № 3 Жовтоводської  
міської ради, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, керівник гуртка  
КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Мета роботи: дослідити сучасний стан рекреаційних об’єктів міста та ви-

значити забезпеченість ними різновікових груп населення. 
Актуальність цієї праці полягає в тому, що в таких малих містах майже 

ніхто не досліджує проблему забезпеченості рекреаційними об’єктами населен-
ня, зокрема для різних вікових груп. Забезпеченість рекреаційними об’єктами є 
нагальною проблемою, особливо для малих та середніх міст. Мало хто задуму-
ється над тим, що дана проблема в значній мірі впливає на демографічну ситуа-
цію міста. Тому люди від’їжджають з таких малих і неперспективних міст у більш 
великі, де є більш комфортні умови для проживання та відпочинку. 

В ході виконання роботи, вирішувалися такі завдання: ознайомлення з 
теоретичними основами рекреаційної географії; відбір методів дослідження рек-
реаційних об’єктів; класифікація рекреаційних об’єктів для використання різними 
віковими групами населення; оцінка забезпеченості рекреаційними об’єктами 
різних вікових груп; проведення соціологічного анкетування населення щодо 
задоволення наявними рекреаційними об’єктами міста; дослідження трансфор-
маційних процесів та їх класифікація; визначення шляхів вирішення проблеми 
забезпеченості рекреаційними об’єктами міста Жовті Води. 
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Хребтіщева Ольга Сергіївна 
учениця 10 класу КЗ загальної середньої освіти  
I-III ступенів № 3 Жовтоводської міської ради  

 
ГЕОГРАФІЯ, ЧИННИКИ ТА НАСЛІДКИ СУЧАСНИХ  
ВНУТРІШНІХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ 

 
Науковий керівник: Башлик Ганна Миколаївна, вчитель географії КЗ 
загальної середньої освіти I-III ступенів № 3 Жовтоводської міської ради, 
спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Населення будь – якої країни, області чи міста є найважливішим їх  

багатством. Тому вивчення механічного руху населення є досить актуальним, 
адже саме через міграції була утворена одна з основних, глобальних проблем 
людства – економічна криза. Дана проблема, зокрема, стосується Дніпропет-
ровської області та міста Жовті Води. 

Метою роботи було проаналізувати географію механічного руху та чин-
ники, що його зумовлюють та виявити наслідки. 

Завдання даної роботи: здійснити теоретичний аналіз поняття Мігра-
ція», розглянути її види; виявити чинники міграційного руху в Україні; визначи-
ти як позитивні, так і негативні наслідки міграцій в Україні; дослідити вплив 
заробітної плати, зайнятості населення, кількості ВНЗ на міграційні процеси; 
результати досліджень узагальнити у графіках та діаграмах. 

 
Довгополий Дмитро Ігорович  

учень 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-
інтернат фізико-математичного профілю» 

 
РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ  

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ 
 

Науковий керівник: Сизенко Олег Володимирович, інженер кафедри 
фізичної та економічної географії Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара 

 
Впродовж тривалого часу Україна залишалася з старим адміністратив-

но-територіальним устроєм, що був навіяний радянським урядом. Внаслідок 
чого Україна не могла просуватися в перед. ЇЇ спіткало багато складнощів,  
економічних криз тощо. Тому ця проблема актуальна сьогодні, бо наразі відбу-
вається реформа адміністративно-територіального устрою і дана робота може 
допомогти його удосконалити. 

Метою роботи є утворення адміністративно-територіального поділу 
 України. Завдання дослідження: визначити сутність поняття «адміністративно-
територіальний устрій», «адміністративно-територіальний поділ» та інші; про-
аналізувати адміністративно-територіальні поділи України різних науковців; 
виділити найкращий спосіб поділу України; виділити основні недоліки сучасно-
го адміністративно-територіального устрою України; утворити новий адмініст-
ративно-територіальний поділ України. 
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В ході роботи автором було розглянуто поняття, що пов’язані з адмініс-
тративно-територіальним поділом та аналіз 10 карт різних науковців з різними 
способами районування та обрано найкращий з них. Виділено основні недолі-
ки сучасного адміністративно-територіального поділу України та утворення 
нового. 

 
Бойко Анастасія Сергіївна 

учениця 11 класу Криворізької загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 44 Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 
 

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЖИТЕЛІВ М. КРИВОГО РОГУ ЯК  
АКТУАЛЬНА ФОРМА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ  

ВІДНОСИН (2 РІК ДОСЛІДЖЕНЬ) 
 
Науковий керівник: Маханько Ірина Вадимівна, вчитель географії Криворізької  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 44  

 
Участь країн у міжнародних міграційних потоках та пов’язані з ними 

проблеми привертають дедалі більше уваги міжнародних організацій, органів 
державної влади та регуляторів фінансових ринків. Для України ці питання 
мають особливе значення, адже з 2009 р. наша держава входить у п’ятірку 
країн світу за кількістю трудових мігрантів. Крім того, за матеріалами доповіді 
Світового банку, у 2016 р. Україна посіла 10 місце у списку держав, чиї грома-
дяни здійснюють найбільші грошові перекази, близько 6,6 млн громадян Украї-
ни працює за кордоном [12]. Разом з тим, в Україні за роки незалежності не 
було проведено серйозних досліджень щодо масштабів і причин трудової міг-
рації, зокрема, мешканців міста Кривого Рогу. 

Таким чином, актуальність нашого дослідження сучасних міграційних 
процесів зумовлена стрімким зростанням їх обсягів, поширенням на всю тери-
торію України, зокрема, нарощуванням інтенсивності трудової міграції мешка-
нців м. Кривого Рогу – промислового гіганта України, вагомим впливом механі-
чного переміщення населення на рівень економічно-соціального розвитку на-
шого міста та України у цілому. Ведучими тенденціями міграції трудових ресу-
рсів в умовах сьогодення є: динамізм, адаптивність. У зв’язку з цим глибоке 
усвідомлення передумов зародження та трендових тенденцій розвитку світо-
вих міграційних процесів дасть можливість спроектувати таку відповідну полі-
тику, яка б відстоювала національні інтереси України. 

Об’єктом нашого дослідження виступає міжнародна трудова міграція 
українців. Предметом дослідження виступають причини, наслідки та сучасні 
тенденції міжнародної міграції жителів м. Кривого Рогу. 

Метою наукового пошуку є розкриття та аналіз причин і проблем трудо-
вої міграції українців та мешканців Криворіжжя зокрема.  

Для реалізації мети дослідження необхідне виконання наступних  
завдань: проаналізувати статистичні дані Криворізького міського Центру  
зайнятості та оцінити масштаби і окреслити напрямки сучасних міграційних 
потоків робочої сили м. Кривого Рогу, створити картосхему «Країни-реципієнти  
робочої сили м. Кривого Рогу»; розробити анкету та провести соціологічне 
опитування серед батьків учнів загальноосвітніх та позашкільних закладів міс-
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та щодо визначення громадської думки з питань трудової міграції криворіжців 
та складення рейтингового списку поширених причин трудової міграції; на ос-
нові результатів анкетування та інтерв’ю з сім’ями мігрантів скласти соціально-
психологічний портрет сучасного мігранта-українця; запропонувати напрямки 
та заходи, спрямовані на зниження гостроти окресленої проблеми, дослідити 
територіальні особливості проявів трудової міграції криворіжців по районах 
міста, скласти відповідні картограми. 

 

Секція «Кліматологія та метеорологія» 
 

Дешева Дар’я Сергіївна 
учениця 11 класу КЗ середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3  

Жовтоводської міської ради 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОГО РОЗПОДІЛУ 
СУХОВІЇВ ТА ЇХ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

В МЕЖАХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Науковий керівник: Башлик Ганна Миколаївна, вчитель географії  
КЗ загальної середньої освіти I-III ступенів № 3 Жовтоводської міської ради, спеціаліст 
вищої категорії, вчитель-методист, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Актуальність: Дніпропетровська область є одним із провідних виробни-

ків зернових культур. Суховії ж завдають значних збитків сільському господар-
ству, пошкоджуючи рослини на різних фазах розвитку та призводячи до зни-
ження або втрати врожаю. На фоні регіональних змін клімату ця проблема 
постає особливо гостро. 

Мета: проаналізувати просторово-часовий розподіл суховіїв та їх ме-
теорологічні характеристики в межах Дніпропетровської області за вегетацій-
ний період 1988-2018 рр.  

Завдання: 
- ознайомитись з основними методиками дослідження суховіїв;  
- розглянути особливості просторово-часового розподілу суховіїв;  
- провести аналіз річної та сезонної мінливості днів з суховієм, повторю-

ваності суховійних періодів різної тривалості;  
- для випадків суховію провести аналіз значень метеорологічних вели-

чин: температури і відносної вологості повітря, швидкості і напряму вітру. 
Було виявлено, що спостерігається тенденція до збільшення кількості 

суховійних днів (у тому числі й інтенсивних). Найпомітніше це для літнього пе-
ріоду, тренди по решті сезонів майже вирівняні. Каховське водосховище та 
морфологiчнi особливостi мiсцевостi сприяють зменшенню кiлькостi суховiйних 
днiв на пiвднi порiвняно з центральними районами. За 30 років в усі місяці теп-
лого періоду одноденні суховії спостерігалися на всіх розглянутих станціях, 
кiлькiсть їх проявiв найбiльша. Зi збiльшенням тривалостi перiоду частота їх 
проявiв зменшується. Так, багатоденнi суховiї (понад 7 днiв) почали спо-
стерiгатися після 2007 року (близько ½ тривалості перiоду – iнтенсивнi суховiї). 
Переважаючий напрям вітру – північно-східний.  

 



[ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ] 
 

[29] 

Секція «Гідрологія» 

 
Бакум Антон Владиславович 

учень 11 класу КЗ загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради 

 
ОЦІНКА ГІДРОГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН ТЕРИТОРІЇ В ЗОНІ 
ВПЛИВУ ХВОСТОСХОВИЩА РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ  

 
Наукові керівники: Загриценко Аліна Миколаївна, к.т.н., доцент  
кафедри гідрогеології та інженерної геології Національного технічного 
університету «Дніпровська політехніка»; Башлик Ганна Миколаївна, вчитель географії  
КЗ загальної середньої освіти I-III ступенів № 3 Жовтоводської міської ради, спеціаліст 
вищої категорії, вчитель-методист, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Актуальність: Жовті Води – потужний промисловий центр. Основою  

економіки міста є єдине в Україні уранопереробне підприємство –  
ДП «СхідГЗК», у складі якого діє ГМЗ – підприємство зі збагачення уранової 
руди. Відходи виробництва у вигляді пульпи зберігаються у хвостосховищі ба-
лки «Щ». Дана пульпа є потенційно небезпечною для навколишньої системи 
підземних та річкових вод, тому важливо провести моніторинг вод хвостосхо-
вища та створити проект запобігання можливому подальшому проникненню 
забруднених вод у водойми та підземні води міста. 

Мета: оцінити вплив експлуатації хвостосховища РАВ на гідрологічний 
режим та екосистему прилеглої території. 

Завдання: систематизувати дані про геологічну будову та гідрогеологічні 
умови району досліджень, оцінити динаміку гідродинамічних змін підземних 
вод у часі, оцінити зміни гідрогеохімічного режиму підземних вод за даними 
моніторингових спостережень, запропонувати підходи до вирішення проблеми 
забруднення гідросфери. 

У ході роботи систематизовано дані про історичні передумови та приро-
дні умови досліджень, створено моніторинг гідродинамічного режиму підзем-
них вод водоносних горизонтів району досліджень, оцінено їх гідрохімічний 
режим на вміст хімікатів та радіонуклідів, а також запропоновано підходи до 
вирішення проблеми забруднення підземних вод. 

 
Ємельянцев Ілля Олександрович 

учень 9 класу КЗ загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради 

 
ВИКОРИСТОВУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УМОВАХ  

АНТРОПОГЕНЕЗУ ТА КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН У  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Наукові керівники: Рудаков Дмитро Вікторович, д.т.н., професор,  
завідувач кафедри гідрогеології та інженерної геології Національного технічного  
університету «Дніпровська політехніка»; Башлик Ганна Миколаївна, вчитель географії  
КЗ Загальної середньої освіти I-III ступенів № 3 Жовтоводської міської ради, спеціаліст 
вищої категорії, вчитель-методист, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 
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Актуальність: в теперішній час проблеми споживання води стають де-
далі актуальнішими. Кількості поверхневих вод відповідної якості не вистачає 
для водопостачання, вони забруднюються внаслідок техногенних і антропо-
генних чинників і часто стають непридатними для споживання, а очищення 
поверхневих вод вимагає суттєвих витрат. 

Мета роботи: оцінити зміни видобування та використання підземних вод 
в Дніпропетровській області, зумовлені антропогенними та кліматичними чин-
никами, що дозволить та визначити основні напрямки перспективного викорис-
тання підземних вод. 

Завдання роботи: зібрати та узагальнити данні про підземні води та ви-
значити умови їх формування; визначити стан, забруднення та якість підзем-
них вод Дніпропетровської області; проаналізувати видобуток підземних вод 
по басейнам Дніпропетровської області. 

Новизна роботи: створено таблиці та графік динаміки видобутку підзем-
них вод Дніпропетровської області за останні п’ятнадцять років, проаналізова-
но використання підземних вод в артезіанських басейнах Дніпропетровської 
області. Зібрана та узагальнена інформація про видобуток підземних вод по 
басейнах з основних водозаборів з урахуванням геологічних, метеорологічних 
та антропогенних чинників. Побудовано карту меж артезіанських басейнів на 
території Дніпропетровської області з урахуванням адміністративних районів. 
Визначено відсоткову частку видобутку підземних вод від загальної кількості в 
окремих басейнах Дніпропетровської області з урахуванням спеціалізації тери-
торії, зокрема, переважання агропромислового чи промислового виробництва. 

 
Бондаренко Яна Володимирівна 

учениця 10 класу КЗ «Фінансово-економічний ліцей  
наукового спрямування при Університеті митної справи та 

фінансів» Дніпровської міської ради 
 

АКТУАЛІЗАЦІЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ  
ШАХТНИХ ВОД ДЛЯ ТЕПЛО- ТА ХОЛОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 
 

Наукові керівники: Інкін Олександр Вікторович, д.т.н., професор кафедри гідрогеології 
та інженерної геології Національного технічного університету «Дніпровська  
політехніка»; Срібненко Олена Олегівна, вчитель географії КЗО «Фінансово-
економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та  
фінансів» Дніпровської міської ради 

 
Мета роботи: моделювання термогідродинамічних процесів в межах за-

топленої ш. «Новогродівська – 2» для обґрунтування технологічних варіантів 
використання теплового ресурсу для теплопостачання міста шляхом відбору і 
закачки через вертикальні гірничі виробки на території шахтного поля. 

Завдання роботи: зібрати та узагальнити дані про шахтні води та визна-
чити умови їх формування; оцінити ефективність використання шахтних вод 
для опалення та охолодження будівель; оцінити стан та динаміку шахтних вод 
у шахті «Новогродівська – 2» під час експлуатації та після її припинення;  
запропонувати модель використання шахтних вод, як одного з потенційних 
джерел енергії. 
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Об’єкт дослідження: затоплений вугільний масив і система гірничих  
виробок ліквідованої шахти.  

Предмет дослідження: технологічні параметри відбору, використання та 
закачування шахтних вод, які забезпечують можливість опалення та охоло-
дження будівель на денній поверхні. 

 

Секція «Геологія, геохімія та мінералогія» 
 

Криницька Карина Миколаївна  
учениця 10 класу Криворізького навчально-виховного  

комплексу № 81 «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –  
ліцей» Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
МІНЕРАЛОГІЯ ВІДХОДІВ ЗБАГАЧЕННЯ ТИТАНОВИХ РУД  

МАЛИШЕВСЬКОГО РОДОВИЩА 
 

Наукові керівники: Брічка Людмила Василівна, вчитель географії  
Криворізького навчально-виховного комплексу № 81 «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 
ліцей»; Харитонов Віталій Миколайович, к.геол.н., доцент кафедри геології прикладної 
мінералогії Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний  
університет» 

 
Актуальність роботи обумовлена необхідністю підвищення рівня утилі-

зації гірничої маси та поліпшення екологічного стану довкілля. 
Метою роботи є вивчення мінерального складу відходів переробки ти-

танових руд Малишевського родовища та запропонування рекомендацій щодо 
подальшого використання їх використання. Завдання: аналіз інформаційних 
ресурсів; гранулометричний аналіз; макроскопічний опис; мікроскопічні дослі-
дження; магнітний аналіз; спектральний напівкількісний аналіз. 

Основні наукові положення: переважний розмір уламків мінералів в до-
сліджених пробах коливається в межах -0,25+0,1 мм; другим вагомим інтерва-
лом розмірності є -0,5+0,25 мм; матеріал проб представлений, в основному, 
кварцовими уламками – вміст кварцу коливається від 64,5 до 76,5 об.%; серед 
корисних мінералів (ільменіт, циркон, рутил) найбільш суттєвий вміст встанов-
лено для рутилу – від 4,6 до 10,2 об.%; вміст циркону коливається в межах  
5,0-6,2 об.%; для ільменіту виявлено незначний вміст – 0,3-1,0 об.%; результа-
ти спектрального напівкількісного аналізу показали, що вміст титану становить 
9,0 %; марганцю – 0,3-0,8 %. 

 
Різак Дар’я Володимирівна 

учениця 11 класу КЗО «Середня загальноосвітня школа 
№ 97 імені П.І. Шкідченка» Дніпровської міської ради 

 
РОЗРОБКА ГЕОТУРИСТИЧНОГО МАРШРУТУ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Наукові керівники: Шевченко Сергій Вікторович, к.геол.н., доцент,  
завідувач кафедри загальної та структурної геології Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка»; Шурпенкова Юлія Миколаївна,  
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вчитель географії КЗО «Середня загальноосвітня школа № 97 імені П.І. Шкідченка»  
Дніпровської міської ради 

 
Мета роботи: наукове обґрунтування та популяризація геологічного  

туризму в Дніпропетровській області,розробка дводенного туристичного марш-
руту. 

В даній роботі представлено аналіз геологічних пам’яток Дніпропетров-
ської області; розроблено дводенний маршрут шістьма геологічними 
пам`ятками області. Автор звертає увагу на важливість обраного напрямку 
дослідження, визначає перспективи для урізноманітнення туристичних  
подорожей, ознайомлення з геологічною історією регіону, важливості даного 
напрямку туризму для збереження природи області.  

У висновках визначено важливість розробки дводенного туристичного 
маршруту геологічними пам`ятками Дніпропетровської області, підкреслено 
можливі позитивні наслідки використання даної розробки на різні сфери життя 
суспільства. 

 
Сінельна Софія Віталіївна 

учениця 10 класу КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» 
Кам’янської міської ради 

 
АНАЛІЗ ГЕОТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЦЕНТРАЛЬНИХ 

ТА ПІВДЕННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 
 

Науковий керівник: Шевченко Сергій Вікторович, к.геол.н., доцент,  
завідувач кафедри загальної та структурної геології Національного 
технічного університету «Дніпровська політехніка»; Клочко Наталія Валентинівна,  

вчитель географії КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» Кам’янської міської 
ради 
 

Актуальність дослідження: розвитком попиту на ринку туристичних  
послуг України з’являється більше змістовних пропозицій для внутрішнього 
туризму. Ознайомлення із культурною геологічною спадщиною України буде 
єднаючою ланкою у справі щодо її збереження та охорони. 

Мета роботи: провести аналіз геотуристичного потенціалу центральних 
та південних областей України; дослідити якісні, наукові та освітні складові 
геологічних пам’яток природи у визначених регіонах.  

У зв’язку із вказаною метою нами поставлені завдання:  
- здійснити моніторинг об’єктів природно-заповідного фонду України;  
- визначити геотуристичні атракції в центральних та південних областях;  
- встановили найбільш привабливі місця для геотуризму;  
- спланувати і розробити регіональні та локальні геотуристичні маршру-

ти; 
- провести апробацію маршрутів; зібрати зразки мінералів та гірських 

порід;  
вивчити ризики, пов’язані із перебуванням на геомаршруті. 
Одержані висновки: дослідження оцінки ресурсного геотуристичного  

потенціалу дослідних областей є перспективним вектором розвитку економіки. 
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Журавель Юлія Олександрівна 
учениця 10 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей  

наукового спрямування при Університеті митної справи та 
фінансів» Дніпровської міської ради 

 
ЗСУВИ: ЇХ ВПЛИВ ТА НАСЛІДКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 
Наукові керівники: Шерстюк Євгенія Анатоліївна, асистент кафедри 
гідрогеології та інженерної геології Національного технічного  
університету «Дніпровська політехніка»; Срібненко Олена Олегівна, вчитель  
географії КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті 
митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради 

 
Мета роботи: оцінити вплив зсувів на території України. Завдання  

роботи: зібрати та узагальнити дані про зсуви, їх класифікації та поширення; 
оцінити стан та динаміку зсувних процесів; оцінка стійкості зсувонебезпечної 
ділянки та її захист; запропонувати підходи до вирішення проблеми, способи 
захисту зсувних ділянок та рекомендації щодо інженерних рішень. 

Об’єкт дослідження: зсуви та території України.  
Предмет дослідження зсувні процеси та вплив їх на життя та діяльність 

людей. 
 

Мавроді Володимир Віталійович 
учень 9 класу Криворізької загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 8 Криворізької міської ради  
Дніпропетровської області 

 
РИБЕКІТ ПЕРШОТРАВНЕВОГО РОДОВИЩА – ОДИН  

З МІНЕРАЛЬНИХ ПІГМЕНТІВ КРИВОРІЖЖЯ 
 

Наукові керівники: Харитонов Віталій Миколайович, к.геол.н.,  
доцент кафедри геології і прикладної мінералогії Державного вищого навчального 
закладу «Криворізький національний університет», керівник гуртка «Юний геолог» 
КПНЗ «МАНУМ» ДОР»; Рузанова Ольга Петрівна, вчитель географії Криворізької  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 

 
Актуальність обумовлена можливістю розширення напрямків викорис-

тання рибекіту як пігменту для виробництва мінеральних фарб. 
Мета: дослідити кольорові, морфологічні особливості рибекіту Першот-

равневого родовища; перевірити можливість використання рибекітового пігме-
нту для підготовки фарб з різними сполучними речовинами. 

Завдання: 1) аналіз інформаційних ресурсів; 2) макроскопічне і мікро-
скопічне дослідження рибекітових метасоматитів; 3) підготовка рибекітових 
фарб на основі білої емалі, оліфи та олійної фарби, а також рибекітової тем-
пери; 4) макро- і мікроскопічні дослідження різних поверхонь (деревина, папір, 
кераміка, метал) покритих  

Основні результати отримані автором: вперше на основі емалі, олії та 
оліфи підготовлені зразки фарби та проаналізований характер покриття цими 
фарбами деревини, паперу, кераміки і металу. 
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ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 
Секція «Археологія» 

 
Тараненко Святослав Євгенійович 

учень 11 класу Павлоградської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 19 Павлоградської міської ради  

Дніпропетровської області 
 
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ЗАЛІЗНОГО ВІКУ НА ТЕРИТОРІЇ  

ПАВЛОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ 
 

Науковий керівник: Бушин Віктор Сергійович, к.і.н., вчитель історії 
Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19  

 
Прадавня історія рідного краю, найцікавіші артефакти, знайдені архео-

логами, загадкові споруди – дослідження таких тем викликають зацікавленість 
широкого загалу і роблять малу батьківщину привабливою для розвитку  
туризму. 

Дослідницькі завдання: розглянути історію археологічних розкопок на 
території Павлоградського району; сформувати уявлення про археологічні 
пам’ятники скіфських часів, сарматської доби та періоду пізніх кочівників  
(половців). 

Висновки. У скіфську добу територія Самарсько-Орільського міжріччя на 
території Павлоградського району була слабко заселена, у наступні часи,  
особливо в сарматську епоху, ця територія знов наповнюється населенням; 
половецьке населення з’являється в цих місцях в середині ХІ століття.  

 
Габор Кирило Андрійович 

учень 8 класу КЗО Солонянське Навчально-виховне 
об’єднання «Солонянська середня загальноосвітня  

школа № 1 І-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти»  
(опорний заклад) Солонянської селищної ради  

Дніпропетровської області 
 

НЕОЛІТИЧНІ ПАМ’ЯТКИ НАДПОРІЖЖЯ 
 

Науковий керівник: Фещенко Євген Леонорович, к.і.н., вчитель історії КЗО Солонянське 
Навчально-виховне об’єднання «Солонянська середня загальноосвітня школа № 1  

І-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти» (опорний заклад) Солонянської  
селищної ради  
 

Нові археологічні джерела дозволяють відмовитися від однобічного під-
ходу до теорії неолітичної революції про шляхи прогресивного розвитку суспі-
льства. У розвитку неолітичних племен, що зберігають привласнювальні фор-
ми господарства, також спостерігаються прогресивні зміни. 

Об’єкт дослідження – неолітичне населення Надпоріжжя. 
Мета дослідження – визначення способу життя і стратегії забезпечення 

харчовими продуктами населення надпорізької групи дніпро-донецької  
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етнокультурної спільності. Завдання дослідження: 1) визначити ступінь  
вивчення району; 2) дати характеристику джерельної бази дослідження;  
3) виділити основні риси та тенденції еволюції поховального обряду; 4) вияви-
ти основні галузі господарської діяльності неолітичного населення. 

Отримані результати. На території Надпоріжжя прийшлі північні бродячі 
мисливці переходять до осілості і спеціалізованому річковому рибальству та 
збирання. Річний господарський цикл передбачав чітко сплановані переміщен-
ня на певні ділянки (острови – узбережжя), які в цей період забезпечували мо-
жливість отримання максимальної кількості продуктів харчування. Удоскона-
люються традиційні і розвиваються нові види ремесла. Збільшується чисель-
ність населення. Ускладнюються ідеологічні уявлення. З’являються нові риту-
али і обряди. Контакти з ранніми землеробами і скотарями не змінили госпо-
дарський уклад населення Надпоріжжя. Таким чином, в сприятливих природ-
но-кліматичних умовах, привласнювальні форми господарства також забезпе-
чували прогресивний розвиток суспільства. 

 
Штепка Анастасія Павлівна 

учениця 11 класу КЗО навчально-виховний комплекс № 61 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – техніко-

економічний ліцей» Дніпровської міської ради 
 

ГОНЧАРНІ ГОРЩИКИ ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Науковий керівник: Шеремет В’ячеслав Юрійович 

 
Друга чверть І тисячоліття н.е. на території Східної Європи пов’язана з іс-

нуванням черняхівської археологічної культури. На тлі інших культур Східно-
європейського Барбарікумі пізньоримського часу черняхівську культуру відрізняє 
різноманітність речового комплексу: прикрас, імпортних виробів, зброї, предме-
тів побуту, кераміки. Гончарна кераміка – найбільш поширена категорія знахідок 
на черняхівських поселеннях і могильниках. Вона є однією з головних ознак, за-
вдяки якій цю культуру відносять до європейського провінційно-римському кола. 

Основу черняхівського кружального керамічного комплексу становить 
кухонні (горщики) і столові (миски, глечики) посуд. В узагальнюючих описах, 
присвячених черняхівської культурі, дослідники приділяють їм велику увагу, 
але в той же час не існує жодної спеціальної розробки, яка була б повністю 
присвячена конкретній категорії черняхівської посуду. Не є винятком і гончарні 
горщики. Вченими робилися неодноразові спроби типологізації черняхівських 
гончарних горщиків (В.Д. Баран, І.С. Винокур, Е.А. Симоновіч, О.В. Петраускас, 
А.В. Петраускас, Б.С. Строцень та інші). Однак ці спроби стосувалися, в  
основному, окремих мікрорегіонів культури. Узагальнюючої ж типології на  
сьогоднішній день не існує. Все це підтверджує актуальність теми цієї роботи. 

Об’єктом цієї роботи є черняхівська археологічна культура. Предметом 
– гончарні горщики черняхівської культури. 

Мета роботи – загальний аналіз гончарних горщиків черняхівської куль-
тури, технології їх виготовлення і спроб типологізації. Цілям підпорядковані 
завдання роботи: висвітлити історію вивчення питання; дати характеристику 
технологічним особливостям виготовлення гончарних горщиків черняхівської 
культури; вивчити запропоновані дослідниками типології гончарних горщиків. 
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Секція «Етнологія» 
 

Чередниченко Софія Володимирівна 
учениця 10 класу КЗО «Міський юридичний ліцей наукового 
спрямування при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради 
 

КРИМСЬКОТАТАРСЬКІ КАЗКИ 
 
Науковий керівник: Каюк Світлана Миколаївна, к.і.н., доцент кафедри 
історії України Дніпровського національного університету імені  
Олеся Гончара 

 
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що кримські татари й 

зараз борються за само визнання, визнання власного народу, мови, культури, 
територій тощо. Існує реальна небезпека, що в культурній пам’яті народу по-
темніють багатство і різноманітність чарівних вигадок, особливості невичерп-
ного народного гумору, деякі культурні реалії, звичаї, стануть незрозумілими 
стародавні міфологічні образи, старовинні мовні звороти. Ми любимо повто-
рювати: «кримські татари – корінний народ Криму». Натомість їх депортують й 
ця проблема залишається не вирішеною та в наслідок – актуальною. 

Об’єктом даної праці є «Казки кримських татар» М.Г. Кустової, «Легенди 
кримських татар», кримськота-тарський фольклор. Предметом дослідження є 
кримськотатарський фольклор, його історична значимість, проблематика й 
основні ідеї творів, антитези, топоніми, релігія. 

Мета дослідження: є за допомогою культурної спадщини кримських та-
тар, а саме фольклору і казок встановити хронологічну послідовність історич-
них подій підчас і після приходу радянської влади й як наслідок зміни ідеології. 
Для досягнення поставленої мети необхідно максимально розв’язати наступні 
задачі: 1) визначення бачення світу авторами кримськотатарських казок;  
2) визначення основних ідей; 3) дослідження історичних відомостей в казках, 
як в історичних джерелах. 

Усна народна творчість кримських татар – перспективне джерело для 
дослідження культурного, соціально-економічного і релігійного життя Криму.  

 
Моісєєва Варвара Володимирівна  

учениця 11 класу КЗО «Середня загальноосвітня школа № 1» 
Дніпровської міської ради 

 
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У СПРИЙНЯТТІ  

СВОГО/ЧУЖОГО НАЦІОНАЛЬНОГО В УМОВАХ СКЛАДНИХ 
ПОЛІТИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 
Науковий керівник: Малишко Інна Олексіївна, вчитель історії  
КЗО «Середня загальноосвітня школа № 1» Дніпровської міської ради 

 
Актуальність теми. В умовах складних політичних та соціальних ситуа-

цій велика кількість людей мігрує, і, переселяючись, зустрічається з питанням 
пошуку їх діаспор в наданих територіях. В нашій державі, Україні, знаходиться 
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велика кількість національних громад і етнічний склад країни має різноманіт-
ність іноземних національностей, і наше завдання, як гідних представників 
країни, створити сприятливі умови для їх розташування й розвитку. 

Метою роботи є розкрити і поглибити основні характеристики поняття 
толерантності і полікультурності, здатність до діалогу та взаємодії з іншими 
культурами як передумови розвитку й збагачення кожної культури загалом.  

Дослідницькі завдання: розкрити поняття толерантності і полікультурно-
сті; підкреслити можливі взаємодії з іншими культурами; провести аналітичну 
роботу з приводу етнічного складу населення Дніпропетровської області; про-
аналізувати кількість національностей, що мешкають на території дослідження; 
познайомити з діяльністю діаспор, громадських общин; показати взаємозв’язок 
культур українських та іноземних учнів середньої загальноосвітньої школи № 1 
на базі роботи шкільного штабу «Єдність» . 

Проаналізувавши матеріали по темі, можна зробити висновки, що від-
сотковий склад іноетнічного населення в Дніпропетровській області складає 
20,7%. Через це в школах області з’являється питання формування толерант-
ності по відношенню до представників національних меншин. Одним з най-
кращих методів вирішення є шкільний штаб самоврядування «Єдність», який 
проводить заходи зображуючи різницю загальнолюдських та національних 
якостей, полікультурність краю, допомагаючи адаптуватися дітям у суспільстві. 

 
Бондарь Ангеліна Данилівна  

учениця 10 класу КЗО «Середня загальноосвітня школа № 98» 
Дніпровської міської ради 

 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНИХ 

МЕНШИН НА ПРИКЛАДІ ГРЕКІВ ПРИАЗОВ’Я 
 

Науковий керівник: Ступак Тетяна Іванівна, вчитель історії  
КЗО «Середня загальноосвітня школа № 98» Дніпровської міської 
ради 

 
Греки Приазов’я – третя за чисельністю етнічна група Донецької області 

і найбільша громада компактно проживають греків на території всього постра-
дянського простору. Перші грецькі поселення виникли в Приазов’ї в  
1780-х роках. За Кючук-Кайнарджийским мирним договором 1774 р. Кримське 
ханство ставало незалежним від Османської імперії. Російсько-турецька війна 
1768-1774 років викликала потужну і найбільшу в новій історії хвилю грецької 
еміграції в Росію. Це були солдати і офіцери добровольчих батальйонів, а та-
кож багато жителів Грецького архіпелагу. Оселилися греки-переселенці пере-
важно в Керчі і Єні-Кале, пізніше в Балаклаві, Таганрозі, Херсоні. У 1775 році 
спеціальним указом Катерини II грекам-переселенцям були дані значні пільги, 
зокрема вони на 30 років звільнялися від усіх податків і рекрутського набору, а 
також щорічно грецьким громадам надавалася грошова допомога. 

Метою роботи є дослідження збережених етнічних особливостей греків 
Приазов’я та культури національної меншини. 

Результати проведених досліджень даної роботи такі: 
1. Розглянута та проаналізована історіографія дослідження греків. 
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2. Проаналізовані етнічні особливості матеріальної культури греків 
Приазов’я. 

3. Показані особливості духовної культури греків Приазов’я. 
Зроблені висновки про етнокультурні традиції румеїв та урумів. 

 
Волошиненко Тетяна Русланівна 

учениця 10 класу КЗ «Середня загальноосвітня школа № 30» 
Кам’янської міської ради 

 
ТРАДИЦІЙНІ УКРАЇНСЬКІ ПРИКРАСИ: КОЛИСЬ ЗАБУТЕ 

ЗНОВУ МОДНЕ 
 

Науковий керівник: Волошиненко Леся Василівна, вчитель історії  
КЗ «Середня загальноосвітня школа № 30» Кам’янської міської ради 

 
Сучасна жінка не може уявити своє життя без прикрас. Це й не дивно, 

адже вони є повсякденною річчю, що увійшла в звичку. В давнину, як і сьогод-
ні, жінки одягали найрізноманітніші прикраси. Проте тоді вони були не лише 
гарними «цяцьками», а мали особливе значення оберегів для їх власників, 
несли інформацію від предків до потомків. Етнографи, майстри по виготовлен-
ню нагрудних прикрас, мистецтвознавці, активно долучаються до вивчення 
етнічних прикрас, продовжують справу предків створюючи власні роботи, зби-
раючи приватні колекції. Актуальність теми – українські національні жіночі при-
краси колоритні, яскраві, неймовірно красиві, самобутні, вони передають лю-
бов українок до краси, значення прикрас не втрачає своєї актуальності й до 
сьогодення. 

Метою дослідження є вивчення історії українських народних нагрудних 
та нашийних жіночих прикрас, систематизація та узагальнення знань про них, 
дослідження прикрас які залишилися модними та актуальними до сьогодення і 
які втратили актуальність є застарілими.  

Завдання дослідження: провести відбір і систематизацію історіографіч-
ного та джерельного матеріалу з історії українських жіночих нашийних а нагру-
дних прикрас; дослідити колекцію прикрас ХІХ-ХХІ ст.; зробити аналіз актуаль-
них та мало актуальних жіночих прикрас у ХХІ ст.  

Предмет дослідження – генезис та художні особливості жіночих нагруд-
них і нашийних прикрас у ХІХ-ХХІ столітті.  

Об’єкт дослідження – актуальні нагрудні та нашийні прикраси як явище 
українського народного мистецтва ХІХ-ХХІ століття.  

Результати дослідження даної роботи такі: 
1) узагальнено та систематизовано знання про історію та перелік осно-

вних українських народних нашийних та нагрудних жіночих прикрас; 
2) намиста, хрестики, коралі, вироби з дорогоцінного каміння, бісерні 

прикраси є модними а актуальними й сьогодні; 
3) втрачають актуальність такі українські етнічні прикраси як салби,  

дукачі, рифи, згарди, баламути; 
4) виявлено мало обізнаність та брак знань з термінології та назв  

прикрас ХІХ-ХХ століть; 
5) встановлено нові матеріали та техніки виготовлення прикрас – нитки, 

матерія поєднана з намистинами та камінцями. 
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Секція «Історичне краєзнавство» 
 

Марченко Катерина Олегівна  
учениця 11 класу КЗО «Середня загальноосвітня школа № 1» 

Дніпровської міської ради 
 

ШКІЛЬНИЙ МУЗЕЙ: РАДЯНСЬКІ ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІ  
ТЕХНОЛОГІЇ – СПАДКОВІСТЬ ПОКОЛІНЬ 

 
Науковий керівник: Малишко Інна Олексіївна, вчитель історії КЗО 
«Середня загальноосвітня школа № 1» Дніпровської міської ради 

 
Актуальність дослідження зумовлена сучасними тенденціями в діяльно-

сті музейних закладів, що визначаються потребами суспільства. Саме музеї є 
скарбницею історичної та культурної спадщини, а музейні експонати – носіями 
безцінної інформації про історію та культуру краю. Стан сучасного соціуму як в 
Україні, так і світі, все частіше дозволяє говорити про нашу епоху як про пово-
ротний момент в історії. У зв’язку з цим виникає необхідність пошуку нових 
орієнтирів, напрямків розвитку. Одним з шляхів вирішення цього завдання мо-
же служити створення шкільних музеїв нового типу, які виконуватимуть не  
лише традиційну функцію, але й стануть науковими й духовними центрами 
закладів освіти. 

Метою роботи є аналіз процесу створення й існування шкільного музею. 
Дослідницькі завдання: 1) вивчити й проаналізувати наукову літературу 

з питань існування музею як соціокультурного явища; 2) дослідити процес ви-
никнення музеїв; 3) проаналізувати типологію музеїв за їх суспільним призна-
ченням; 4) окреслити місце шкільного музею в структурі музею як соціального 
інституту; 5) надати характеристику основним принципам та виділити етапи 
створення шкільного музею; 6) розглянути особливості функціонування музею 
історії; 7) зробити висновки щодо необхідності існування шкільного музею і 
окреслити шляхи його розвитку й покращення. 

Висновки. Проаналізувавши матеріали по темі, можна зробити виснов-
ки, що сучасна соціокультурна роль музеїв у суспільстві повинна виходити з 
розуміння того, що музеї, як складова частина загальносвітової культури, збе-
рігають, вивчають, експонують справжні експонати – свідки життєдіяльності 
людини, його духовної і матеріальної культури. Культурна спадщина народу 
служить музею для задоволення соціальних потреб людини, таких, як пам’ять, 
системне вивчення історії, ціннісне ставлення до національної спадщини,  
моральність, патріотизм. 

Важливим завданням сучасного музею є формування музейної культури 
відвідувача, яка розглядається, як ступінь його підготовленості до сприйняття 
предметної інформації музею, усвідомлення ним цінності оригіналу і специфіки 
музейної мови, уміння орієнтуватися в музейному середовищі. 

Нині майбутнє музею залежить від об’єднання зусиль учнів, батьків та 
вчителів задля його розвитку й перетворення його на центр громадської актив-
ності. Шкільний музей також має бути інтегрований у навчально виховний про-
цес: через свої колекції та форми діяльності. Якість шкільного музею має ви-
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значатися не подібністю до інших класичних шкільних музеїв, а до певної міри 
дитячою, учнівською творчістю.  

Майбутнє музею ми бачимо в перетворенні його в науковий і духовний 
центр міста, виконання його соціальних функцій, адже національна культурна 
спадщина та її складова – пам’ятки історії та культури відіграють важливу  
роль у розбудові незалежної держави Україна, відродженні її духовності та 
історичної пам’яті. 
 

Васькевич Михайло Ігорович 
учень 9 класу Павлоградської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 19 Павлоградської міської ради  
Дніпропетровської області 

 
МІСЦЕ ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕНЦІВ-ПІКІНЕРІВ В УТВОРЕННІ  

ПОВІТОВОГО МІСТА ПАВЛОГРАДА 
 
Науковий керівник: Бушин Віктор Сергійович, к.і.н., вчитель історії 
Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19  

 
Актуальність теми дослідження. Особлива сторінка історії Південної  

України – військово-поселенська колонізація степових територій у XVIII столітті 
у формі розміщення іррегулярних військових частин, з поселень яких виросла 
значна кількість населених пунктів нашого краю, в тому числі Павлоград. 

Дослідницькі завдання: а) розглянути процес військово-поселенської 
колонізації південного прикордоння у першій половині – середині XVIII століт-
тя; б) дослідити устрій пікінерних полків у другій половині XVIII століття; в) ви-
значити основні етапи утворення міста Павлограда; г) з’ясувати місце Лугансь-
кого пікінерного полку в утворенні Павлограда. 

Висновки. Військові поселенці – пікінери Луганського пікінерного полку 
відіграли провідну роль у процесі виникнення повітового міста Павлограда на 
березі річки Вовчої у колишньому селищі Луганське на третьому етапі  
утворення міста у 1784 році. 

Результати. Складено нарис розвитку пікінерних полків протягом  
1764-1783 років. 

 
Красенко Ада Іванівна  

учениця 10 класу Криворізької загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 60 Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 
 

ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА КРИВОРІЖЖЯ НА ШПАЛЬТАХ  
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПЕРІОДИКИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК  

ХХ СТОЛІТТЯ) 
 

Наукові керівники: Гіренко Наталія Вячеславівна, вчитель історії Криворізької  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 60; Барабаш Наталя Олександрівна, к.і.н., 
доцент, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 
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«Багатонаціональний» підхід до написання історії України є одним зі 
способів концептуального розширення рамок української історіографії та її 
змістового збагачення. Кривий Ріг, починаючи від кінця XVIII століття, розвива-
вся як поліетнічне містечко. Особливий інтерес існує до історії появи, розсе-
лення та впливу на розвиток регіону представників єврейської спільноти.  

Мета даної роботи – охарактеризувати особливості повсякденного буття 
єврейської громади Криворіжжя на рубежі ХІХ-ХХ століть за матеріалами регі-
ональної періодики.  

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні  
завдання: охарактеризувати розвиток м. Кривий Ріг від заснування до початку  
ХХ століття; окреслити особливості утворення єврейської громади на теренах  
Криворіжжя; висвітлити специфіку повсякденного буття єврейської спільноти на 
криворізькій землі шляхом аналізу періодики кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Висновки. Розвиток і становлення міста Кривого Рогу безпосередньо 
пов’язано зі знаходженням покладів залізної руди та переворотом в промисло-
вості, який відбувався під впливом діяльності О. Поля. Кінець ХІХ століття став 
для Криворіжжя періодом докорінних змін і стрімкого зросту.  

Внаслідок масових переселень кінця XIX – початку XX століть відбува-
ється формування єврейської громади Криворіжжя. Поступово починається 
професійно-становий поділ між представниками єврейської меншини із відо-
кремленням єврейської інтелігенції. В роботі висвітлено практики повсякденно-
го буття єврейської громади крізь призму регіональної періодики й доведено, 
що єврейське населення зробило великий вклад в розвиток Криворіжжя. 

 
Місяць Поліна Вікторівна 

учениця 9 класу КЗ загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
№ 3 Жовтоводської міської ради 

 
УМОВИ РОЗВИТКУ РАДЯНСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТИ «ТРУДОВА СЛАВА» 
 
Науковий керівник: Суліма Михайло Геннадійович, вчитель історії  
КЗ загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської  
міської ради 

 
«Трудова слава» – це газета, що видається в місті Жовті Води, почина-

ючи з 1963 року. Газета виховала не одне покоління жовтоводців, бо є основ-
ним джерелом інформації про події в місті для багатьох сімей і в наш час.  
Актуальність даної теми полягає в тому, що історія «Трудової слави» є мало-
дослідженою темою. Цікавим є дослідження впливу радянської епохи на її  
контент та газети як складової культури радянського повсякдення. 

Мета: висвітлити особливості розвитку радянських періодичних видань 
на прикладі газети «Трудова слава». Для досягнення поставленої мети були 
визначені такі завдання: проаналізувати історичні джерела та наукову літера-
туру про умови розвитку радянських періодичних видань; проаналізувати осо-
бливості розвитку радянської преси в 1963-1991 роках в УРСР; висвітлити іс-
торію та проаналізувати особливості контенту газети «Трудова слава» в умо-
вах радянської політичної системи; розглянути місце газети «Трудова слава» в 
культурі радянського повсякдення жовтоводців. 
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Радянська преса була важливою частиною як політичної системи Ра-
дянського Союзу, так і повсякденного життя радянського населення. В першу 
чергу, преса була засобом ідеологічного впливу і спрямована на насадження 
необхідних правлячій партійній верхівці образів, ідеалів та принципів. Разом з 
цим преса розраджувала, давала можливість відпочити та відволіктись від 
рутинної роботи. 

 
Бондик Олександра Павлівна 

учениця 11 класу КЗО «Середня загальноосвітня школа № 1» 
Дніпровської міської ради 

 
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ ТА  

СВІДОМОСТІ У СУЧАСНИХ ШКОЛЯРІВ  
ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 

 
Науковий керівник: Малишко Інна Олексіївна, вчитель історії  
КЗО «Середня загальноосвітня школа № 1» Дніпровської міської ради 

 
24 серпня 2019 року незалежній Україні виповнюється 28 років. Шлях до 

її самостійності був тернистим і кривавим. Такої несправедливості і таких 
страждань не зазнала, мабуть, жодна країна у Європі. Починаючи з IX століт-
тя, коли була створена Київська Русь, українцям треба було постійно доводити 
своє право на існування та незалежність. Народ України продовжує робити це і 
зараз. Сотні сміливих воїнів саме у цю хвилину воюють у зоні АТО, захищаючи 
Україну, доводячи її самостійність і незалежність. 

Актуальність теми роботи не викликає сумніву. Адже історична пам’ять 
має невичерпні можливості для формування свідомості та політичної культури 
молоді. Вона дає можливість поліпшити спосіб донесення історично важливої 
інформації до школярів та підняти історичну грамотність населення. На сього-
днішній день далеко не всі підлітки й молоді люди цікавляться історією своєї 
держави та рідного краю. Відомий український кардіохірург Микола Амосов 
писав: «Історія – наші корені. Без них неможливе життя сьогодні і в майбут-
ньому». Слова вченого ще більше підкреслюють, що обрана тема актуальна, 
важлива і цікава. 

Метою даної роботи є дослідження впливу історичної пам’яті на соціа-
льну ідентифікацію школярів та її ролі у провокуванні ідеологічних конфліктів; 
підігрівання інтересу молоді до історії рідного краю; залучення більшої кількос-
ті людей до науково-дослідної роботи з історії України та історії рідного краю. 

У ході роботи було виконано наступні завдання: досліджено роль істо-
ричної пам’яті у формуванні національної свідомості школярів; удосконалено 
роботу шкільного музейного комплексу «Шляхами пам’яті»; проаналізовано 
вклад шкільного музею у процес формування історичної пам’яті та свідомості 
школярів.  

Була чітко визначена потреба у підвищенні рівня зацікавленості дітей 
середнього та старшого шкільного віку у подіях, що відбуваються в країні, і 
необхідність створення шкільних музеїв, пам’ятників та меморіальних стендів у 
маленьких містах і селах, які мають бути фінансовані з державного бюджету. 
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Кушка Владислава Миколаївна 
учениця 11 класу КЗО «Криворізький обласний ліцей-

інтернат для сільської молоді» Дніпропетровської області 
 

ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 
 
Науковий керівник: Мироненко Віта Василівна, вчитель історії  
КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 
Дніпропетровської області 

 
Повнота висвітлення історії Дніпропетровщини можлива за умов 

об’єктивного дослідження всіх її складових. Однією з головних проблем є го-
лод 1932-1933 років. Актуальністю цієї теми є те, щоб згадати і повернути з 
небуття всіх тих, хто гинув голодною смертю, так і не дочекавшись порятунку.  

Об’єктом дослідження є політика радянського уряду. Предметом – го-
лод на Дніпропетровщині 1932-1933 років. Мета роботи – на основі матеріалів, 
документів, свідчень людей, які пережили цю страшну трагедію, дослідити 
причини, розвиток, та наслідок Голодомору на Дніпропетровщині. 

Джерельну базу склали бібліотечні видання, дослідження місцевих ав-
торів, які намагалися раніше дослідити цю проблему. Свідчення очевидців, 
зібрані особисто дослідником. 

Історія Дніпропетровщини знає чимало жахливих злочинів. Але рідко 
який за своїми масштабами й садизмом може зрівнятися з тим, який було ско-
єно в 1932-1933 роках більшовицьким режимом. Точної цифри, скільки загину-
ло в цей голодомор, невідомо. Ми намагались встановити хоча б приблизну 
кількість загиблих на Дніпропетровщині. 

 
Найдьон Кароліна Сергіївна 

учениця 9 класу КЗО «Спеціалізована середня  
загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням  

іноземної мови» Дніпровської міської ради 
 

СІЧЕСЛАВСЬКА «ПРОСВІТА»: МИНУЛЕ ТА ТЕПЕРІШНЄ 
 

Науковий керівник: Михайлова Анжеліка Олексіївна, вчитель історії 
та правознавства КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня 
школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» Дніпровської міської ради 

 
З самого заснування міста на трьох пагорбах планувалося прославити 

його на всю Європу, створити Третю столицю Російської Імперії, Південну  
Пальміру. Тут було створено Англійській сад у Потьомкінському палаці, парк із 
рідкісними фруктовими деревами, збудовано головний проспект та алеї з бузків, 
засновано історичний музей, а Дніпро розбивався о бурхливі пороги, «кам’яне 
серце» Землі. Але не природа головна прикраса цього міста на Дніпрі, а люди, 
які живуть тут та змінюють хід історії. Саме до таких людей можна віднести про-
світян, які на початку ХХ ст. намагалися популяризувати українську культуру та 
мову, які не були популяризовані серед простого, неосвіченого люду. Саме до 
таких людей можна віднести історика-археолога, фольклориста та незламного 
завідувача музею імені О. Поля Дмитра Яворницького, публіциста Дмитра  
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Дорошенка, мецената та захопленого козацтвом Володимира Хрінникова, пись-
менника Андрія Кащенка та ін. Усі ці люди боролися за відродження українського 
національного руху. Але хтось боровся за ідею та згубив своє життя, сподіваю-
чись, що наступні покоління не покинуть почате діло, хтось заляг на дно, але 
намагався таємно продовжити цю справу, упевнюючи себе, що усе робиться на 
краще, а чиїсь імена були стерті та забуті в плині часу. Чи змогли ми відновити ці 
забуті імена та продовжити справу «Просвіти»? Саме це ми і намагаємося зро-
зуміти. Тому актуальність роботи полягає у тому, що сьогодні, коли відтворюєть-
ся історія рідного краю, варто не забувати про людей, котрі свого часу розпочи-
нали розповсюджувати українську культуру, націю та мову. 

Об’єкт дослідження: Січеславська «Просвіта». 
Предмет дослідження: історія Січеславської «Просвіти». 
Мета роботи – дослідити та порівняти роботу сьогоднішньої та минулої 

«Просвіти».  
Для досягнення мети потрібно було зробити такі кроки:  
1) аналіз та експертиза листів просвітян;  
2) Дослідження біографій людей, які листувалися або надихалися твор-

чістю Яворницького; котрі були репресовані/розстріляні;  
3) взято інтерв’ю із сьогоднішнім очільником Січеславської «Просвіти»;  
4) Відвідано заходи, які відбувалися у «Просвіті» або були присвячені їй;  
5) дослідження газети, яка редагувалася та друкувалася на кошти п 

росвітян.  
 

Озеркевич Вікторія Володимирівна 
учениця 11 класу КЗО «Гімназія № 3»  

Дніпровської міської ради 
 

ФОТОГРАФІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ  
КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ  

ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Наукові керівники: Кучер Вікторія Володимирівна, вчитель історії та  
правознавства КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради; Штонда  
Тетяна Терентіївна, вчитель історії та правознавства КЗО «Гімназія № 3»  
Дніпровської міської ради  

 
Особливість історичної науки полягає в тому, що вона вивчає події та 

процеси, що вже відійшли у минуле, вивчення якого неможливе без викорис-
тання історичних пам’яток та джерел. Вони мають різні форми, види і типи та 
дійшли до нас як цілими, так і ушкодженими. Серед розмаїття видів історичних 
джерел, вагоме місце посідають візуальні, де фотографія заслуговує особли-
вої уваги, що і визначає актуальність обраної теми.  

Метою нашого дослідження було вивчення окремих аспектів історії  
Катеринославщини, спираючись на аналіз фото, як інформаційного джерела у 
період з кінця ХІХ – початок ХХ століття. Виходячи з поставленої мети було 
визначено наступні завдання: опрацювати літературу з теми; з’ясувати роль 
фото як історичного джерела; проаналізувати фотографії, взяті з фондів Дніп-
ропетровського національного історичного музею ім. Дмитра Яворницького, з 
публіцистичних джерел, преси, приватних колекцій та сімейного фотоальбому. 



[ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ] 
 

[45] 

Отже, завдяки тому, що наприкінці ХІХ – початку ХХ століття фотогра-
фія стає розповсюдженим явищем, дослідники історії отримали цікаву джере-
льну базу, яка несе в собі різнопланову інформацію. Кожен дослідник має  
можливість по-своєму читати та інтерпретувати візуальне джерело.  

 

Секція «Історія України» 
 

Терещенко Данііл Олексійович  
учень 11 класу КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради 

 
ЛИСТУВАННЯ Д.І. ЯВОРНИЦЬКОГО ТА М.Ф. СУМЦОВА  

ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО 
 

Наукові керівники: Кучер Вікторія Володимирівна, вчитель історії та  
правознавства КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради;  
Штонда Тетяна Терентіївна, вчитель історії та правознавства 
КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради  

 
Наш час відзначається значним підвищенням інтересу науковців і широ-

кого кола громадян до першоджерел минулого. Приватна переписка 
Д.І. Яворницького з його колегою М.Ф. Сумцовим є важливим джерелом ви-
вчення історії рідного краю, вона розширює та поглиблює уявлення сучасників 
про цікаві історичні особистості України та рідного краю, надає додаткову ін-
формацію про їх взаємовідносини та наукову діяльність. 

Мета роботи полягає у тому, щоб розкрити інформаційні можливості 
приватного листування для дослідження життєвого шляху Д.І. Яворницького і 
М.Ф. Сумцова, їх взаємовідносин.  

Для досягнення цієї мети було визначено наступні завдання: зробити 
аналіз джерел та літератури по темі; провести порівняльний аналіз біографії 
Д.І. Яворницького та М.Ф. Сумцова; прослідити, як листування вплинуло на 
наукові результати їх співпраці; дізнатись, якими були особисті стосунки нау-
ковців.  

Порівняльний аналіз біографій двох вчених свідчить про переплетення 
їх доль, а результати дослідження їх листування дають нам можливість ствер-
джувати про дуже тісну співпрацю цих науковців протягом усього життя. Це 
співробітництво було плідним і подарувало світові багато наукових робіт.  
Листування М.Ф. Сумцова і Д.І. Яворницького засвідчує про тісні дружні стосу-
нки, їх особисту прихильність один до одного.  

 
Бабенко Ірина Олександрівна 

учениця 11 класу КЗО «Навчально-виховний комплекс № 33» 
«Маріїнська багатопрофільна гімназія – загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня» Дніпровської міської ради 
 
ТВОРЧІСТЬ В. СІДУРА: ВИКЛИК РАДЯНСЬКІЙ ДІЙСНОСТІ 

ЧИ ПРОДОВЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО  
МИСТЕЦТВА 
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Наукові керівники: Волкова Інна Олександрівна, вчитель історії КЗО «Навчально-
виховний комплекс № 33» «Маріїнська багатопрофільна гімназія – загальноосвітній  
навчальний заклад І ступеня» Дніпровської міської ради; Каюк Світлана Миколаївна,  
к.і.н., доцент кафедри історії України Дніпровського національного університету  
імені Олеся Гончара 

 
В історії кожного народу є імена, які стали частиною національної 

пам’яті, увічнені в пам’ятниках, назвах міст і вулиць, стали складовою буденно-
го життя. Вони творять певне історико-культурне тло в житті людини, яка що-
дня долає одні і ті самі маршрути, часто не усвідомлюючи, що її оточує. Час 
від часу, в залежності від політичної кон’юнктури цей пантеон змінюється, інко-
ли змінюючи докорінне обличчя міста, забуваючи, або навпаки, пригадуючи 
імена тих, ким би могла пишатися рідна земля. 

За життя В. Сідура не відбулося жодної виставки на його Батьківщині 
(малій – Дніпро, Україна, великій – Радянський Союз), хоча за кордоном їх  
було кілька десятків. В. Сідур не побачив жодної своєї роботи під відкритим 
небом. Він продовжував працювати, залишаю-чись обмеженим умовами тота-
літарного режиму Радянського Союзу, тим самими ставлячи перед своїми су-
часниками та наступниками пи-тання: що надихало скульптура на його такі 
неперевершені творіння, які до того ж абсолютно дисонували з радянською 
дійсністю, як можна було залишатися в межах закритого суспільства і країни і в 
той же час відповідати найкращим загальносвітовим тенденціям розвитку 
культу-ри. Ці та інші подібні питання, на які важко знайти відповідь в літературі 
й спричинили вибір теми даного наукового дослідження. 

Мета даної роботи – дослідити умови формування В. Сідура як  
радянського дисидента та всесвітньовідомого скульптора, роботи якого різко 
контрастували з радянською дійсністю. 

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 
- ознайомитись з різножанровими роботами В. Сідура, з архівними  

відеоматеріалами, які зберігаються в колекції НВК № 33 м. Дніпра; 
- зібрати та проаналізувати спогади людей, які спілкувались з  

В. Сідуром за часів його проживання у Дніпрі та Москві; 
- проаналізувати фонову літературу, яка дозволяє відобразити  

історію міста Катеринослава-Дніпропетровська та Радянського Союзу у 1920-
1980-х рр.; 

- проаналізувати дисидентство В. Сідура 1950-1980-х рр.; 
- відобразити історико-культурну ситуацію, яка існувала в Радянській 

Україні і відповідно у м. Катеринославі-Дніпропетровську в роки перебування в 
ньому В. Сідура; 

Об’єктом дослідження є історичні умови становлення В. Сідура як  
особистості та Художника. 

Предметом дослідження є життя та творчість В. Сідура на фоні політич-
них та соціокультурних змін, що відбувалися на рідних для скульптура землях 
(від маленької Батьківщини – м. Катеринослав, а потім Дніпропетровськ – до 
столиці Радянського Союзу). 

Хронологічні межі роботи охоплюють 1924–1986 рр. – роки життя 
В. Сідура. Однак в окремих сюжетах вони розширюються. 
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Євтушенко Тарас Юлійович  
учень 10 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  

технологій при Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
МУСУЛЬМАНСЬКІ ГРОМАДИ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ  

ПОЛОВИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 
 

Науковий керівник: Ткаченко Алла Володимирівна, вчитель історії 
та суспільних наук КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ імені 
Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
Мета дослідження: Дослідити місця розселення та права мусульмансь-

кої громади південної України другої половини XIX – початку XX століть. 
Об’єкт дослідження: Південна Україна. 
Предмет дослідження: Мусульмани. 
Часові рамки дослідження: XIV–XX ст. 
 

Нечепуренко Артем Олексійович  
учень 10 класу Криворізької загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 72 Криворізької міської ради  
Дніпропетровської області 

 
ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ  

ПРО ПОРАЙМОС В УКРАЇНІ 
 
Наукові керівники: Капильцова Віра Ігорівна, вчитель історії та  
правознавства Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 72; Барабаш 
Наталя Олександрівна, к.і.н., доцент, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Процес формування культури пам’яті у суспільстві є важливою складо-

вою його розвитку. Трагедії минулого треба пам’ятати, досліджувати і висвіт-
лювати в нашому суспільстві. У пам’яттєвій політиці про Голодомор, Голокост і 
геноцид ромів (Пораймос) в Україні є очевидна спільність – їх тривале замов-
чування державою.  

Осмислення подій геноциду ромів (циган) активно здійснюється дослід-
никами і зарубіжними істориками. Проте закритість та недоступність для захід-
ної історіографії матеріалів із вітчизняних архівів обмежили коло їхніх наукових 
пошуків, зокрема практично не дослідженим залишається геноцид ромів  
(циган) України.  

Спеціалісти, котрі досліджують колективну пам’ять, одностайні в тому, 
що визначальну роль в її формуванні відіграє держава. Адже саме вона воло-
діє можливістю визначати ті чи інші «індикатори спільності», ретранслювати їх 
засобами ЗМІ, шкільних та вузівських програм і підручників, експозиціями  
музеїв (котрі «сакралізують» офіційні оцінки конкретних подій), ініціювання й 
реалізації комеморативних практик. Констатуючи зростання уваги вітчизняних 
науковців до названих проблем, водночас зауважимо: порівняння політики 
пам’яті України щодо жертв різних геноцидів є на сьогодні ними нереалізова-
ним. Це визначає наукову актуальність нашої розвідки. 
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Метою даної роботи є виявлення проблем збереження історичної 
пам’яті про Пораймос в Україні. Виходячи з вищевикладеної мети роботи ми 
поставили перед собою такі дослідницькі завдання: з’ясувати проблемами 
трактування терміну Пораймос; ознайомитись з особливостями вивчення По-
раймосу в Україні; визначити основні способи збереження історичної пам’яті; 
висвітлити заходи, що здійснюються по збереженню історичної пам’яті про 
Пораймос в Україні. 

Висновки. На сьогоднішній день не виконана навіть першочергова зада-
ча дослідження Пораймосу в Україні – сбір фактів і реконструкція подій, не 
кажучи вже про особливості антициганської політики нацистів як в різних регіо-
нах України, так і в Україні в цілому в порівнянні з іншими окупованими країна-
ми Європи. Ця тема в Україні лише в останні роки набуває актуальності, тоді 
як на Заході вона вже зазнала впливу політичного фактору. Хоча в радянській 
історіографії проблематики Другої світової війни, налічується понад 30 тис. 
найменувань, і в кількісному виразі вона становить значно більше, ніж  
будь-який інший період радянської історії, ромам там місця не було.  

 
Логінов Дмитро Олександрович  

учень 10 класу Криворізької загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 41 Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 
 

ЛЬВІВСЬКИЙ БУДИНОК ФРАНКІВ: КУЛЬТУРНА БІОГРАФІЯ 
 
Наукові керівники: Бондар Валентина Миколаївна, вчитель історії 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41; Барабаш 
Наталя Олександрівна, к.і.н., доцент, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
У наш час особливий інтерес становить не лише поетична, наукова, гро-

мадська та суспільно-політична діяльність Івана Франка, а й доля матеріальних 
об’єктів, пов’язаних з його ім’ям. Будинок у Львові побудований на початку  
ХХ століття став, саме «фамільним гніздом усієї родини Франків», як зазначала 
у спогадах Анна Франко. 

Метою даної роботи є дослідження побут, атмосфери, життєвого просто-
ру Дому Франка. Мета дослідження зумовила формулювання наступних  
завдань: описати процес творення «родинного гнізда» Франків; охарактеризува-
ти особливості родинної атмосфери та побуту в будинку Франків; висвітлити 
долю будинку-музею та його діяльність сьогодні. 

Об’єктом дослідження є культурна біографія родинної домівки Франків.  
Відповідно, предметом дослідження є історія формування сімейного світу 

та побутового простору в родинному будинку Франків. 
Життя та діяльність Франка, літературна і наукова спадщина, його політи-

чні та філософські погляди були об’єктами досліджень багатьох вчених. Але 
актуальним залишається дослідження архітектурних особливостей будинку, від-
творення системи внутрішнього простору, особливостей міського побуту родини 
Франків. Наразі колектив однодумців Національного літературно-меморіального 
музею ім. Івана Франка запропонував сучасний підхід до музейної справи, в якій 
будинок відіграватиме роль сполучної ланки поколінь не тільки нащадків роду і 
всіх, хто зацікавлений дізнатися більше про Іван Франка. 



[ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ] 
 

[49] 

Перетятько Микита Сергійович 
учень 10 класу КЗО «навчально-виховний комплекс № 100 

«загальноосвітній навчальний заклад I-IIІ ступенів – ліцей» 
Дніпровської міської ради 

 
АНТИАЛКОГОЛЬНА КАМПАНІЯ 1985–1991 РОКІВ  

НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ 
 
Науковий керівник: Оленченко Олександра Володимирівна, вчитель 
історії КЗО «навчально-виховний комплекс № 100 «загальноосвітній навчальний  
заклад I-IIІ ступенів – ліцей» Дніпровської міської ради 

 
З докладного аналізу радянської пропаганди, яка безумовно грала ве-

лику роль в СРСР, можна дізнатися та визначити способи впливу влади на 
суспільство через засоби масової інформації. Наукова актуальність теми обу-
мовлена значним місцем пропаганди в інформаційному просторі сучасної Ук-
раїни. Мільйони людей стають об’єктами маніпулювання з боку діючої влади 
та інших політичних сил. 

Об’єктом дослідження є антиалкогольна кампанія в СРСР часів перебу-
дови, предметом – антиалкогольна кампанія на сторінках української преси.  

Мета роботи – вивчити особливості висвітлювання антиалкогольної ка-
мпанії на сторінках преси.  

Для досягнення цієї мети вважаємо за доцільне виконати такі завдання: 
вивчити радянське суспільство у контексті споживання алкоголю; дослідити 
основні етапи антиалкогольної кампанії; простежити особливості відображення 
антиалкогольної кампанії в українській періодиці. 

 
Секція «Всесвітня історія» 

 
Безручко Вікторія Михайлівна 

учениця 11 класу КЗО «Міський юридичний ліцей наукового 
спрямування при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради 
 

ЛОУРЕНС АРАВІЙСЬКИЙ ТА ЙОГО ПОГЛЯД  
НА БЛИЗЬКИЙ СХІД 

 
Науковий керівник: Каюк Світлана Миколаївна, к.і.н., доцент кафедри 
історії України Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 
Схід – інтегральна складова європейської матеріальної цивілізації та 

культури, яка відіграє виняткову роль в західноєвропейській опінії, тоді як  
Томас Едвард Лоуренс є людським суб’єктом, що перебуває в полоні власних 
обставин, європейцем, який вивчав Схід, але дивився на нього передусім як 
європеєць, а вже потім як особистість. Бути європейцем у такій ситуації – це 
аж ніяк не інертний факт. Він означав і означає усвідомлення того, що ти  
належиш до держави, яка має на Сході цілком визначені інтереси, і ще важли-
віше, що ти належиш до тієї частини людства, яка має цілком визначену істо-
рію взаємин зі Сходом чи не від часів Гомера. 
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Завдання роботи: дослідити погляди Лоуренса Аравійського як євро-
пейця на Близький Схід через призму його мемуарів «Сім стовпів мудрості»; 
дослідити біографію Томаса Едварда Лоуренса; проаналізувати образ «ара-
війської пустелі» як особливий плацдарм формування інтересів Великобрита-
нії, які Лоуренс відстоював в арабському повстанні під маскою національно-
визвольного руху; проаналізувати інтерпретацію Сходу через його репрезен-
тацію Лоуренсом Аравійським, яка робить Схід видимим, чітким, розширює 
масштаби сприйняття його реалій; реструктурувати видіння Сходу через літе-
ратуру, зробити його барви, ауру та людей видимими через образи, ритми й 
мотиви, які закладені в мемуарах Лоуренса. 

Відчуття повної конфронтації між часто емоційно-визначеним арабським 
світом і навіть більш емоційно-відчутним західним світом дає змогу ясно  
розгледіти той факт, що Лоуренс був перш за все представником інтересів 
Великобританії, а звідси, я роблю висновок, що він ніяк не був тим суб’єктом, 
який критично досліджував Схід. 

 
Гайт Віталій Олегович 

учень 9 класу КЗ «Спеціалізована школа з поглибленим  
вивченням іноземних мов І ступеня – колегіум № 16» 

Кам’янської міської ради 
 

КОРОЛЬ АРТУР: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 
 
Науковий керівник: Зборець Свiтлана Вiкторiвна, к.і.н., викладач історії 
Комунального закладу «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням 
іноземних мов І ступеня – колегіум № 16» Кам’янської міської ради 

 
В наш час важко знайти людину, яка б ніколи не чула про Лицарів  

Круглого Стола чи Ескалібур. Обидва ці, як ми потім з’ясуємо, міфи відносять-
ся до напівлегендарного короля бритів Артура. Король Артур – національний 
герой Британії. Він перемагав ворогів мечем Ескалібуром, радився з чаклуном 
Мерліном, опирався на підтримку Лицарів Круглого Стола і боронив Батьків-
щину від англосаксонських орд. Виникає питання: король Артур міф чи реаль-
ність? 

Король Артур ймовірно правив на межі V-VI ст., це були важкі часи не 
тільки для Британії, а й для усієї Європи, пізніше історики навіть назвуть той 
період «темними віками». Ускладнює пошук інформації про Артура не тільки 
важкість часів, а й суперечливість відомих нам джерел. Одні джерела ствер-
джують, що Артур – воєначальник, інші – що король, а треті джерела описуючі 
події тієї епохи взагалі не пригадують такої людини. Світова історіографія про-
блеми походження британського Артура багата на теорії та припущення. Істо-
рія короля цікавить і турбує не тільки англійців, про це свідчить звернення до 
короля Артура французів, українців та інших народів. 

На підставі проаналізованих джерел та літератури про короля Артура 
нами запропоновано власну гіпотезу прототипа короля Артура – король бритів 
Вортінгерм, існування якого підтверджено численними джерелами. 
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Куропаткін Олексій Сергійович 
учень 10 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  

технологій при Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
ЯНИЧАРСЬКЕ ВІЙСЬКО ЯК СКЛАДОВА СТРУКТУРНОЇ  

КРИЗИ ОСМАНСЬКОЇ ІМПЕРІЇ XVIII – ПОЧАТКУ  
XIX СТОЛІТТЯ 

 
Наукові керівники: Ткаченко Алла Володимирівна, вчитель історії та суспільних наук 
КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ імені Олеся Гончара» 
Дніпровської міської ради; Каюк Світлана Миколаївна, к.і.н., доцент кафедри історії 
України Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
 

Велич Османської імперії, її надзвичайні територіальні завоювання,  
колоритність іншого та загадкового (як для європейців) та різнобарвність бага-
тонаціонального життя завжди привертали до себе увагу дослідників різних 
галузей. Османістика є вагомою складовою сходознавства, отже, дозволяє 
зрозуміти спільне минуле та пояснити сучасне. В останні роки проблема своє-
рідної «мусульманської кризи», пов’язаної передусім з тероризмом, біженцями 
дещо ускладнюють порозуміння, створюють ґрунт для напруження. Тож саме 
науковці, які через свої методи дослідження мають можливість протистояти 
політизації історії, сприяють подоланню непорозуміння. 

Метою даної роботи є дослідження впливу яничарського корпусу на за-
гальну структурну кризу Османської імперії XVIII – початку XIX століття.  

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: зібрати та проана-
лізувати літературу і джерела за періоди від XVI до XVIII століття з теми яни-
чарського війська та армії Османської імперії; проаналізувати розвиток Осман-
ської імперії у XVIII – на початку XIX ст.; дослідити складну міжнародну ситуа-
цію довкола Османської імперії у XVIII – на початку XIX ст. та її особливої 
складової – російсько-турецьке протистояння; описати історію яничарського 
війська від часу його виникнення; показати довготривалий спад яничар як еліти 
турецького війська і таким чином знайти зв’язок з загальноімперською кризою. 

Об’єктом даної роботи є суспільно-політичні зміни Османської імперії 
XVIII – початку XIX ст. Предметом роботи є яничарське військо як еліта армії 
Османської імперії.  

 
Оліфіров Віктор Олексійович  

учень 10 класу КЗО «Середня загальноосвітня школа № 49» 
Дніпровської міської ради 

 
ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ БІЛОГО РУХУ НА ПІВДНІ РОСІЇ  

З ПОГЛЯДУ ЙОГО ЛІДЕРІВ ДЕНІКІНА А.І., ВРАНГЕЛЯ П.М. 
 
Науковий керівник: Нечипорук Зінаїда Павлівна, вчитель історії КЗО 
«Середня загально-освітня школа № 49» Дніпровської міської ради 

  
Громадянські війни найбільш жорстокі, самі найлютіші війни на землі. І 

це вже тільки може визначити зацікавленість. Сам феномен громадянської 
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війни полягає в тому, що в ній не можна перемогти, адже навіть знищивши 
супротивника, фактичні наслідки впливатимуть на майбутнє держави, ляжуть 
на плечі народу, і все одно переможець до кінця не відчує перемогу, так як 
братовбивство не об’єднує, а ще більше вносить розбрат.  

Об’єктом дослідження є перебіг громадянської війни на Півдні Росії. 
Предметом виступатимуть спогади генералів Денікіна А.І. і Врангеля П.М. про 
їхню діяльність під час командування і їхні думки щодо причин їхньої поразки.  

Метою роботи буде розгляд і аналіз мемуарів генералів Денікіна А.І. і 
Врангеля П.М. з метою виявити недоліки Білої армії які і призвели до її пораз-
ки. Завдання роботи: визначити початкову ціль створення білогвардійських 
об’єднань на Півдні Росії, їхні стратегічні плани; дізнатись про витоки Добро-
вольчої армії і її початкову діяльність; висвітлити внутрішню і зовнішню політи-
ку білогвардійського керівництва; проаналізувати військові успіхи і невдачі, 
визначити їхні причини; визначити головні причини поразки Білого руху на  
Півдні. 

 
Старцева Валерія Андріївна 

учениця 10 класу КЗО «навчально-виховний комплекс № 100 
«загальноосвітній навчальний заклад I-IIІ ступенів – ліцей» 

Дніпровської міської ради 
 

КАНЦЕЛЯРІЯ МАШИНИ СМЕРТІ ТА  
ГЕОРГ ФОН БАССОВІТЦ 

 
Науковий керівник: Оленченко Олександра Володимирівна, вчитель 
історії КЗО «навчально-виховний комплекс № 100 «загальноосвітній навчальний  
заклад I-IIІ ступенів – ліцей» Дніпровської міської ради 

 
Наукова та суспільна актуальність теми обумовлена тим, що нацистська 

пропаганда досить тривалий час грала значну роль та займала місце у продук-
тах ЗМІ Європи та світу, завдяки чому досить велика кількість людей стала 
маріонетками в руках у нацистів. Радикальний негативізм по відношенню до 
деяких етнічних, політичних, соціальних груп на окупованих Німеччиною тери-
торіях і досі викликає питання. Спричинена нацистськими загарбниками розру-
ха тривалий час залишалася майже основною проблемою для ведучих країн 
Європи та світу, а наслідки Другої світової війни і сьогодні нагадують нам про 
створене колись жахіття. 

Об’єктом дослідження є скоєні нацистами злочини та судові процеси 
над тими, хто за ці злочини відповідав. Предметом – біографія нацистського 
злочинця графа Георга Фон Бассовітц Бер, який був винуватцем значної кіль-
кості злочинів, скоєних нацистами на територіях окупованої СРСР, а саме на 
Дніпропетровщині та на території сучасної Білорусі.  

Таким чином, мета роботи – вивчити біографію Фон Бассовітца у кон-
тексті нацистських злочинів. Для досягнення цієї мети вважаємо за доцільне 
виконати такі завдання: дослідити біографію Фон Бассовітца до вступу у 
НСДАП; вивчити його діяльність у лавах НСДАП; вивчити його діяльність часів 
радянсько-німецької війни у контексті створених нацистами злочинів; розгля-
нути долю Фон Бассовітца після арешту. 
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 
Секція «Філософія» 

 
Ширяєва Дарія Дмитрівна  

учениця 8 класу Криворізької спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 
 

ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНІ ПОГЛЯДИ КЛАЙВА ЛЬЮЇСА  
В «ХРОНІКАХ НАРНІЇ» 

 
Науковий керівник: Гродікова Олена Володимирівна, вчитель етики 
Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» 
ДОР» 

 
Сьогодні, коли сталі цінності відкидаються, немає чіткої системи у ви-

гляді сталих вимог, спостерігається релятивний погляд, так важливо мати лі-
тературу, в якій так ясно і просто розкриваються поняття добра і зла, милосе-
рдя і права вибору, любові та жертовності. К. Льюїс пов’язував це зі своїми 
християнськими поглядами. Тому, на нашу думку, актуальним є дослідження 
самих джерел, підвалин світогляду автора, який зміг викликати такий неймові-
рний інтерес у юного читача, та й, навіть, у великої кількості дорослих. 

Метою дослідження є висвітлення філософсько-релігійних мотивів 
Клайва Льюїса в «Хроніках Нарнії». 

Досягнення мети передбачає вирішення наступних наукових завдань: 
1. Дослідити життєві сторінки життя Клайва Льюїса. 
2. Визначити аспекти християнської віри Клайва Льюїса. 
3. Виявити християнські мотиви в повістях «Хроніки Нарнії». 
4. Висвітлити міфологічні образи в «Хроніках Нарнії». 
Об’єкт дослідження – філософсько-релігійні погляди Клайва Льюїса. 
Предмет дослідженн – філософсько-релігійні мотиви в повісті Клайва 

Льюїса «Хроніки Нарнії». 
«Хроніки Нарнії» – не є прямими алегоріями. Льюїс пише для читача  

ХХ століття, який звик до більш тонких і многозначних форм іносказань.  
Завдяки алюзіям «Хроніки Нарнії» виходять за рамки звичайного фентезі,  
відображаючи безліч складних філософських і моральних понять. 

 
Швець Ренат Владиславович  

учень 10 класу Криворізького Центрально-Міського ліцею 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ХІП-ХОП МУЗИКА ЯК ЗРАЗОК ПРОТЕСТНОЇ  

КОНТРКУЛЬТУРИ 
 

Наукові керівники: Безверхий Олександр Петрович, вчитель історії  
Криворізького Центрально-Міського ліцею; Барабаш Наталя Олександрівна, к.і.н., доцент, 
керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 
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Для розвитку громадянського суспільства в будь-якій країні важливим є 
вивчення на основі аналізу історико-культурного матеріалу таких концептів, як 
тиск, насильство, придушення, репресії і, відповідно, спротив, протест, альте-
рнатива. Ідейно-психологічні процеси, що позначаються поняттям «контркуль-
тура», відбувалися одночасно в багатьох країнах, зачіпаючи головним чином 
молодь, що належала за своїм соціальним походженням до середніх верств. 
Найбільш повний розвиток цих процесів було відзначено в США, де вони  
виявилися раніше і в більш чітких формах. 

Мета роботи полягає у тому, щоб на основі аналізу текстів хіп-хоп  
музики показати розвиток протестної контркультури у США.  

Відповідно до мети нами були поставлені наступні завдання:  
- з’ясувати семантику понять «протестна культура», «контркультура», 

«субкультура»;  
- визначити найбільш значущі складові протестної культури;  
- окреслити тенденції протистояння та взаємодії крізь призму культури 

афро-американців в поліетнічному суспільстві США;  
- на основі аналізу текстів пісень хіп-хопу дослідити протестну контрку-

льтуру «кольорового» населення Америки. 
У висновках зазначено, що у кінці 1970-х років у США народжується  

хіп-хоп. Хіп-хоп культура вийшла з багатонаціонального середовища гетто. 
Засновниками хіп-хоп культури нарівні з афро-америкацем є латиноамерикан-
ці. Але якщо афро-американці затвердили монополію на реп і діджейство, то 
останні зосередилися на напрямках танцю. Музична частина хіп-хоп культури 
була більш затребувана, багато в чому і комерційно, і була гаряче підтримана 
ЗМІ. Криміногенна атмосфера бідних районів, наркотики, що як епідемія шири-
лися між афро-американцями, побутова і трудова сегрегація, яка не давала 
вийти з-за лінії бідності – все це викликало обурення серед молоді і не тільки, 
тому найчастіше зустрічалися у текстах. Але, на нашу думку, найкращий  
посил своїми творами дає виконавець 2Pac у пісні «YoungNiggaz». Він просить 
молодих афро-американців не піддаватись на спокусу наркотиками, не брати 
участь у кримінальних злочинах. Він просить молодь вчитися, виборювати свої 
права і просто ставати нормальними освіченими людьми, що для того часу і 
було справжнім протестом проти системи. 

 
Фрейліх Андрій Романович  

учень 10 класу Криворізької спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 
 

СВОБОДА В УМОВАХ ПОСТМОДЕРНІЗМУ:  
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗРІЗ 

 
Науковий керівник: Гродікова Олена Володимирівна, вчитель етики Криворізької  
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Сучасний світ надзвичайно складний. Проблеми, з якими доводиться 

мати справу, вимагають неабияких розумових здібностей, потребують уміння 
враховувати складні взаємозв’язки, вирішувати нестандартні питання. Майбу-
тнє стає все більш непередбачуваним, а перед людством постали серйозні 
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загрози в різних сферах його існування. В Україні на сьогодні такі питання пос-
тають дуже гостро, болісно сприймаються населенням і потребують швидких 
дій. Соціальні, політичні, екологічні реалії сьогодення загострили споконвічні 
проблеми співвідношення свободи і відповідальності, свободи і напередвизна-
ченості, особистої свободи і вимог соціуму, свободи наукового пошуку і сталого 
розвитку глобальної цивілізації. Процеси демократизації супроводжуються 
свободою думки, вивільненням раціональних і емоційних початків людини, 
вільним розвитком духовно-творчого, інтелектуального і морального  
потенціалу. 

Прагнення до свободи, її забезпечення спостерігалася ще від часів  
Античності з розвитком суспільного світогляду. Поняття розширювалось, тран-
сформувалося у залежності від проміжку часу та світогляду. І зараз проблема 
свободи, як філософської категорії і як універсалії культури, гостро постає в 
час, який носить назву «епохи фрагментарності», «суспільства спектаклю», 
невизначеності і спектакулярності. 

В постмодернізмі відбувається складний і суперечливий процес перео-
цінки аксіологічних орієнтацій сучасної людини, обмеження її свободи. Попри 
багатьох проблем, на думку деяких філософів, людина творчого складу отри-
мує небувалу досі свободу, коли вона набуває здатності, живучи в суспільстві, 
дистанціюватися від нього і самостійно, критично осмислювати усі аспекти і 
сфери його життєдіяльності. Тому привертає увагу філософське осмислення 
феномена свободи у багатовимірному просторі постмодерну. Тісний зв’язок 
ідей свободи з усіма аспектами людського життя – соціальними і особистими – 
актуалізує її дослідження як феномену сучасного суспільства.  

Оскільки свобода є дуже широким поняттям з багатьма інтерпретація-
ми, а постмодернізм досить неоднозначним соціокультурним явищем, у своїй 
роботі ми спробуємо виявити деякі характерні риси феномену свободи в су-
часному постмодерному суспільстві. 

Мета нашого дослідження – шляхом історико-філософської рефлексії 
визначити передумови та особливості розуміння свободи у постмодерністській 
думці.  

Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань:  
1) шляхом аналізу енциклопедичної літератури визначити концептуальні 

обрії поняття свободи;  
2) надати історико-філософський абрис становлення свободи в євро-

пейській думці;  
3) з’ясувати особливості постмодерністського типу філософування;  
4) усвідомити основні колізії свободи у постмодерністському філософу-

ванні. 
Об’єкт – феномен свободи в історії філософської думки. 
Предметом є історико-філософські підвалини та особливості розуміння 

свободи у постмодерністській філософії. 
Результати досліджень можуть представляти інтерес для широкого  

кола людей, зацікавлених проблематикою свободи, учнів старших класів, сту-
дентів філософських факультетів. Їх можна використовувати як матеріали для 
виступів на конференціях, круглих столах, дискусіях. 
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Секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» 
 

Гнідковська Катерина Геннадіївна 
учениця 11 класу Криворізької Центрально-Міської гімназії 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

МУЛЬТФІЛЬМ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ ПРО  
ЯЗИЧНИЦЬКІ ВІРУВАННЯ 

 
Наукові керівники: Родіонов Дмитро Миколайович, вчитель 
 історії Криворізької Центрально-Міської гімназії; Гродікова Олена 
Володимирівна, вчитель етики Криворізької спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 71, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Слов’янська міфологія – це сукупність міфологічних поглядів, вірувань і 

культів слов’янських народів, що  
реконструйовані за даними мови, фольклору, обрядів, звичаїв і вірувань 

давніх слов’ян. 
Актуальність: давньослов’янські образи міцно закріпилися в культурі і 

традиціях нашого народу. Особливо це помітно в казках та легендах, а в су-
часному світі, з появою мультиплікації, вони яскраво постають на екрані. 

Об’єкт дослідження – давньослов’янські язичницькі образи.  
Предмет дослідження – процес відображення образів слов’янських  

язичницьких вірувань у мультиплікації. 
Мета: висвітлення ролі мультфільмів як джерела знань про давньос-

лов’янські язичницькі образи. 
Для досягнення мети нами було поставлено такі наукові завдання:  

1) розглянути мультиплікацію як особливий вид мистецтва та її стан в минуло-
му столітті й сьогодні; 2) дослідити найпоширеніші персонажі давньо-
слов’янського язичництва; 3) визначити відношення до мультфільмів та їх пер-
сонажів дітей та дорослих; 4) виявити характерні риси зовнішності людино-
подібних істот та розглянути їх образи в мультфільмах, 5) виявити характерні 
риси зовнішності тварино-подібних істот та розглянути їх образи в мультфіль-
мах; 6) виявити характерні риси зовнішності духоподібних істот та розглянути 
їх образи в мультфільмах. 

 
Вдовиченко Іван Вадимович  

учень 10 класуКриворізького Центрально-Міського ліцею 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ІНСТИТУТ ВІЙСЬКОВИХ КАПЕЛАНІВ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 

 
Наукові керівники: Безверхий Олександр Петрович, вчитель історії 
Криворізького Центрально-Міського ліцею; Барабаш Наталя  
Олександрівна, к.і.н., доцент, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Історія українських збройних формувань містить у своєму літописі  

чимало прикладів тісної взаємодії державних та церковних чинників. Питання 
капеланської душпастирської опіки в Україні набуває все більшої важливості та 
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актуальності у зв’язку з гібридною війною. Тому надзвичайно актуальним є 
дослідження процесу оформлення інституту військового капеланства в сучас-
ній Україні. 

Мета роботи полягає в тому, щоб на підставі вивчення спеціальної літе-
ратури та різних видів джерел охарактеризувати процес інституалізації війсь-
кового капеланства в Україні.  

Відповідно до мети були сформульовані дослідницькі завдання: 
з’ясувати сутність та основні моделі капеланства; узагальнити досвід душпас-
тирської опіки у збройних силах зарубіжних країн; здійснити ретроспективний 
аналіз становлення інституту військового капеланства в Україні на рубежі  
ХХ-ХХІ століть; виявити проблемні аспекти діяльності капеланів на рівні окре-
мих військових частин. 

У висновках зазначено, що інститут духовної опіки існує практично в усіх 
арміях світу. Капелани присутні у щоденній діяльності військ, при проведенні 
урочистих заходів, у зоні бойових дій. Нами з’ясовано, що робота військового 
священика має важливі особливості. Функції капелана не обмежуються здійс-
ненням богослужінь і таїнств, це також і забезпечення психологічного клімату, і 
надання медичної допомоги військовослужбовцям. Така багатовекторність 
спричинила існування різних моделей капеланства. 

В Україні в процесі співпраці церков і релігійних організацій зі ЗСУ дос-
лідники виокремлюють три періоди. Однак лише в рамках третього періоду 
співпраці релігійних організацій з військовими структурами (розпочався з липня 
2014 р.) питання створення інституту військового капеланства виходить на 
загальнодержавний рівень.  

Розв’язати поточні проблеми співпраці Воєнної організації України з ук-
раїнськими церквами, а тим паче забезпечити сталі партнерські відносини на 
довготривалу перспективу можна лише з прийняттям Закону України «Про 
службу військових капеланів» та відповідних змін до Закону України «Про сво-
боду совісті та релігійні організації», що надійно зміцнить правові засади спів-
праці Української Держави і Українських Церков на ниві духовної опіки військо-
вослужбовців й чітко визначать права й обов’язки військових капеланів. 

 
Григораш Валерій Валерійович  

учень 9 класу Криворізького Центрально-Міського ліцею  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
РОЛЬ ІВАНА ЮХИМОВИЧА ВОРОНАЄВА У ЗАСНУВАННІ 

П’ЯТИДЕСЯТНИЦЬКОГО РУХУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 
 

Науковий керівник: Безверхий Олександр Петрович, вчитель історії 
Криворізького Центрально-Міського ліцею  

 
Незважаючи на зусилля прибічників цієї течії демонструвати себе як  

істинно віруючих, незважаючи на те, що у звичайних КЗШ України вивчають 
феномен Реформації та розглядають Протестантизм та його течії, хоча й дуже 
поверхнево, серед українського населення та навіть сучасної національної 
еліти все ще розповсюджуються стереотипи, що лякають усіх, хто в них вірить. 
Тому можна сказати, що це дослідження є актуальним, оскільки несе у собі 
просвітницьку діяльність та робить значний внесок у розвиток української нау-
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ки, у тому числі в українське релігієзнавство, історію, оскільки усі документи 
майже уперше перекладені на українську мову. 

Об’єкт дослідження – п’ятидесятництво як протестантський рух. 
Предмет дослідження – роль Воронаєва у заснуванні руху 

п’ятидесятників в Україні. 
Метою є висвітлення ролі Воронаєва у заснуванні руху п’ятидесятників 

в Україні. 
Для досягнення мети ми виконали наступні завдання: 1) проаналізували 

феномен п’ятидесятництва, як соціокультурного явища; 2) висвітлили основні 
положення п’ятидесятництва; 3) дослідили основні місця початку пробудження 
руху та перших діячів; 4) розглянули історію руху; 5) розглянули життєвий  
шлях Івана Юхимовича Воронаєва; 6) розглянули релігійну діяльність  
Івана Юхимовича Воронаєва; 7) висвітлили вплив діяльності Воронаєва на 
Криворіжжі. 

 
Кравченко Іван Ігорович 

учень 10 класу Криворізької спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 
 

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПОГЛЯДІВ НА ЗАСТОСУВАННЯ  
МУЗИКИ В ЄВРЕЙСЬКІЙ ЛІТУРГІЇ 

 
Наукові керівники: Лозицький Владислав Олександрович, вчитель історії  
Криворізької спеціалізованої школи I-III ступенів № 71; Гродікова Олена Володимирівна, 
вчитель етики Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71, керівник гуртка 
КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Жорстокий сучасний світ створює умови для того, що все більша і  

більша кількість людей звертається до Бога. В Ньому вони шукають розуміння 
світу та сенс життя. Кожне релігійне направлення має свою ідентифікацію.  
Якщо звернути увагу та дослідити єврейські релігійні громади то можливо по-
бачити, що на теперішній час все більша кількість представників релігійних 
громад переходять з ортодоксальних до прогресивних, пояснюючи це пошуком 
емоційного та морального задоволення.  

Актуальність дослідження полягає в тому, що сучасна людина розумію-
чи природу свого походження повертається до джерела, що в свою чергу на-
дихає на божественне походження музики та через неї спілкування з Богом.  

Метою нашого дослідження є висвітлення молитовних практик різних 
течій юдаїзму та їх відношення до застосування музики в службі. 

Досягнення мети передбачає вирішення наступних наукових завдань:  
1) висвітлили музичні інструменти з Бібілії та їх призначення; 2) прослідкувати 
розвиток та структуру використання музики в Храмі; 3) висвітлити появу та 
розвиток мистецтва Хаззануту; 4) визначити ортодоксальний погляд на вико-
ристання музики в службі; 5) визначити реформістський погляд на використан-
ня музики в службі; 6) визначити консервативний погляд на використання  
музики в службі. 

Об’єкт дослідження – єврейська літургія. Предмет дослідження – відно-
шення різних конфесій юдаїзму до застосування музики в службі.  
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Красенко Ада Іванівна  
учениця 10 класу Криворізької загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 60 Криворізької міської ради  
Дніпропетровської області 

 
ПРОБЛЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ПРАВОСЛАВНОЇ ПЕРІОДИКИ  

(НА ПРИКЛАДІ ЧАСОПИСУ «ОТРОК. UA») 
 

Наукові керівники: Гіренко Наталія Вячеславівна, вчитель історії 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 60; Барабаш Наталя  
Олександрівна, к.і.н., доцент, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Церква і релігія сьогодні займає одне з провідних місць в житті  

суспільства та індивіда. В індустрії сучасних мас-медіа значним чином зростає 
роль релігійно-церковних періодичних видань, що пов’язано з небувалою ра-
ніше зацікавленістю соціуму. Релігійні видання невпинно розвиваються, 
з’являються нові видання, покращується їх якість, розширюється коло піднятих 
тем, організовуються конкурси та фестивалі православної преси. Постає нага-
льна потреба у вивчені й досліджені розвитку та особливостей церковно-
релігійної періодики, що допоможе сформувати повнішу картину ринку преси 
та історії Церкви загалом.  

Мета роботи: з’ясувати проблематику та зміст сучасної православної 
періодики (на прикладі часопису «Отрок.ua»). Завдання: визначити етапи роз-
витку релігійно-церковної преси в Україні; окреслити проблеми типологізації та 
інституалізації релігійної журналістики; проаналізувати трансформацію тема-
тики в українських православних часописах; охарактеризувати змістовне напо-
внення журналу «Отрок.ua» в 2012-2014 рр. 

В роботі ми з’ясували, що релігійна преса є цікавим феноменом сучас-
ної церкви в Україні. Сьогодні релігійна журналістика вже міцно закріпилася в 
засобах масової інформації, але релігійні видання продовжують невпинно роз-
виватися. Важливим в розвитку та поширені релігійної преси є використання 
мережі Інтернет, так майже не залишилося суто релігійної тематики. Вона вда-
ло трансформувалася в релігійну тематику з елементами соціальної, політич-
ної, культурної тощо. На сторінках «Отрок.ua» розглядаються теми, які бенте-
жать сучасну молоду людину, допомагаючи самовизначитися в житті.  

 

Секція «Соціологія» 
 

Бебик Олександра Олександрівна  
учениця 11 класу Криворізької спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради  
Дніпропетровської області 

 
ПРЕСТИЖ ПРОФЕСІЇ ВЧИТЕЛЯ ОЧАМИ  

СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 
 
Науковий керівник: Гродікова Олена Володимирівна, вчитель  
етики Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71, керівник гуртка  
КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 
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Освіта є головним джерелом знань, інструментом розвитку суспільства. 
Саме в процесі навчання формується особистість, яка відображає соціальні 
ідеали свого часу і культуру людства в цілому. «Війни виграють не генерали, 
війни виграють шкільні вчителі та парафіяльні священики». Ця цитата Отто 
фон Бісмарка показує важливість професії вчителя, адже саме ці працівники 
закладають фундамент і життєві орієнтири нових поколінь. Тим часом сучасне 
вчительство відчуває на собі всі складності й суперечності загальносистемної 
трансформації суспільства та процесів, що відбуваються саме у сфері освіти. 

Мета дослідження: визначити стан престижності професії вчителя в  
сучасному суспільстві очами молоді. 

Мета обумовила вирішення наступних завдань:  
- визначити поняття престижу;  
- висвітлити поняття престижу професій як одного з підвидів соціально-

го престижу;  
- розглянути основні ознаки престижності професії вчителя;  
- проаналізувати динаміку престижу професії вчителя в українському 

суспільстві;  
- провести соціологічні дослідження респондентів, щодо престижу про-

фесії вчителя очами української шкільної молоді;  
- з’ясувати ситуацію зі станом престижу професії вчителя очами молоді 

закордонних країн.  
Об’єкт нашого дослідження – теоретичне підґрунтя престижу професії 

вчителя у сучасному просторі. Його предметом є стан престижу професії вчи-
теля. 

Підбиваючи підсумок можна зазначити, що престиж професії вчителя 
очами молоді є нижче середнього, також дуже маленький відсоток респонден-
тів хоче бути вчителем і планують навчатися цієї професії. Багато факторів, які 
відштовхують учнів від цієї професії: низька зарплата, складність професії, 
особиста неприязнь до професії. Є доцільним надати деякі рекомендації для 
підвищення такого стану престижу професії: створення гарного іміджу самими 
вчителями, надавати в ЗМІ інформацію щодо можливостей працівників цієї 
професії, розповідати у школах про важливість та цікавість професії вчителя, 
давати учням можливість побути вчителями. 

 
Кривошея Анастасія Андріївна 

учениця 11 класу КЗ «Олександрівська загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради  

Дніпропетровської області» 
 

ПІДЛІТОК ЯК ГЕРОЙ СУЧАСНОГО КІНОДИСКУРСУ (НА 
ПРИКЛАДІ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ФАНТАСТИЧНИХ ФІЛЬМІВ) 

 
Науковий керівник: Гудзенко Олеся Зеновіївна, к.соціол.н., доцент 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 
Актуальність. Безсумнівно, що проблематика впливу ЗМІ на уявлення та 

моделі поведінки підлітків і молоді є актуальною соціологічною темою. Кінема-
тограф як один із засобів масової інформації, є дуже значущим чинником соці-
алізації молоді, оскільки задає певні патерни соціально-типової поведінки і 
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виявляє вплив на уявлення про моральні цінності. Цей вплив зумовлений під-
вищеним інтересом підлітків до нормативної сторони поведінки в суспільстві і 
особливою вразливістю віку в силу відсутності стійкої індивідуальної системи 
цінностей. Саме тому, в цьому віці, одним із значущих механізмів соціалізації є 
сконструйований медійний образ героя, що задає моральні орієнтири поведін-
ки для підлітків. 

Об’єктом роботи – є підліток як герой кінодискурсу.  
Предмет роботи – візуальні репрезентації образу підлітка в просторі су-

часного кінодискурсу. 
Мета роботи – охарактеризувати візуальний образ підлітка у сучасному 

кінодискурсі на прикладі фантастичних фільмів. 
Зазначена мета роботи передбачає реалізацію наступних завдань: 
1. зафіксувати соціологічні підходи до визначення поняття «підліток»; 
2. визначити візуальні аспекти медійної репрезентації; 
3. охарактеризувати сучасний кінематограф як простір репрезентації 

героїчного; 
4. виявити візуальні репрезентації образу підлітка як героя сучасних 

фантастичних фільмів. 
Висновки. При написанні роботи ми охарактеризували основні напрямки 

соціологічного теоретизування щодо терміну «підліток». Зафіксували, що в 
науці ще не має остаточного визначення вікових меж підліткового віку. Визна-
чили, що прагнення підлітків до дорослості посилюється за рахунок того, що і 
самі дорослі починають ставитися до підлітків вже не як до дітей, а більш сер-
йозно і вимогливо. З’ясували змістові характеристики процесу медійної репре-
зентації та її вплив на поведінкові патерни підлітків. Визначили, що сучасний 
кінематограф – це активний носій візуальних медійних образів, який формує 
світогляд та поведінку підростаючого покоління. Розглядаючи образ героя-
підлітка у сучасному кінодискурсі, ми використали критерії відмінності між під-
літком і дорослим, що запропонував І. Кон, і прийшли до висновків, що пред-
ставлені на екрані герої в більшій мірі є дорослими, ніж підлітками, оскільки по 
більшості виділених критеріїв вони виявляють риси «дорослості», ніж риси 
підліткового віку.  

 
Першута Дарія Володимирівна 

учениця 10 класу Криворізької загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 122 Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 
 

ПІДЛІТКОВА ГОМОФОБІЯ ЯК СОЦІАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ 
СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНСЬКИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 
Науковий керівник: Гродікова Олена Володимирівна, вчитель  
етики Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71, керівник гуртка  
КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Об’єкт дослідження – соціальна реальність середовища українських 

підлітків, предмет – особливості ставлення старшокласників до представників 
спільноти осіб із альтернативною сексуальною орієнтацією або гендерною 
ідентичністю.  
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Мета науково-дослідницької роботи – дослідити феномен гомофобії та 
особливості його репрезентації у середовищі українських старшокласників.  

Виходячи із мети роботи, поставлено наступні завдання: дослідити фе-
номен гомосексуальності та сучасні концепції пояснення його природи; 
з’ясувати якісну та кількісну репрезентацію ЛГБТ-спільноти в Україні та світі; 
розкрити явище гомофобії та особливості її вираження та впливу на соціальні 
процеси; визначити особливості підліткової гомофобії; дослідити та проаналі-
зувати ставлення сучасної української молоді індустріального регіону до осіб із 
альтернативною сексуальною орієнтацією; розробити рекомендації щодо пок-
ращення ставлення українських старшокласників до ЛГБТ-осіб як детермінан-
ти зменшення гомофобії та гомонегативізму в їхньому середовищі.  

 
Зайцев Данило Олександрович 

учень 10 класу Криворізької загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 41 Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 
 

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ 
УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ КЗШ № 41 

 
Науковий керівник: Бондар Валентина Миколаївна, вчитель історії 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41  

 
Об’єкт дослідження – школярі. 
Предмет дослідження – ціннісні орієнтації школярів 
Мета дослідження – визначення особливостей цінностей сучасної шкі-

льної молоді. Завдання дослідження: 1) здійснити теоретичний аналіз поняття 
«цінність» та «ціннісні орієнтації»; 2) ознайомитися з факторами, які впливають 
на процес формування цінностей; 3) розглянути особливості формування цін-
ностей серед підлітків; 4) провести анкетування серед старшокласників школи. 

Наукова новизна: спроба визначити особливості цінностей сучасних 
школярів. Було розроблено опитувальник та проведено соціологічне тестуван-
ня 136 учнів, результати якого показані в діаграмах. 

 
Контарь Мар’яна Олександрівна 

учениця 11 класу Криворізької спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ Е-ПЕТИЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТУ  
ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Наукові керівники: Кірюха Катерина Ігорівна, вчитель історії та правознавства  
Криворізької спеціалізованої школи № 71; Гродікова Олена Володимирівна,  
вчитель етики Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71, керівник гуртка 
КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 
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Актуальність роботи обумовлена наявністю процесу впровадження  
спеціальних нових інструментів електронної партисипативної демократії у 
державотворчий процес сучасної України, а також зацікавленістю та участю 
громадян України у цьому процесі. 

Об’єктом дослідження є процес впровадження е-петиції як інструменту 
партисипативної демократії в Україні.  

Предметом дослідження є ставлення громадян до впровадження  
апарату електронних петицій в Україні. 

Мета дослідження: з’ясувати ставлення громадян до впровадження  
е-петиції як інструменту партисипативної демократії в Україні та сформувати 
ряд пропозицій щодо підвищення рівня обізнаності громадян щодо цього пи-
тання. 

Мета обумовила вирішення наступних завдань: 1) розглянути апарат 
електронної петиції як інструменту народного самоврядування; 2) проаналізу-
вати досвід демократичних держав світу з впровадження е-петицій; 3) вивчити 
нормативно-правову базу в царині електронних петицій та звернень громадян 
згідно українського законодавства; 4) провести соціологічне опитування  
громадян щодо їх ставлення з приводу впровадження е-петицій в Україні;  
5) сформувати низку конкретних пропозицій щодо збільшення рівня обізнаності 
з приводу електронної демократії серед громадян. 

В Україні сьогодні відбувається поступовий процес становлення грома-
дянського суспільства. Реалізація завдань державотворення потребує іннова-
ційних підходів, звернення до особистості громадянина з її потребами та інте-
ресами. Е-петиції можна вважати одним з дієвих і сучасних методів залучення 
широких мас населення до процесів державотворення. 

 
Цапурда Катерина Олексіївна  

учениця 10 класу КЗ «Олександрівська загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради  

Дніпропетровської області» 
 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК АТРИБУТИВНА ОЗНАКА  
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СОЦІОЛОГІЧНИЙ  

АСПЕКТ АНАЛІЗУ 
 
Науковий керівник: Гудзенко Олеся Зеновіївна, к.соціол.н., доцент Дніпровського  
національного університету імені Олеся Гончара 

 
Об’єктом роботи – є толерантність як соціокультурний феномен. 
Предмет роботи – сутнісні характеристики толерантності як атрибутив-

ної ознаки громадянського суспільства. 
Мета роботи полягає у визначенні сутнісних характеристик феномену 

толерантності як атрибутивної ознаки громадянського суспільства. 
Емпіричною базою роботи є авторське соціологічне дослідження на те-

му: «Уявлення сучасних старшокласників про толерантність», проведене ме-
тодом анкетування учнів старших класів в КЗ «Олександрівська ЗОШ» в грудні 
2018 р. 

Толерантність – це терпиме ставлення до інших людей. А також це осо-
бливості поведінки людини та реакція на спосіб життя інших. Терпимість до 
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чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань є умовою 
єдності та стабільності суспільств, особливо тих, які не є гомогенними ні у релі-
гійному, ні в етнічному, ні в інших соціальних вимірах. Толерантність є базовою 
цінністю відкритого суспільства. Відкритість суспільства своїм власним змінам 
та інноваціям означає одночасно і відкритість його назовні, іншим культурним 
нормам і принципам. Тому толерантність, критичне мислення, свобода і відпо-
відальність особистості у відкритому суспільстві пов’язані один з одним, стано-
влять фундамент демократії і створюють умови розвитку суспільства. Застосу-
вання терміну «толерантність» зумовлено правовим, суспільно-політичним, 
моральним принциповим характером. 

На основі вторинного аналізу соціологічних даних були зазначені основ-
ні форми прояву толерантності в українському суспільстві та світі. Україна є 
досить толерантною державою. Українці завжди дуже добре уживаються із 
представниками інших етносів, які проживають на її території.З’ясувавши сут-
нісні риси уявлень старшокласників про толерантність на прикладі проведено-
го дослідження, можна зробити висновок, що в цілому опитані старшокласники 
знають що значить бути толерантним, в більшості випадків визначають себе 
толерантними. На індивідуальному рівні толерантність є доброчинністю, тобто 
нормою поведінки відповідальної особистості. 

Отже, толерантність як процедура вироблення спільного рішення  
лежить в основі громадянського суспільства, сприяючи виникненню і зміцнен-
ню взаємозв’язків між різними громадянськими об’єднаннями і соціальними 
групами. 

 

Секція «Журналістика» 
 

Щербина Дарина Володимирівна 
учениця 11 класу Вільногірської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 3 Вільногірської міської ради  
Дніпропетровської області 

 
ВІЙСЬКОВА ЖУРНАЛІСТИКА: ІСТИНА ДЕСЬ ПОРУЧ 

 
Науковий керівник: Левковець Ольга Сергіївна, вчитель української 
мови та літератури Вільногірської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 3  

 
У світлі останніх подій в Україні виникла нагальна потреба проаналізу-

вати таку галузь ЗМК як військова журналістика.  
Актуальність дослідження: тема військової журналістики в Україні наразі 

є однією з найгарячіших, адже війна на сході країни не вщухає, як і не згасає 
інформаційна війна про події сьогодення на фронті у системі ЗМК. 

Об’єкт дослідження: військова журналістика в Україні 2014-2018 рр. 
Предмет дослідження: функціональні особливості роботи військових 

журналістів на сьогоднішньому етапі. 
Мета: визначити функціональні особливості роботи журналіста у режимі 

військових дій; поспілкувавшись з військовими ООС, журналістами новинних 
телеканалів та очевидцями роботи журналіста на передовій, дослідити, чим 
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відрізняються військові ЗМІ від «мирних», які ризики чекають на журналістів та 
чи довіряє цій інформації аудиторія і безпосередньо – військові. 

Отримані результати: у роботі представлено комплексне уявлення про 
військову журналістику в Україні на сучасному етапі; актуалізовано погляди на 
неї з позиції різних учасників інформаційного процесу. 
 

Бойко Ірина Анатоліївна  
учениця 9 класу Павлоградського міського ліцею  

Павлоградської міської ради Дніпропетровської області 
 
ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕДІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИСВІТЛЕННЯ 

ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
 

Наукові керівники: Глухова Тетяна Вікторівна, вчитель української 
мови та літератури Павлоградського міського ліцею; Дорошева 
Світлана Вікторівна, вчитель історії Павлоградського міського ліцею  

 
Наукова робота присвячена дослiдженню та аналiзу впливу ЗМІ у ви-

свiтленні проблем людей з інвалідністю. Ця тема є доволі актуальною, адже в 
сучасному та прогресивному світі люди активно борються за дотримання прав 
усіх соціальних верств населення. 

Мета дослідження – порiвняти пiдходи до висвiтлення проблем людей з 
інвалідністю у другій половині ХХ та на початку ХХІ століття, зробити висновки 
про зміну ставлення мас-медіа до з’ясування соціальної проблематики цієї 
групи.  

Теоретичне та практичне значення: тема дотримання прав людей з  
інвалідністю та їх інклюзією у суспільство є досить-таки популярною останнім 
часом, а враховуючи, який вплив має і мало ЗМІ на ставлення до них у соціумі, 
важливо знати, які зміни відбулися, аби зрозуміти, наскільки правильний  
напрямок і підхід ЗМІ застосовують до поставлення теми. 

Наукова новизна: дослідження підходів до висвітлення проблем людей 
з інвалідністю у минулому, їх способу відображення і відношення до соціальної 
групи. Вперше порiвнюються пiдходи із двох різних часових періодів, висвітлю-
ється їх відмінність і недоліки, бо зазвичай зустрiчався лише аналiз новiтнього 
пiдходу до цієї соціальної проблеми. 

 
Петренко Інна Василівна 

учениця 11 класу КЗО «Криворізький обласний ліцей-
інтернат для сільської молоді» Дніпропетровської області 

 
ЗАПОЗИЧЕНА ЛЕКСИКА В МОВІ СУЧАСНИХ ЗМІ 

 
Науковий керівник: Турукало Тетяна Борисівна, вчитель української 
мови та літератури КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат 
для сільської молоді» Дніпропетровської області 

 
Динамічні процеси залучення до української мови іншомовних одиниць 

найактивніше відображаються у текстах сучасних засобів масової інформації, 
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тому ми поставили перед собою мету дослідити особливості функціонування 
лексики іншомовного походження в засобах масової інформації.  

Ми поставили такі завдання: розглянути основні теоретичні підходи до 
розуміння номінації «запозичення»; встановити, за якими принципами відбува-
ється класифікація лексем іншомовного походження; з’ясувати специфіку мови 
засобів масової інформації, зокрема текстів сучасної преси; знайти в інформа-
ційно-політичних газетах запозичення, визначити сферу вживання; визначити й 
описати функціональні особливості лексичних запозичень у текстах українсь-
ких періодичних видань, зробити висновки про важливість використання таких 
одиниць в ЗМІ. 

Об’єктом дослідження стали іншомовні слова в мові сучасної преси. 
Предмет дослідження – семантичні, адаптаційні, функціонально-

стилістичні особливості запозичень в текстах ЗМІ. Джерельною базою дослі-
дження слугували матеріали україномовної періодики, зокрема інформаційно-
політичних газет 2014-2017 років («Вісті Придніпров’я», «Голос України»,  
«Сучасне життя», «Україна молода», «Червоний гірник»). 

Ми прийшли до висновку, що використання іншомовної лексики в друко-
ваних ЗМІ, з одного боку, є даниною сучасності, оскільки невмотивовано вико-
ристовується значна кількість запозичених слів з різних сфер людської життє-
діяльності. З іншого боку, використання іншомовних лексем приближує нас до 
світових глобалізаційних процесів, дає можливість стисло і влучно подавати 
актуальну інформацію, називати новітні реалії, створювати позитивно й нега-
тивно заряджені тексти, давати певну іронічну оцінку подіям. 

 
Федоренко Дар’я Владиславівна  

учениця 10 класу КЗО «Спеціалізована школа № 134  
гуманістичного навчання та виховання»  

Дніпровської міської ради 
 

ПІДЛІТКОВИЙ ВЛОГ ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ 
 
Науковий керівник: Чумакова Тетяна Олександрівна, вчитель  
української мови та літератури КЗО «Спеціалізована школа № 134 
гуманістичного навчання та виховання» Дніпровської міської ради; науковий  
консультант: Гудошник Оксана Василівна, кандидат філологічних наук, доцент  
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 
Явище заміни реальності на віртуальне життя посилюється з кожним 

днем. Саме тому влогосфера на відеохостингу YouTube набуває популярності. 
Нове покоління виступає не лише пасивними глядачами, а й активними спів-
учасниками та авторами. Актуальність обраної теми полягає в необхідності 
дослідження потужних впливів блогосфери на життя та психіку підлітків. Вло-
гінг, що сьогодні стрімко розвивається, вимагає нових методик аналізу, чим 
зумовлена наукова новизна нашої роботи. 

Об’єкт дослідження: підлітковий влогінг.  
Предмет дослідження: влог як засіб комунікації, його функції, особливо-

сті та мотиваційна структура створення. 
Мета: дослідити вплив влогінгу на підліткову комунікацію та світогляд. 

Завдання: з’ясувати комунікаційні, ціннісні, вікові чинники популярності та  
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поширення підліткових влогів; схарактеризувати мотиваційну сферу практику-
ючих влогерів; сформулювати рекомендації для влогерів-початківців. Практич-
на цінність та новизна полягає в унікальності результатів двох видів анкету-
вань та порадах влогерам-початківцям, які можуть бути використані при  
створенні гуртків влогінгу та в шкільних закладах освіти для пояснення та  
коригування цінностей сучасних підлітків. 

 
Ященко Вікторія Андріївна 

учениця 11 класу КНЗ «Червоношахтарська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Криворізької районної ради  

Дніпропетровської області 
 

ЯВИЩЕ СУРЖИКА У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: 
ПРОЯВИ ТА НАСЛІДКИ ВПЛИВУ НА ЧИСТОТУ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 
Наукові керівники: Волошина Юлія Миколаївна, директор КНЗ «Червоношахтарська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Криворізької районної ради; Могильова Тетяна 
Іванівна, вчитель української мови та літератури КНЗ «Червоношахтарська  
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Криворізької районної ради  

 
Проблема мовної культури сучасної молоді є актуальною, і це незапе-

речний факт, оскільки вона є показником рівня загальної культури особистості. 
На сучасному етапі, коли відбуваються зміни в суспільному житті України, ста-
ють іншими пріоритети діяльності й розвитку особистості, і особливого значен-
ня набуває культура спілкування. Поява у мовленні сучасної молоді значної 
кількості суржика змушує серйозно замислитися над проблемою чистоти мови, 
що є ключовою з погляду національної та мовної культури.  

Наукова-дослідна робота присвячена актуальній темі щодо впливу за-
собів масової комунікації (ЗМК) на культуру та чистоту мовлення українців, у 
ній визначено причини поширення суржика та наслідки його мас-медійного 
застосування у мовленнєвій культурі громадян, також визначено пріоритетні 
напрямки роботи закладів освіти з питань виховання підростаючого покоління, 
яке усвідомлює комунікативну та соціальну неповноцінність суржика. 

Актуальність теми обумовлена найгострішими проблемами на селі:  
відсутністю розвиненої різнопланової позашкільної освіти та культурно-
просвітницьких закладів, де учні мали б змогу розвивати та формувати комуні-
кативні здібності відповідно до мовних обов’язків громадян. 

В основній частині роботи подано аналіз використання суржика ЗМК та 
наведено наслідки його впливу на чистоту української мови на прикладі мовно-
го середовища односельців та учнів Червоношахтарської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів. 

Висновки вказують на необхідність проведення навчально-виховних  
заходів та акцій закладами освіти із залученням засобів масової комунікації 
задля збагачення усного та писемного мовлення особистості та боротьби за 
чистоту української мови – скарбниці духовних надбань народу. 
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Секція «Правознавство» 
 

Новак Дмитро Євгенович 
учень 11 класу Першотравенської загальноосвітньої школи  

I-III ступенів № 3 
 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТУ З ТОЧКИ ЗОРУ МІЖНАРОДНОГО ТА  
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА 

 
Науковий керівник: Найдьон Максим Сергійович, вчитель історії  
та право-знавства Першотравенської загальноосвітньої школи  
I-III ступенів № 3 

 
Актуальність теми зумовлена тим, що у XXI столітті, столітті інформа-

ційної ери, глобалізація глибоко укорінилася у всі сфери суспільного життя: 
винайдений інтернет з його майже миттєвою передачею інформації з однієї 
частини світу у іншу; створені глобальні міжнародні організації, що намагають-
ся діяти у інтересах всього людства, а не тільки окремих держав, прийнято 
Загальну декларацію прав людини, яка стала першим міжнародним докумен-
том, у якому людині надавалися права через лише факт її народження, не 
зважаючи на колір шкіри, національність, громадянство чи його відсутність, 
мову, релігію тощо.  

Об’єкт дослідження – вплив глобалізації на різні аспекти суспільного 
життя, розвиток міжнародного та формування національного права. 

Предмет дослідження – консолідація національного права під впливом 
загальносвітових тенденцій.  

Метою роботи є дослідити поняття глобалізації, виділити основні етапи 
глобалізації, дослідити вплив глобалізації на різні сфери суспільного життя. 
Окремим пунктом розглянути взаємодію глобалізації з національним та міжна-
родним правом, виокремити етапи цієї взаємодії. Визначити роль Організації 
Об’єднаних Націй, її органів та установ у світовій глобалізації та розвитку між-
народного права.  

Основні висновки, зроблені в результаті виконання роботи:  
1. Глобалізація – процес, що розповсюджується на всі сфери суспіль-

ного життя має як позитивні, так і негативні наслідки. Серед наслідків глобалі-
зації позитивні значно переважають; 

2. Міграція є прямим наслідком глобалізації світу; 
3. Виділено основні історичні етапи глобалізації світу, економічної  

глобалізації, розвитку міжнародного права; 
4. На основі проведених соціальних опитувань було визначено рівень 

розвитку глобалізації в Україні, а також відношення українців до Миротворчих 
Сил ООН; 

5. Глобалізація впливає на розвиток міжнародного права, формування 
національного права.  

 
 
 
 
 



[ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА] 
 

[69] 

Дюжник Данило Олексійович 
учень 11 класу КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради 

 
ІСТОРІЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ТА 
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
Науковий керівник: Собко Вікторія В’ячеславівна, вчитель історії та 
правознавства КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради 

 
Учнівська науково-дослідницька робота присвячена проблемі, яка ста-

новить значний науковий інтерес – розгляду історії суду присяжних та право-
вих проблем його впровадження у незалежній українській державі. 

У першому розділі роботи досліджено найбільш поширені у світі тради-
ції суду присяжних задля того, щоб зрозуміти, застосування якої було б най-
більш доцільним в умовах України. Також простежено істо-рію залучення 
представників суспільства до судового розгляду на те-ренах України та стан 
правового врегулювання досліджуваного інституту на сучасному етапі.  

Другий розділ присвячено аналізу пра-возастосовної практики та  
законодавчих ініціатив щодо удосконалення чинного законодавства з дослі-
джуваної проблеми. 

Підсумком дослідження стали наступні висновки. 
1. Класична і континентальна модель суду присяжних мають свої пере-

ваги, проте для підвищення правової культури українців, формування в нашій 
країні громадянського суспільства більше перспектив відкриває класична  
модель. 

2. Історія залучення представників суспільства до здійснення правосуд-
дя на українських землях розпочалася ще за доби Київської держави, проте 
мала дискретний характер. Найбільш успішним був досвід суду присяжних, 
створеного в Російській імперії за судовою реформою 1864 року. 

3. Після проголошення Незалежності в Україні розпочався процес  
відродження суду присяжних, який виявився тривалим і непростим. У якості 
зразка українськими законодавцями було обрано модифікований варіант кон-
тинентального суду присяжних. 

4. Розгляд правозастосовної практики останніх років засвідчив, що існу-
юча в Україні модель суду присяжних не дозволяє використовувати всі перева-
ги досліджуваного правового інституту, не розв’язано ряд правових, організа-
ційних та фінансових питань. 

5. У 2017 році у Верховну Раду було внесено два законопроекти щодо 
удосконалення діючої моделі суду присяжних у кримінальному судочинстві, 
більш деталізовану модель запропоновано проектом депутата С.В. Власенка, 
який пропонує наблизити український суд присяжних до англо-американської 
традиції. 

6. Роль присяжних у цивільних процесах на сучасний момент настільки 
невиразна, що ряд правників взагалі пропонує відмовитись від цього інституту 
у цивільному судочинстві. Проте більш обґрунтованою є думка, що перспекти-
ви у інституту суду присяжних в цивільних процесах з’являться, якщо надати 
присяжним більш високий статус та за їх участі вирішувати дійсно резонансні 
майнові справи. 
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Контарь Мар’яна Олександрівна  
учениця 11 класу Криворізької спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради  
Дніпропетровської області 

 
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПАРТИСИПАТИВНОЇ 

ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 
 

Наукові керівники: Кірюха Катерина Ігорівна, вчитель історії та правознавства  
Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71; Гродікова Олена Володимирівна, 
вчитель етики Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71, керівник  
гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Актуальність роботи обумовлена наявністю процесу впровадження 

спеціальних нових інструментів електронної партисипативної демократії у 
державотворчий процес сучасної України. 

Об’єктом дослідження є процес впровадження е-петиції як інструме-
нту партисипативної демократії в Україні. 

Предметом дослідження є умови впровадження апарату електрон-
них петицій в Україні. 

Мета дослідження: з’ясувати особливості адміністративно-правового 
впровадження е-петиції як інструменту партисипативної демократії в Україні та 
сформувати ряд пропозицій щодо їх вирішення. 

Мета обумовила вирішення наступних завдань: розглянути апарат 
електронної петиції як інструменту народного самоврядування; проаналізувати 
досвід демократичних держав світу з впровадження е-петицій; вивчити норма-
тивно-правову базу в царині електронних петицій та звернень громадян згідно 
українського законодавства; охарактеризувати проблеми та здобутки роботи  
е-петицій в Україні; сформувати низку конкретних пропозицій щодо вдоскона-
лення законодавства України з питань адміністративно-правового регулюван-
ня е-петиції. 

В Україні сьогодні відбувається поступовий процес становлення гро-
мадянського суспільства. Реалізація нових завдань державотворення потре-
бує інноваційних підходів, звернення до особистості громадянина з її потреба-
ми та інтересами. Е-петиції можна вважати одним з дієвих і сучасних методів 
залучення широких мас населення до процесів державотворення. 

 
Лопатін Дмитро Вячеславович  

учень 11 класу КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради 
 

СОЦІАЛЬНІ ПРИЧИНИ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ  
НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ 

 
Науковий керівник: Кучер Вікторія Володимирівна, вчитель історії 
та правознавства КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради 

 
Сьогодні Україна переживає важкі часи захисту своєї незалежності, фо-

рмування громадянського суспільства і правової держави, вона потребує висо-
кого рівня правової свідомості її громадян. Особливо це стосується молоді, 
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тому, що за нею наше майбутнє. Питання злочинності неповнолітніх є актуа-
льним завжди, адже це впливає на свідомість сучасного суспільства й тягне за 
собою негативні наслідки.  

Метою дослідження є вивчення питання зростання злочинності серед 
неповнолітніх та аналіз соціальних причин, що спонукають їх до злочинної по-
ведінки. Для досягнення даної мети були поставлені такі завдання: розглянути 
теоретичні засади неправомірної поведінки та особливості кримінальної відпо-
відальності неповнолітніх; дослідити особливості кримінальної відповідальнос-
ті та покарання неповнолітніх; охарактеризувати соціальні причини та обста-
вини злочинів, скоєних неповнолітніми; проаналізувати статистичні дані щодо 
злочинів, скоєних неповнолітніми за 2016-2018 рр. в межах Дніпропетровської 
області; розглянути результати судових рішень щодо причин протиправної 
поведінки неповнолітніх за даними, отриманими з Єдиного Державного  
Реєстру Судових Рішень України (Далі ЄДРСРУ); провести та узагальнити ре-
зультати соціального опитування підлітків щодо причин скоєння злочинів не-
повнолітніми. 

Підводячи підсумки, можна стверджувати, що дійсно в Україні існує тен-
денція до зростання злочинності серед неповнолітніх і вагоме місце серед 
причин посідає соціальний фактор. У подоланні цього явища має брати участь 
і держава, і сім’я, і школа, і кожен з нас. 
 

Перепьолкін Данило Сергійович  
учень 11 класу КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради 

 
ЗАХИСТ ПРАВ ТВАРИН: МІЖНАРОДНИЙ ТА  

НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ 
 
Науковий керівник: Штонда Тетяна Терентіївна, вчитель історії та  
правознавства КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради 

 
Однією з найважливіших проблем сучасного суспільства є проблема за-

хисту прав тварин. Якщо сьогодні проблему захисту тварин не визнати, то в 
майбутньому така система цінностей може бути визнана видовим геноцидом, 
що є вищим за мірою тяжкості злочином. Таким чином, високий рівень проти-
правної поведінки представників людства проти представників тваринного  
світу, а також низький рівень правосвідомості та культури населення визнача-
ють актуальність досліджуваної теми. 

Головна мета дослідження – розкрити міжнародні та національно-
правові аспекти захисту прав тварин. Для вирішення поставленої мети були 
визначені наступні завдання: провести історико-правовий аналіз еволюції під-
ходів до проблематики захисту прав тварин та визначити етапи розвитку ідеї 
захисту прав тварин; охарактеризувати засади міжнародно-правового регулю-
вання захисту прав тварин; проаналізувати законодавство України в сфері 
прав тварин; узагальнити практику захисту прав тварин в Україні та визначити 
чинники, що негативно впливають на її уніфікацію та здійснення; визначити 
основні напрямки концепції захисту прав тварин на майбутнє.  

Об’єкт дослідження складають правовідносини у сфері захисту прав 
тварин. Предметом дослідження є міжнародно-правові акти та українське за-
конодавство стосовно прав тварин. 
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Недосконале законодавство України у сфері захисту прав тварин, безі-
ніціативність органів державної влади та місцевого самоврядування, низький 
рівень культури та правового виховання населення, є найбільш відомими чин-
никами, що впливають на порушення прав тварин у повсякденному житті.  
Визнання інтересів тварин як рівноправних з людьми представників природно-
го середовища планети Земля має стати обов’язком для усіх цивілізованих 
народів. 

 
Шафранова Марія Олександрівна  

учениця 10 класу Криворізької Центрально-Міської гімназії 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
НАСИЛЬСТВО СЕРЕД ШКОЛЯРІВ 

 
Науковий керівник: Білошенко Олена Юріївна, к.ю.н., старший викладач 
Криворізького факультету Національного університету «Одеська  
юридична академія», керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Актуальність теми дослідження. Статистика, за якою показники агреси-

вної поведінки дітей зростають, свідчить про актуальність написання цієї  
роботи. 

Метою дослідження є аналіз протиправної поведінки школярів щодо ін-
ших неповнолітніх, а також з’ясування особливостей законів, що її стосуються.  

Завдання дослідження полягають у детальному вивченні причин, про-
явів і способів уникнення насилля серед школярів, а саме: з’ясування причин 
насильства серед учнів; характеристика видів, конкретних проявів та учасників 
насильства в середовищі учнівської молоді; порівняльний аналіз цього явища 
на прикладі США, Великої Британії та України; висвітлення можливих заходів з 
уникнення насильницької поведінки серед неповнолітніх; аналіз законодавчого 
забезпечення питання протидії насильству серед дітей в Україні; вироблення 
рекомендацій дітям, яким довелося стати жертвою насилля, і тим, хто не за-
знав такого приниження.  

Узагальнення науково-теоретичних результатів дослідження дало змогу 
зробити наступні висновки: 

1. Насильство в підлітковому середовищі – поширене у світі явище. 
2. Причини виникнення та прояви такої протиправної поведінки – досить 

різні, а саме: сімейні негаразди, недостатня увага батьків до розвитку та до-
звіллю дітей, вплив соціальних мереж на несформовані дитячу психіку та сві-
домість, споживання наркотичних, алкогольних, тютюнових виробів. 

3. Це явище можна розподілити на булінг (насильство в реальному жит-
ті) та кібербулінг (насильство у віртуальному світі). Останніми роками в освіт-
ній практиці поширився шкільний булінг. 

4. Прояви насильства серед школярів є різноманітними: економічне, фі-
зичне та психологічне.  

5. В соціальній структурі булінгу виокремлюють три елементи: переслі-
дувача (булі), жертву і спостерігача. 

6. В практиці США та Великобританії серед запобіжних заходів насильс-
тву в середовищі дітей активно використовуються розробка і впровадження 
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ефективних стратегій запобігання та подолання різних форм агресивної та 
насильницької поведінки серед учнів загальноосвітніх шкіл. 

7. Протидія насильству щодо дітей і серед дітей в Україні має добре  
законодавче забезпечення. 

 
Луценко Данило Михайлович 

учень 9 класу КЗО «Середня загальноосвітня школа № 31» 
Дніпровської міської ради 

 
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ  

ЙОГО РОЗВИТКУ 
 
Науковий керівник: Ведькал Валентина Андріївна, к.і.н., доцент  
кафедри європейського та міжнародного права Дніпровського  
національного університету імені Олеся Гончара 

 
Україна як незалежна держава, залучаючись до загальноприйнятих у 

світі цінностей проголосила однією з фундаментальних цілей свого розвитку 
створення демократичної правової країни з всебічним розвитком громадянсь-
кого суспільства. Це зумовлено тим, що становлення демократичної політичної 
системи неможливе без підтримки громадянського суспільства, яке є запору-
кою подолання суспільних деформацій і виступає медіатором між усіма сфе-
рами буття у глобальному вимірі. Конституція України визначає, що носієм 
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, відповідно, громадя-
нська активність є невід’ємною частиною політичних взаємовідносин і виступає 
джерелом формування політики.  

Метою роботи є дослідження процесу формування громадянського сус-
пільства в Україні, визначення основних перешкод на шляху його розвитку та 
аналіз факторів, які впливають на ефективність діяльності нових громадських 
ініціатив. 

Об’єктом дослідження обрано процеси демократичної трансформації в 
Україні.  

Предметом дослідження є властиві України політико-правові інструмен-
ти і механізми демократії, під впливом яких на відповідному геополітичному 
просторі формується повноцінне громадянське суспільство 

В результаті проведеного дослідження автор прийшов до наступних ви-
сновків. Громадянське суспільство – це суспільство з високорозвиненого сис-
темою взаємодії в межах права вільних і рівноправних громадян, їх об’єднань, 
з реальним забезпеченням державою їх рівних можливостей вільно і безпечно 
розпоряджатися своїми силами, здібностями, майном, спираючись на право і 
власну правосвідомість. За період самостійності в Україні відбулися значні 
зміни саме в контексті забезпечення розбудови громадянського суспільства, 
проте ще не сформувалося усвідомлення можливостей громадянського суспі-
льства і не виникла самоідентифікація з його інституціями.  

Серед шляхів покращення та розвитку громадянського суспільства тре-
ба назвати наступні. Утвердження принципу верховенства права, формування 
правової держави та її самообмеження держави у відносинах з громадянами 
та їх організаціями, визнання нею автономності структур громадянського сус-
пільства. Підвищення рівня гарантованості прав і свобод. Позбавлення людей 
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страху бути покараними «за ініціативу» і самостійні дії. Забезпечення більшої 
захищеності громадян від свавільних дій уряду. Створення адекватної соціа-
льної структури на основі розвитку приватної власності та ринкових відносин, 
формування середнього класу, підвищення життєвого рівня основної маси лю-
дей, звуження сфери бідності, з одного боку, та обмеження впливу олігархіч-
них кланів, з іншого. Продовження практики створення найрізноманітніших 
захисних організацій, здатних виконувати соціалізуючі функції, а також громад-
ських та громадсько-політичних організацій, що слідкують за дотриманням 
права урядовцями і не допускають їх втручання у громадське життя. Підви-
щення політичної культури населення та національної свідомості, створення 
нових можливостей участі громадян в управлінні державними і суспільними 
справами. Створити сприятливі умови для залучення молоді до політичного 
процесу та дати можливість ініціативній молоді виносити власні соціальні та 
політичні проекти на громадські слухання на місцевому рівні, а в подальшому і 
на загальнодержавному. 

 
Патерило Софія Дмитрівна 

учениця 11 класу КЗО «Міський юридичний ліцей наукового 
спрямування при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради 
 

ЗАХИСТ ПРАВА НА ЖИТЛО ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ,  
ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

 
Науковий керівник: Патерило Ірина Володимирівна, д.ю.н., професор 
кафедри цивільного, трудового та господарського права Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара 

 
На сьогоднішній день, в Україні є діти, які в силу різних обставин опини-

лись у складній життєвій ситуації, у зв’язку з чим отримали правовий статус 
дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Держава, як 
головний гарант забезпечення прав своїх громадян, взяла на себе обов’язок 
проявляти турботу про таких дітей та створити умови, необхідні для їх повно-
цінного життя та належного розвитку, в тому числі і у сфері житлових відносин. 
Однак, проголошення гарантій не виключає випадків прямого порушення жит-
лових прав названої категорії дітей.  

Метою дослідження є вивчення інституту захисту права на житло дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до чинного 
законодавства України. Для досягнення поставленої мети необхідно було ви-
рішити такі задачі: з’ясувати теоретичні та практичні засади надання відповід-
ним категоріям дітей правового статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої 
батьківського піклування; окреслити специфіку юрисдикційної форми захисту 
права на житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
визначити особливості неюрисдикційної форми захисту права на житло дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які виникають у зв’язку із за-
хистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому 
числі і права на житло.  
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Предмет дослідження – захист права на житло дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування. 

Провівши дослідження можемо стверджувати, що захист права на  
житло дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, може бути 
забезпечений у юрисдикційній та неюрисдикційній формі. 

 
Рокуш Самір Хафізович 

учень 10 класу Криворізького Центрально-Міського ліцею 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРОСТИТУЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Науковий керівник: Білошенко Олена Юріївна, к.ю.н., старший  
викладач Криворізького факультету Національного університету 
«Одеська юридична академія», керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» 
ДОР» 

 
Актуальність теми та й одночасно її проблематика полягає у досить не-

однозначній природі самого явища проституції, адже, не дивлячись на те що 
ми живемо у часи процвітання демократії та свободи слова, багато що є пере-
шкодою легалізації добровільної проституції. Такі речі як консервативні ідеї що 
до устрої суспільства, моральні перешкоди, постійні політичні суперечки з при-
воду цієї теми роблять цю тему актуальною і понині.  

Метою цього дослідження є розглядання та вирішення проблеми лега-
лізації проституції в Україні та іншому світі шляхом вивчення самого явища 
проституції, його видів, історії та шляхів його легалізації.  

Завдання: розглянути історію проституції для більш досконалого рішен-
ня проблеми; проаналізувати сучасний стан проституції в Україні та світі;  
визначити види проституції та охарактеризувати їх; охарактеризувати законо-
давче відношення країн до проституції; з’ясувати основні проблеми проститу-
ції, які заважають легалізації та знайти їх вирішення. 

Під час виконання роботи автором були зроблені наступні висновки: 
1) Проституція – це надання секс-послуг одній особі іншою за матеріальну 

винагороду, особливу послугу, статус тощо. Зараз існують країни, які вже легалі-
зували проституцію. Як нам демонструє практика, легалізація проституції прино-
сить більше користі, ніж шкоди. Вона знижує рівень злочинності, підвищує еко-
номічні прибутки держави, знижує ризики на поширення венеричних захворю-
вань серед населення та виводить його рівень розвитку на нову сходинку. 

2) Проституція існує у багатьох формах: жіноча, чоловіча, дитяча. Вона 
може бути як добровільною, так і примусовою. На шлях зайняття проституцією 
людей штовхають різноманітні причини: гроші, майно, статус, обставини тощо.  

3) Визначені основні явища, які треба відокремити від легалізованої прос-
титуції: сутенерство, низький соціальний статус людей, які займаються прости-
туцією, та відсутність повноцінного захисту проституток з боку держави. 

4) Запропоновано, як саме має виглядати легалізована проституція в  
Україні. Сутність полягає в постійному медичному контролі, справедливих пода-
тках, створенні спеціальних місць де проститутки зможуть орендувати/купувати 
приміщення для надання своїх послуг, в забороні сутенерства у будь-якому 
вигляді та забороні борделів. 
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Ткаченко Уляна Михайлівна  
учениця 11 класу КЗ «Середня загальноосвітня школа № 4 

ім. А.С. Макаренка» Кам’янської міської ради 
 

ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД  
НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

 
Науковий керівник: Плетенець Микола Олексійович, вчитель історії 
та правознавства Комунального закладу «Середня загальноосвітня 
школа № 4 ім. А.С. Макаренка» Кам’янської міської ради 

 
Актуальність роботи полягає в тому, що приділяючи належну увагу за-

хисту прав та свобод кожній дитині, держава зміцнює майбутні продуктивні 
сили, забезпечує стабільність в країні, добробут, готує активних громадян, 
здатних перебрати до своїх рук управління державними і суспільними справа-
ми, впевнено йде курсом розвитку, орієнтуючись на виважені рішення, з ураху-
ванням моральних засад та традиційних цінностей суспільства. 

Мета дослідження – аналіз насильства над дітьми, як соціально-
правового явища, з’ясування причин його поширення та аналіз правового  
регулювання захисту дітей від насильства в цілому та в сім’ї зокрема. 

Об’єкт дослідження – офіційна статистика України, інформація в ЗМІ, 
спеціальна література, міжнародні документи, Конституція України, кодекси 
України, закони та інші нормативно-правові акти. 

Завдання дослідження: з’ясувати сутність насильства над дітьми, як  
соціально-правового явища; проаналізувати відповідність національного зако-
нодавства України у галузі прав дитини міжнародним стандартам; підвести 
підсумки та запропонувати шляхи вдосконалення державної політики щодо 
поліпшення забезпечення прав дітей їх захисту й розвитку. 

 
Шірпал Юлія Вікторівна  

учениця 11 класу Криворізької спеціалізованої школи № 9 з 
поглибленим вивченням економіки, права та іноземних мов 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЕВТАНАЗІЮ: ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Наукові керівники: Білошенко Олена Юріївна, к.ю.н., старший  
викладач Криворізького факультету Національного університету 
«Одеська юридична академія», керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР»; Городнича  
Олена Сергіївна, вчитель правознавства Криворізької спеціалізованої школи № 9 з 
поглибленим вивченням економіки, права та іноземних мов  

 
Актуальність теми. Життя людини в Україні визнається найвищою соці-

альною цінністю, а право на життя є найважливішим серед особистих немай-
нових прав, яке зумовлене самим єством людини і знаходиться на вершині 
плеяди соціальних цінностей. «Кожна людина має невід’ємне право на життя. 
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захи-
щати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і 
здоров’я інших людей від протиправних посягань» ст. 27 Конституції України. 
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Право на життя гарантується і п.1, 2, 4 ст. 281 ЦК України: «Фізична особа має 
невід’ємне право на життя. Фізична особа не може бути позбавлена життя. 
Забороняється задоволення прохання фізичної особи про припинення її жит-
тя». Проте, в сучасний період склалася парадоксальна ситуація: цінність життя 
людини, як особистого немайнового блага зростає, що призвело до міжнарод-
ного та національного правового закріплення норм, які забезпечують всебічний 
захист життя, в той самий час коли життя окремої людини день за днем знеці-
нюється. Одним з яскравих свідчень цьому є всесвітній бум обговорення про-
блеми права людини на смерть та підвищений інтерес до проблеми евтаназії.  

Метою дослідження є дослідження історичного досвіду регулювання ев-
таназії і визначення можливості використання її в сучасних умовах. Відповідно 
до поставленої мети основну увагу приділено вирішенню наступних завдань: 
дослідити історію виникнення поняття евтаназія; розглянути традиційне теоре-
тичне уявлення про евтаназію; проаналізувати види евтаназії; виявити правові 
та моральні аспекти даної проблеми; дослідити право на евтаназію в Україні. 

Об’єктом дослідження є поняття традиційної евтаназії та сприйняття її 
суспільством.  

Предметом дослідження є правові положення про евтаназію в націона-
льному українському законодавстві. 

 

Секція «Педагогіка» 
 

Саар Катерина Олегівна  
учениця 11 класу КЗ «Навчально-виховний комплекс  
«Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів із  

поглибленим вивченням іноземних мов – дошкільний  
навчальний заклад» Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ 
ПРОЕКТ «АГЕНТИ ТОЛЕРАНТНОСТІ» 

 
Наукові керівники: Манько Марина Олександрівна, вчитель історії та правознавства 
КЗ «Навчально-виховний комплекс «Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів із 
поглибленим вивченням іноземних мов – дошкільний навчальний заклад» ; Барабаш 
Наталя Олександрівна, к.і.н., доцент, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Сьогодні створюється єдиний світовий освітній простір для демократич-

ної освіти, яка ґрунтується на засадах нової філософії ХХІ століття, що  
відстоює самостійне незалежне мислення особистості, її готовність до прий-
няття й розуміння думки іншого, а також спрямованість людей на об’єднання, 
згуртування з метою досягнення миротворчих цілей і добробуту громади, дер-
жави, суспільства. Такому підходу найбільше сприяє неформальна, інформа-
льна освіта. Вона забезпечує відродження традицій громадянської освіти, про-
відних шляхів подолання проблеми соціального та освітнього відчуження пев-
них категорій населення (інвалідів, переселенців); перенесення ідеї особистіс-
ного самовдосконалення у нові контексти і створення оптимальних умов для 
саморозвитку особистості.  
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Отже, метою роботи є аналіз процесу реалізації концепції інформальної 
освіти через проект «Агенти толерантності» 

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: визначити сутні-
сну характеристику інформальної освіти; розкрити джерела інформальної осві-
ти; висвітлити особливості організаційного етапу підготовки проекту «Агенти 
толерантності»; описати реалізацію тренінгу «Агенти толерантності». 

Об’єктом дослідження є реалізація безперервної освіти старшокласни-
ків в рамках інформальної освіти. 

Предмет – тренінгові вправи як спосіб реалізації концепції інформальної 
освіти. 

 
Прихода Анастасія Олександрівна 

учениця 10 класу Криворізького Покровського ліцею  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
МОБІЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ 
 
Науковий керівник: Рашевська Наталя Василівна, к.пед.н., доцент, 
доцент кафедри вищої математики Криворізького національного 
університету, вчитель математики Криворізького Покровського ліцею  

 
Основними завданнями загальної середньої освіти в Україні є форму-

вання особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового сві-
тогляду – особистості, яка здатна творчо мислити, швидко набувати нові знан-
ня та вміти їх застосовувати до розв’язання нестандартних ситуацій. Процес 
становлення такої особистості починається із формування в учнів системних 
фундаментальних знань, що сприяють цілісному сприйняттю наукової картини 
світу, інтелектуальному розвитку особистості та її адаптації до швидкозмінних 
соціально-економічних умов і розвитку технологій. Саме тому освіта має про-
дукувати особистостей, здатних забезпечити прискорене економічне зростан-
ня і культурний розвиток країни, свідомих, суспільно активних громадян, конку-
рентоспроможних на європейському і світових ринках праці. 

Перспективним напрямом реалізації поставлених завдань є створення 
нової моделі навчання – моделі комбінованого навчання, спрямовану на інтег-
рацію різних форм організації навчання (зокрема, класних та позакласних) на 
основі посилення ролі самостійної роботи. При цьому дієвим інструментом 
удосконалення організації навчального процесу є мобільні інформаційно-
комунікаційні технології, що не тільки сприяють підтримці традиційних форм 
організації навчання, а є новим етапом розвитку освіти, ефективним і гнучким 
способом задоволення потреб учнів у здобуванні нових знань. 

Мета дослідження – розробити мобільне персональне навчальне сере-
довище з математики учня старших класів. 

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати науково-методичну, психолого-педагогічну літерату-

ру, джерела Інтернет з метою виявлення особливостей використання мобіль-
них інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання математики. 
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2. Обґрунтувати модель комбінованого навчання математики учня ста-
ршої школи на основі використання мобільних інформаційно-комунікаційних 
технологій. 

3. Дібрати засоби мобільних інформаційно-комунікаційних технологій 
для створення мобільного персонального навчального середовища учня ста-
ршої школи для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з матема-
тики. 

4. Розглянути можливості побудови мобільного персонального навчаль-
ного середовища учня старшої школи за моделлю комбінованого навчання 
математики та розробити експериментальну програму перевірки ефективності 
його використання у процесі підготовки до зовнішнього незалежного оцінюван-
ня з математики. 

Результати дослідження: Створення мобільного персонального навча-
льного середовища з математики учня старших класів надає йому можливість 
вибудувати власну траєкторію навчання із урахуванням його психологічних 
особливостей та сприяє розвитку: умінь самостійно здобувати необхідні знан-
ня та застосовувати їх для розв’язання поставлених задач; умінь проводити 
аналіз різноманітних навчальних ресурсів та джерел інформації з метою сис-
тематизації знань; ІКТ-компетентностей, тобто підтверджених знань, умінь та 
здатності учня автономно і відповідально використовувати в навчальному 
процесі ІКТ для задоволення власних пізнавальних потреб, що сприяє  
підвищенню пізнавальної активності, самостійності учня та якісній підготовці до 
зовнішнього незалежного оцінювання. 

 
Заріцка Діна Анатоліївна 

учениця 10 класу КЗ загальної середньої освіти  
ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі Українки  

Жовтоводської міської ради 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ  
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ  

ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
Науковий керівник: Пінчук Валентина Вталіївна, вчитель української мови та  
літератури, практичний психолог КЗ загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів  
гуманітарна гімназія імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради; науковий консу-
льтант: Ніколенко Людмила Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки та  
спеціальної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  

 
Сьогодні в Україні відбувається формування нової освітньої політики, 

яка передбачає включення кожної дитини у загальноосвітній процес і тим са-
мим забезпечує реалізацію її права на освіту. 

Інклюзивна освіта не лише забезпечує найкраще середовище для нав-
чання, але також допомагає усунути бар’єри та зруйнувати стереотипи. І тому 
дана робота є актуальною на сьогодні. 

Мета дослідження: теоретично і практично дослідити організацію пси-
хологічного супроводу інклюзивного навчання в закладі загальної освіти. 

Завдання: провести аналіз наукової літератури з проблеми інклюзивно-
го навчання; визначити роль практичного психолога в інклюзивному навчаль-
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ному середовищі; з’ясувати ставлення до інклюзивного навчання батьків,  
педагогів, психологів міста; розробити модель організації психологічного  
супроводу інклюзивного навчання в закладі загальної освіти. 

Об’єкт дослідження – процес інклюзивного навчання в закладі загальної 
освіти. 

Предмет дослідження: організація психологічного супроводу процесу ін-
клюзивного навчання в закладі загальної освіти. 

Результати роботи можуть бути використані у подальших науково-
педагогічних дослідженнях з означеної проблеми, для розробки розвивальних 
курсів, практикумів і семінарів із проблеми інклюзивного навчання, у роботі 
шкільного психолога.  

 
Захаренко Богдан Вадимович 

учень 11 класу КЗО «Навчально-виховний комплекс № 139 
«загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості 

«Дума» Дніпровської міської ради 
 

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ  
СТАРШОКЛАСНИКІВ У СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

Науковий керівник: Захаренко Алла Василівна, вчитель математики КЗО «Навчально-
виховний комплекс № 139 «загальноосвітній навчальний заклад – центр творчості 
«Дума» Дніпровської міської ради; науковий консультант: Ніколенко Людмила  
Миколаївна, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки та спеціальної освіти Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара 

 
Актуальність дослідження відповідає потребі в українському суспільстві 

соціально активних, національно свідомих, патріотично налаштованих грома-
дян, з високим почуттями громадянськості та глибокою громадянською відпо-
відальністю. Насамперед це стосується учнів старших класів, які складають 
когорту розбудовників громадянського суспільства в Україні, а сьогодні стоять 
на порозі професійного та життєвого самовизначення, вирішують завдання, 
пов’язані з пошуком свого місця в суспільстві, що вимагає від них не лише опа-
нування певними знаннями, але й прояву громадянської активності.  

Мета дослідження: емпірично дослідити шляхи формування громадян-
ської активності старшокласників в сучасному закладі загальної середньої 
освіти. Завдання дослідження: визначити наукові погляди на сутність поняття 
«громадянська активність», з’ясувати, як характеризується явище «громадян-
ська активність» у наукових джерелах, емпірично дослідити можливі шляхи 
формування громадянської активності старшокласників у сучасному закладі 
загальної середньої освіти, здійснити порівняльний аналіз та узагальнити ре-
зультати дослідження. 

Результати цієї роботи можуть бути використані у подальших педагогіч-
них дослідженнях з порушеної проблеми, для розробки стратегії і системи 
ефективної роботи щодо формування громадянської активності шкільної  
молоді; у практичній діяльності заступників директорів, психологів, педагогів, 
класних керівників та інших зацікавлених учасників освітнього процесу. 
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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА,  
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

Секція «Українська література» 
 

Мерінцова Анна Юріївна 
учениця 11 класу КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 136 
«класична гімназія імені Кирила і Мефодія – початкова школа 

– дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр» 
Дніпровської міської ради 

 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ  

ПРОБЛЕМ У ПОВІСТІ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА  
«МІСЯЧНИЙ БІЛЬ» 

 
Науковий керівник: Чохелі Ірина Андріївна, вчитель української мови та літератури 
КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 136 «класична гімназія імені Кирила і Мефодія – 
початкова школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр»  
Дніпровської міської ради 

 
Актуальність порушеного питання зумовлена тим, що повість «Місячний 

біль» є недостатньо дослідженою науковцями. Твір у 1971 році, за словами 
автора, був написаний у шухляду і надрукований лише в 1990 році, але доте-
пер не потрапляв у поле зору літературних критиків. Літературознавці 
Л.Б. Тарнашинська, М. Г. Жулинський, О.І. Нечитайло, М.І. Лаврусенко згаду-
ють твір «Місячний біль» у своїх роботах, визначають його важливість, але  
не здійснюють детального аналізу.  

Об’єкт дослідження – повість В. Шевчука «Місячний біль». Предметом 
обрано особливості розкриття морально-етичних проблем у повісті Валерія 
Шевчука «Місячний біль».  

Мета роботи – виявлення специфіки вираження морально-етичних про-
блем у повісті Валерія Шевчука «Місячний біль».  

Для реалізації поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 
віднайти літературознавчі матеріали про творчість письменника; проаналізу-
вати текст повісті «Місячний біль» на предмет порушених автором морально-
етичних питань, притчевості підтексту і художніх засобів; з’ясувати шляхом 
аналізу, у чому полягає своєрідність використання фольклорних, біблійних 
образів.  

У ході дослідження було виявлено та проаналізовано такі особливості 
розкриття морально-етичних проблем у повісті Валерія Шевчука «Місячний 
біль»: екзистенційні виміри, притчевий підтекст, використання фольклорних 
образів-символів, міфологем, кольоративів, творення Валерієм Шевчуком ав-
торських неологізмів, переосмислення біблійних сюжетів. Матеріали та ре-
зультати дослідження можуть бути використані при проведенні уроків, факуль-
тативів, спецкурсів із української літератури задля детальнішого дослідження 
творчого стилю Валерія Шевчука. 
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Бахметьєв Богдан Сергійович  
учень 11 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  

технологій при Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
ЛІТЕРАТУРНЕ ПРИДНІПРОВ’Я. НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНІ МОТИВИ В ПОВІСТІ «ДИНОЗАВРИ» 
М.Г. НЕВИДАЙЛА 

 
Науковий керівник: Замкова-Чорна Галина Григорівна, вчитель української мови  
та літератури КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ імені 
Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
Актуальність. Літературний процес Придніпров’я після здобуття  

Україною незалежності розвивався досить стрімко. Набули популярності теми, 
заборонені радянською цензурою. Українські митці почали піднімати на сторін-
ках своїх книг проблеми Голодомору, примусової колективізації, національних 
визвольних війн, релігійних заборон, імперських кампаній. І хоча минуло біль-
ше 25 років з моменту здобуття Україною незалежності, творчість письменни-
ків Придніпров’я залишається малодослідженою. Є багато імен митців, що ще 
не прийшли до широкого читача, проте заслуговують уваги. Комп’ютерний 
проект, що візуалізує обрану тематику, зробить інформацію про письменників 
Придніпров’я цікавою для вивчення молоддю і полегшить її засвоєння. 

Мета роботи: створити сайт в стилістиці www.dnu.dp.ua для аудиторії-
музею «Літературне Придніпров’я» та іменних аудиторій Олеся Гончара та 
Павла Загребельного при ДНУ імені Олеся Гончара; проаналізувати повість 
«Динозаври» М.Г. Невидайла; дослідити та проаналізувати літературний про-
цес Придніпров’я. 

Результат роботи: проведена робота зі створення сайту, опрацьовані 
матеріали про літературний процес Придніпров’я, досліджено і проаналізовано 
повість М.Г. Невидайла «Динозаври», біографії письменників, які внесли  
значний вклад в розвиток літератури нашого краю. 

 
Ротченкова Анна Андріївна 

учениця 11 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей  
наукового спрямування при Університеті митної справи та 

фінансів» Дніпровської міської ради 
 

НАЦІОНАЛЬНА АВТЕНТИЧНІСТЬ ЗБІРКИ «КАЗКИ БАБИ 
ГАВРИШИХИ» ОЛЕГА РАВЛИКА 

 
Науковий керівник: Мар’їна Ольга Валентинівна, вчитель української 
мови й літератури КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при  
Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради 

 
Сучасні казки Олега Равлика мають морально-етичний та повчально-

виховний характер. Вони несуть у собі культуру, світогляд, стиль взаємин, цін-
ності, моральні норми українців. Збірка «Казки баби Гавришихи» є патріотич-

http://www.dnu.dp.ua/
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ною та дуже важливою для сучасних громадян нашої держави. У цьому є  
актуальність нашої науково-дослідницької роботи, яка полягає в тому, що роз-
виток інтересу до витоків традиційної культури, етнічної історії сприяє підви-
щенню національної самосвідомості молодого покоління українців.  

Предмет дослідження – збірка «Казки баби Гавришихи» сучасного дніп-
ровського письменника Олега Равлика, яку ще не аналізували науковці. У 
цьому полягає новизна нашої науково-дослідницької роботи. 

Об’єктом дослідження є національно-історична основа, культурні тра-
диції в сучасних казках Олега Равлика: язичницькі вірування, фольклор, релі-
гійні традиції християн, традиції українського побуту, моральні норми вихован-
ня українців. 

Метою роботи є довести самобутність і яскраву індивідуальність україн-
ської культури на прикладі збірки О. Равлика. 

Для реалізації мети в науково-дослідницькій роботі передбачається  
вирішити такі завдання: ознайомитися з доробком сучасних дослідників про 
язичницькі вірування, міфи, легенди, фольклор, релігійні традиції давніх украї-
нців; осмислити та узагальнити думки, які набувають особливого значення у 
вимірі розуміння національної автентичності сучасних українців; зробити дета-
льний аналіз казок зі збірки «Казки баби Гавришихи» сучасного дніпровського 
письменника Олега Равлика. 

Практична значущість отриманих результатів: матеріали наукової  
роботи можуть бути використані під час подальших наукових досліджень, ви-
кладання навчальних курсів, пов’язаних із вивченням традиційної культури, 
етнічної історії українського народу.  

 
Сириця Валентина Олександрівна 

учениця 11 класу КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 136 
«Класична гімназія імені Кирила і Мефодія – початкова школа 

– дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр» 
Дніпровської міської ради 

 
ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ В РОМАНІ  

СЕРГІЯ ЖАДАНА «ІНТЕРНАТ» 
 
Науковий керівник: Базавляк Ольга Василівна, вчитель української мови та  
літератури КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 136 «Класична гімназія імені  
Кирила і Мефодія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний 
центр» Дніпровської міської ради 

 
Актуальність та новизна теми полягають у тому, що в основу написання 

твору лягли реальні події в різних частинах Донбасу, більшість з яких автор 
бачив власними очима. Незважаючи на те, що роман зараз є дуже відомим 
серед широкого кола українців, він досі залишається малодослідженим. Глибо-
ких наукових досліджень, які стосувалися б саме роману «Інтернат» на разі 
немає. Існують лише нечисленні відгуки читачів та літературних критиків.  

Метою дослідження є розкриття особливостей образної системи роману 
«Інтернат» С. Жадана.  
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Завдання: 1) вивчити стан дослідження визначеної проблеми українсь-
кими критиками та літературознавцями; 2) ознайомитися з життям і творчістю 
сучасного українського письменника Сергія Жадана; 3) з’ясувати, які саме події 
війни на Сході лягли в основу написання роману; 4) проаналізувати систему 
образів, зображених автором у романі; 5) зробити висновки. 

Ознайомившись з творчістю сучасного українського письменника Сергія 
Жадана та його новим романом «Інтернат», ми дійшли висновків, що своїм 
твором автор намагався привернути увагу суспільства до подій на Сході, які 
більшість громадян України ігнорує, живучи своїм звичним життям.  

У нашій науково-дослідницькій роботі ми проаналізували образну сис-
тему роману не повністю, зупинившись на образах-персонажах і образах-
символах. Дослідження можна продовжити, розглядаючи інші образи твору. 
Тому роботу можна вважати перспективною. 

 
Ревун Олександра Сергіївна 

учениця 10 класу Криворізької педагогічної гімназії  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
«ВІЛЬНИЙ СВІТ» ТЕТЯНИ БЕЛІМОВОЇ: СВОЄРІДНІСТЬ  

ЖАНРОВОЇ МОДЕЛІ 
 

Науковий керівник: Ревун Оксана Юріївна, вчитель української мови 
та літератури Криворізької педагогічної гімназії  

 
Постмодерна українська проза демонструє поліфонічність  

текстової структури, кітчевий характер, гру з текстом та читачем, і, художню 
інтерпретацію історії. У сучасній епіці спостерігається зростання дефініцій  
жанру роману, пов’язаних з технікою оповіді, авторською грою, рецептивною 
настановою митця: роман-сага, роман-щоденник, роман-хроніка, роман-колаж, 
роман-синтез. 

Письменниця Тетяна Белімова в епічних творах «Київ.UA», «Вільний 
світ» вдається до жанрової поліфонії, синкретизму. Жанр «Вільного світу» ав-
торка визначає як «історичний роман-образ», вказуючи на власне авторське 
постулювання жанрової дефініції. Відсутність ґрунтовного аналізу архітектоніки 
твору Тетяни Белімової зумовило вибір теми та її актуальність. 

Мета роботи полягає полягає в тому, щоб шляхом аналізу з’ясувати жа-
нрову специфіку роману Тетяни Белімової «Вільний світ» та своєрідність ав-
торського художнього мислення, що реалізується через модифікацію жанру.  

Сімейна історія двох родин на тлі української історії ХХ століття складає 
сюжетну канву роману «Вільний світ» Тетяни Белімової. Жанровий різновид 
роману – сімейна сага детермінує хронікальність наративу, достовірну інфор-
мацію про тогочасні події у суспільстві, фрагментарність подій, психологізм 
образів, життя родини та тлі історії, спадковість поколінь. Одним із жанротвор-
чих елементів твору виступає соціально-історичний час, який ототожнюється з 
особистісним, через призму якого вимірюється життя суспільства, нації, дер-
жави. Тетяна Белімова дотримується історичної достовірності, що змушує її 
конкретизувати художній простір твору і наповнити текст чітко визначеними 
географічними координатами: Київ, Княжа Криниця, село Айгах в Німеччині, 
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Мельбурн. Художній час у сімейній хроніці представлений життям трьох поко-
лінь і займає значний період в історії суспільства, що формує ще одну специ-
фічну рису жанру – відношення історії країни та історії сім’ї. Реалізація у нара-
тивному дискурсі роману часово-просторового континууму провокує жанрову 
поліфонію: це одночасно сімейна сага, історичний роман, роман-спогад, роман 
з відчутним новелістичним струменем. 

 
Глушко Анастасія Дмитрівна 

учениця 10 класу Криворізької загальноосвітньої школи  
I-III ступенів № 79 Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 
 

МЕТАФОРИЧНА ПАЛІТРА РОМАНУ НАДІЇ МЕТЗГЕР  
«ВЕРШИНИ ЗУСТРІЧАЮТЬ СОНЦЕ ПЕРШИМИ» 

 
Науковий керівник: Саєнко Оксана Василівна, вчитель української мови і 
літератури Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 79  

 
Необхідність акцентувати дослідницьку увагу на романі Надії Метзгер 

«Вершини зустрічають сонце першими» спричинена яскравістю й метафорич-
ністю мови героїв. Автор майстерно поєднав у палітру прозового твору вишу-
кані метафори, за допомогою яких вдалося точно висловити думку, пережи-
вання, образ і духовний світ персонажів. 

Мета роботи – визначити функціональну роль метафори в романі  
«Вершини зустрічають сонце першими», їх естетичну значимість для більш 
повного розуміння твору. 

Для реалізації цієї мети передбачено виконання таких завдань: опрацю-
вати наукову літературу, присвячену вивченню метафори; виявити метафори в 
романі Надії Метзгер, визначити їх типи; здійснити класифікацію зібраних  
метафор; розглянути, за допомогою яких частин мови можуть виражатися ме-
тафори; проаналізувати контекстуальну значимість метафор; укласти словник 
метафор із дослідженого роману. 

 
Заболотня Ірина Володимирівна 

учениця 11 класу Криворізького навчально-виховного  
комплексу № 35 «Загальноосвітня школа I-III ступенів –  

багатопрофільний ліцей «Імпульс» Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області 

 
ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ СИЛИ ДУХУ ЛЮДИНИ В РОМА-

НІ М. ДОЧИНЦЯ «ВІЧНИК. СПОВІДЬ НА ПЕРЕВАЛІ ДУХУ» 
 

Науковий керівник: Іващенко Ольга Володимирівна, вчитель української мови та  
літератури Криворізького навчально-виховного комплексу № 35 «Загальноосвітня 
школа I-III ступенів – багатопрофільний ліцей «Імпульс» 

 



[ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ  
ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА] 

 

[86] 

Ім’я закарпатського письменника Мирослава Дочинця за останні десять 
років стало дуже популярним у сучасній українській літературі. У 2014 році 
письменник був лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка.  

Сам М. Дочинець стверджує, що його книги – це історія душі людини.  
Літературознавці в чисельних відгуках про книги М. Дочинця та в рецензіях на 
них відзначають багатий духовний та філософський потенціал його прози. По-
при вищесказане, на сьогоднішній день немає детальних досліджень щодо 
ідейно-образної інтерпретації навіть найбільш відомих творів одного з найус-
пішніших сучасних письменників. Ось тому вважаємо, що вивчення духовного 
потенціалу прози М. Дочинця та сили волі персонажів його творів стане  
важливим кроком в осмисленні того, як твори сучасної української літератури 
здатні гартувати твердість характеру читача. 

Об’єкт дослідження – роман Миколи Дочинця «Вічник. Сповідь на пере-
валі духу».  

Предмет дослідження – мотиви гартування сили духу як основи харак-
теру головного персонажа роману М. Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі 
духу». 

Мета дослідження: шляхом компонентного аналізу дослідити сутність 
сили духу головного персонажа роману Миколи Дочинця «Вічник. Сповідь на 
перевалі духу».  

Таким чином, компонентний аналіз роману «Вічник. Сповідь на перевалі 
духу» М. Дочинця продемонстрував високий рівень володіння інформацією з 
різних галузей знань та вміння її художньо осмислювати, доносячи до свідомо-
сті читача сутність людського життя, його швидкоплинність й уміння цінувати 
кожен день. Письменник презентував низку екстремальних ситуацій, у яких 
опинився його головний персонаж. Усі описані автором суворі випробування 
демонструють читачеві те, як важливо вміти контролювати свої емоції, по-
чуття, фізіологічні потреби. М. Дочинець акцентував увагу на тому, що людина 
повинна вміти перебороти в собі розпач, невдоволення. Головний персонаж 
роману максимально акумулював свої сили та життєву енергію для того, щоб 
робити щось через «не можу».  

 
Макаренко Валентина Сергіївна 

учениця 11 класу КЗО «Криворізький обласний ліцей-
інтернат для сільської молоді» Дніпропетровської області 

 
РОМАН В. КОЖЕЛЯНКА «ДЕФІЛЯДА В МОСКВІ»  

ЯК ЗРАЗОК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ІСТОРІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ  
ЛІТЕРАТУРІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ 

 
Науковий керівник: Логінова Юлія Ігорівна, вчитель української мови 
та хлітератури КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 
Дніпропетровської області 

 
У сучасній українській літературі історична тематика посідає одне з  

чільних місць. Історичний роман зазнає жанрових модифікацій, пов’язаних із 
впливом постмодерністської поетики. Особливої популярності набуває жанр 
альтернативної історії. Відтак актуальним вважаємо аналіз альтернативно-
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історичної прози з метою представлення її як окремого повноцінного різновиду 
сучасної української фантастики. Актуальність науково-дослідницької роботи 
полягає і в тому, що питання, на які ми шукаємо відповіді у ході дослідження, 
важливі сьогодні і будуть актуальними й завтра, адже автор голосом своїх ге-
роїв говорить, що саме ми творимо історію, ми шукаємо альтернативу – духо-
вно сильна нація здатна витримати труднощі, здобути перемогу, повіривши у 
власні сили та змінивши тим хід історії – пропонуючи власний сценарій. 

Мета роботи: дослідити ознаки жанру альтернативної історії на прикладі 
літературного твору, а саме: В. Кожелянко «Дефіляда в Москві».  

Завдання дослідження: 1) з’ясувати стан розробки досліджуваної  
проблеми в науковій літературі; 2) виокремити основні ознаки жанру альтерна-
тивної історії; 3) дослідити ознаки жанру альтернативної історії роману  
В. Кожелянка «Дефіляда в Москві», дібравши фактичний матеріал для дослі-
дження, систематизувавши та описавши його. 

Об’єкт дослідження: роман В. Кожелянка «Дефіляда в Москві». 
Предметом дослідження є ознаки жанру альтернативної історії у романі 

В. Кожелянка «Дефіляда в Москві». 
У ході роботи ми прийшли до висновку, що в романі В. Кожелянка  

«Дефіляда в Москві» чітко прослідковуються ознаки жанру альтернативної 
історії. 

 
Сімонова Дар’я Дмитрівна 

учениця 10 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей  
наукового спрямування при Університеті митної справи та 

фінансів» Дніпровської міської ради 
 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ КОНТЕНТ-АНАЛІЗ МОЛИТВИ  
КОНФЕСІЙНОЇ І ЛІТЕРАТУРНОЇ 

 
Науковий керівник: Мар’їна Ольга Валентинівна, вчитель української 
мови й літератури КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при  
Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради; консультант: 
Отець Олександр (О. Чечель) 
 

В історії України були ситуації, коли тема віросповідання загострюва-
лась до найвищого ступеню кипіння. Так відбувається й сьогодні, коли гостро 
стоїть питання про надання Томасу українській церкві, яка нарешті стала за-
конною. Людина потребує захисту, спасіння душі, допомоги, прощення гріхів, 
саме тому молиться. Таким чином виявляє віру. А чи можна звертатися до 
Бога літературно створеним словом? Чи тільки затвердженим у церкві? На 
нашу думку, молитву необхідно сприймати як вмістилище духовності народу, її 
морально-етнічних, ідеологічних, ментальних ознак. І молитва літературна й 
релігійна мають багато спільних ознак.  

Об’єктом дослідження курсової роботи є «Молитва Оптинських старців» 
і вірші – молитви сучасних поетів Наталії Муран, Дмитра Павличка, Марії Мат-
вєєвої, Назара Лозинського, Іванки Захаревич, Івана Малковича, Володимира 
Шовкошитного, а предметом дослідження є молитва як жанр релігійний і літе-
ратурний, їх семантика й структура. 
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Мета дослідницької роботи – детально проаналізувати молитви конфе-
сійну й літературну, адже подвійна природа жанру «літературна молитва»  
(сакральна й художня) дає змогу виявити соціокультурне обличчя нації. 

Тому ставили перед собою такі ключові завдання: дослідити: теоретич-
ний аспект молитви в теологічному, культурологічному, лінгвістичному та літе-
ратурознавчому плані; класифікації молитов (за різними ознаками); визначити 
місце молитви в літературі; зробити структурно-художній аналіз «Молитви  
Оптинських старців» і віршів – молитов сучасних поетів, порівняти їх; провести 
анкетування з метою визначення ставлення різних респондентів до розуміння 
сенсу молитви, її призначення. 

 
Секція «Зарубіжна література» 

 
Сіліна Надія Олегівна 

учениця 11 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей  
наукового спрямування при Університеті митної справи та 

фінансів» Дніпровської міської ради 
 

ТЕМПОРАЛЬНІ ЛОКУСИ У РОМАНАХ АЛАНА ЛАЙТМАНА  
«СНИ ЕЙНШТЕЙНА» ТА АЙЗЕКА АЗІМОВА  

«КІНЕЦЬ ВІЧНОСТІ» 
 
Науковий керівник: Новохатна Дарія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури  
КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів» Дніпровської міської ради 

 
У сучасному літературному процесі простір і час вивчаються переважно 

як явища вторинні – наслідки основних структур, що панують у художньому 
світі твору. У даному дослідженні ж хронотоп розглядається як композиційний 
фактор, на якому будується твір.  

Об’єкти дослідження: романи Алана Лайтмана «Сни Ейнштейна» (1992) 
та Айзека Азімова «Кінець Вічності» (1955). Предмет дослідження: композицій-
ний та змістовий елементи хронотопу у романах Алана Лайтмана «Сни  
Ейнштейна» та Айзека Азімова «Кінець Вічності». 

Мета роботи: визначити роль темпоральних зсувів у науковій фантасти-
ці на прикладі романів Алана Лайтмана «Сни Ейнштейна» та Айзека Азімова 
«Кінець Вічності». Завдання роботи: розглянути жанр художньої фантастики в 
науковій рефлексії; розглянути поняття «Час» у філософському дискурсі; виді-
лити темпоральні локуси в романах Алана Лайтмана «Сни Ейнштейна» та  
Айзека Азімова «Кінець Вічності»; проаналізувати роль та виявити суть темпо-
ральних зсувів у науковій фантастиці на прикладі даних творів. 

У ході дослідження визначили роль вводу темпоральних локусів у розг-
лянуті твори. Для романа Алана Лайтмана «Сни Ейнштейна» модифікації часу 
застосовуються для показу звичних процесів у різних реальностях, де теорія 
відносності Ейнштейна головніша за всі інші фізичні закони. Для «Кінця  
Вічності» Айзека Азімова роль змін хронотопу – показати непотрібність гонитви 
за подорожами у часі, спонукати читача жити сьогоденням. Тому саме  
темпоральний елемент робить роман застереженням за жанром. 
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Алєксєєва Юлія Євгенівна  
учениця 10 класу КЗО «Навчально-виховний комплекс № 131 
«загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» 

Дніпровської міської ради  
 

ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНА 
М. БУЛГАКОВА «МАЙСТЕР І МАРГАРИТА» В КОНТЕКСТІ 

ІДЕЙ Г.С. СКОВОРОДИ 
 

Науковий керівник: Токарєва Юлія Сігізмундівна, вчитель КЗО «Навчально-виховний  
комплекс № 131 «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» Дніпровської 
міської ради  

 
Об’єктом вивчення даної роботи є сюжет, композиція, філософська про-

блематика, мотиви і образи роману М.А. Булгакова «Майстер і Маргарита» в 
контексті ідей, викладених в філософських працях і творах Г.С. Сковороди. 

Предмет дослідження – роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита», в 
якому найбільш повно втілюється світогляд російського письменника 

Мета роботи – порівняльний аналіз роману Булгакова з філософськими 
трактатами Г. Сковороди. Через цей аналіз ми виділяємо особливості розроб-
ки Булгаковим важливих філософських проблем в романі, позначаємо мотиви, 
образ, сюжет і композицію роману «Майстер і Маргарита» в контексті філо-
софських ідей і думок Г.С. Сковороди.  

Виходячи з мети роботи, були поставлені такі завдання: 1) визначити 
основні філософські проблеми, що розроблялися Г. Сковородою і 
М. Булгаковим протягом їх творчого шлях; 2) оцінити ступінь впливу філософ-
ських традицій Сковороди на формування ціннісних і раціонально-теоретичних 
компонентів світогляду Булгакова; 3) розкрити евристичний потенціал філо-
софських поглядів М.А. Булгакова, уплетених в тканину письменницької твор-
чості, і оцінити можливості подання цих поглядів як цілісної системи. 

 
Саар Катерина Олегівна 

учениця 11 класу КЗ «Навчально-виховний комплекс  
«Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів із  

поглибленим вивченням іноземних мов – дошкільний  
навчальний заклад» Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 
 

ТЕОРІЯ ФІБОНАЧЧІ ЯК ОСНОВА КОМПОЗИЦІЙНОЇ  
СТРУКТУРИ РОМАНУ Е. КАТТОН «СВІТИЛА» 

 
Науковий керівник: Шаповал Марія Едуардівна, вчитель англійської, німецької мов та 
зарубіжної літератури КЗ «Навчально-виховний комплекс «Криворізька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов – дошкільний навчальний 
заклад»; науковий консультант: Барабаш Наталя Олександрівна, к.і.н., доцент,  
керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 
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Розвиток цілої низки сучасних наук завдячує роботам видатного італій-
ського вченого-математика Л. Пізанського, чиє сенсаційне відкриття лежить в 
основі розуміння організації природних закономірностей. Продовжуючи мате-
матичну традицію Л. Пізанського, вивченням пропорцій живих істот та пробле-
мою кількісної редуплікації займалися такі вчені та митці, як Леонардо да Вінчі, 
Альбрехт Дюрер, Йоганн Кеплер, Ле Корбюзье, Блез Паскаль та інші. 

Метою роботи є дослідження втілення математичної формули Фібоначчі 
у розкритті ідейного змісту простору роману Елінор Каттон «Світила».  

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: розглянути про-
цес наукового пошуку Леонардо Пізанського та становлення його наукового 
світогляду; описати основні постулати теорії Фібоначчі; розкрити форми  
прояву теорії Фібоначчі у мистецтві; дослідити форми реалізації даної теорії в 
романі Е. Каттон «Світила»; визначити вплив теорії Фібоначчі на розкриття 
ідейного змісту роману «Світила».  

Об’єктом роботи є роман Елінор Каттон «Світила».  
Предмет – реалізація теорії Фібоначчі у романі Елінор Каттон  

«Світила». 
Числова послідовність Фібоначчі і «золотий перетин» покладені в осно-

ву конструювання великої кількості всесвітньо відомих витворів мистецтва. 
Аксіоми, виведені Леонардом Пізанським, використовуються в літературі, архі-
тектурі та живописі. Митці продовжують використовують числа послідовності 
Фібоначчі, щоб створити або розкрити образи героїв та надати їх характерис-
тикам прихованого змісту, описати взаємовідношення та хитросплетіння доль 
героїв, створити оригінальну композиційну структуру твору. Роман «Світила» 
представляє собою поєднання безперечного письменницького таланту і ас-
трологічної організації простору роману, підпорядкованого математичній стру-
нкості. Проаналізувавши роман «Світила», ми прийшли до висновку, що клю-
човим до його розуміння є число 13 послідовності Фібоначчі, що символізує 
кількість героїв, сузір’їв, планет, розділів та частин у романі. До того ж, розпо-
діл частин по кількості сторінок співпадає з числами послідовності Фібоначчі, а 
кульмінація роману розміщення з урахуванням коефіцієнта Фібоначчі – ідеаль-
не відношення «золотого перетину». 
 

Запорожченко Анастасія Володимирівна 
учениця 9 класу КЗО «Навчально-виховний комплекс 

№ 131 «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня –  
гімназія» Дніпровської міської ради 

 
РОБІНЗОН КРУЗО ЯК ПРИРОДНИЙ ФІЛОСОФ 

 
Науковий керівник: Ерліх Світлана Яківна, вчитель КЗО «Навчально-
виховний комплекс № 131 «загальноосвітній навчальний заклад  
І ступеня – гімназія» Дніпровської міської ради  

 
Об’єкт дослідження: текст роману Дефо «Робінзон Крузо». 
Предмет дослідження: поетика образу головного героя роману Дефо 

«Робінзон Крузо». 
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Мета роботи: виявлення філософсько-етичної проблематики, яка є  
важливою для інтерпретації характеру Робінзона Крузо. 

Одержані висновки та їх новизна: здійснений аналіз заявленої пробле-
ми надав змогу розширити та конкретизувати спостереження дослідників щодо 
концепції образу Робінзона Крузо.  

 
Павленко Катерина Дмитрівна 

учениця 10 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей  
наукового спрямування при Університеті митної справи та 

фінансів» Дніпровської міської ради 
 

ПСИХОЛОГІЗМ ЯК ХУДОЖНЯ ДОМІНАНТА РОМАНУ  
СТЕЙС КРАМЕР «МИ З ТЕРМІНОМ ПРИДАТНОСТІ,  

ЩО ЗАКІНЧИВСЯ» 
 
Науковий керівник: Новохатна Дарія Анатоліївна, вчитель зарубіжної літератури  
КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів» Дніпровської міської ради 

 
У сучасному суспільстві неможливо залишити без уваги такі художні ка-

тегорії, як стиль і концепція світу та людини. Зміна епохи і зміна стилю в літе-
ратурі припускають часом радикальну зміну філософської концепції світу і лю-
дини, що не може не відбитися на відображенні психологізму.  

Об’єкт дослідження: роман Стейс Крамер «Ми з терміном придатності, 
що закінчився». Предмет дослідження: психологізм підлітків-інвалідів у романі.  

Мета роботи: дослідження психологізму, що виступає в ролі художньої 
домінанти роману.  

Завдання роботи: виявити та проаналізувати засоби художньої вираз-
ності, покликані відображати психологічні явища в динаміці сюжету. 

У ході дослідження ми визначили, що психологізм має досить складну 
систему організації: внутрішній монолог і діалог, невласне-пряма мова, психо-
логічна деталь, авторський опис почуттів і переживань героя, самоаналіз пер-
сонажа, особливі композиційні прийоми і організація структури оповідання, 
особливості мови. Засобом психологічного вираження також служить власне 
пряма мова персонажа на тлі розповіді від першої особи, що характеризується 
повним дистанціюванням позиції автора від позиції персонажа.  
 

Рябенька Олександра Сергіївна 
учениця 11 класу КЗО «Гімназія № 3»  

Дніпровської міської ради 
 

ТОПОС КНИГИ У ТВОРАХ О.С. ГРІНА «ПУРПУРОВІ  
ВІТРИЛА» ТА Р.Д. БРЕДБЕРІ «451° ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ» 

 
Науковий керівник: Тимченко Світлана В’ячеславівна, вчитель  
зарубіжної літератури КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради 
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Книга − це безцінна і незамінна складова життя, здатна збагатити внут-
рішній світ людини. Сьогодні вчені досліджують проблему буття книги у філо-
софському, соціальному, виховному, культурологічному та інших аспектах. 

Об’єктом дослідження обрано повість-феєрію «Пурпурові вітрила» 
(1923) О.С. Гріна (україномовний переклад Леоніда Кононовича) та роман 
«451° за Фаренгейтом» (1953) Р.Д. Бредбері (український переклад Євгена 
Крижевича). 

Предмет дослідження становить топос книги в повісті «Пурпурові вітри-
ла» та романі «451° за Фаренгейтом». 

Актуальність дослідження полягає у вирішенні проблеми зацікавленості 
сучасної молоді у читанні; у науці відсутні роботи, у яких розглядається топос 
книги у даних творах. 

Мета дослідження − компаративний аналіз топосу книги в повісті «Пур-
пурові вітрила» та романі «451° за Фаренгейтом»; виявлення спільного та від-
мінного в досліджуваних творах. 

Поставлені задачі дають змогу проаналізувати сутність художнього 
осмислення топосу книги в таких аспектах: книга як сакрально-містичний  
топос; книга як внутрішній вимір людської душі; метафоричний топос у творах. 

Наукова новизна. Вперше порівняно твори «Пурпурові вітрила»  
О.С. Гріна та «451° за Фаренгейтом» Р.Д. Бредбері. Запропоноване нове  
теоретичне поняття «метафоричний топос». 

 
Рябцева Катерина Олегівна 

учениця 11 класу КЗО «Навчально-виховного об’єднання № 136 
«Класична гімназія імені Кирила і Мефодія – початкова школа – 

дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр»  
Дніпровської міської ради 

  
СТАМБУЛЬСЬКИЙ ТЕКСТ В РОМАНІ О. ПАМУКА  

«СТАМБУЛ. МІСТО СПОГАДІВ» 
 
Науковий керівник: Горожанкіна Оксана Сергіївна, заступник директора, вчитель  
зарубіжної літератури КЗО «Навчально-виховного об’єднання № 136 «Класична гімназія 
імені Кирила і Мефодія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний 
центр» Дніпровської міської ради 

 
Образ Стамбула здавна привертав увагу істориків, письменників і мис-

тецтвознавців. Кожен із них представляв власне бачення міста і його ролі в 
історико-культурному процесі. Завдяки Орхану Памуку Стамбул увійшов у так 
звану «літературну географію» поруч з Дубліном Дж. Джойса й Петербургом 
Ф.М. Достоєвського. Разом із тим, ні у вітчизняному, ні у зарубіжному літерату-
рознавстві до сьогодення не існувало робіт, присвячених системному аналізу 
«стамбульського тексту», попри усю необхідність такого дослідження. Це 
твердження доводить актуальність обраної теми.  

Мета дослідження: аналіз стамбульського тексту в романі О. Памука 
«Стамбул. Місто спогадів». 

Для реалізації поставленої мети виконано наступні завдання:  
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1. З’ясовано стан дослідження теми зарубіжними й вітчизняними істо-
риками, літературознавцями, культурологами, філософами. 

2. Розкрито суть поняття «текст міста». 
3. Розглянуто роль міського тексту як літературного явища. 
4. Проаналізовано образ Стамбула у творах інших письменників  

ХХ-ХХІ ст. 
5. Проаналізовано образ Стамбула у творах Орхана Памука. 
6. Досліджено та проаналізовано стамбульський текст в романі Орхана 

Памука «Стамбул. Місто спогадів». 
Орхан Памук віддзеркалив на сторінках свого роману власні почуття та 

думки через образи, які його оточували. Серед них можна виділити такі: 
«хюзюн» (особлива емоція Стамбула, печаль), чорно-білий Стамбул, руїни, 
старі будівлі, нові домівки, пожежі – символ «вбивці» пам’яті та історії, кораблі 
та пароплави, квартали, які завжди мають свої «центри», Босфор.  

Здійснивши аналіз вищезгаданих образів, ми тим самим склали власний 
«стамбульський текст». Цей текст відображає образ самого Стамбула в очах 
його корінного мешканця, який спостерігав зміни навколо себе усе своє життя; 
відображає як суб’єктивне, так і об’єктивне оцінювання автором свого оточен-
ня; відображає життя та почуття людей, які це місто населяють. Саме тому цей 
текст є важливим для ознайомлення та аналізу, оскільки може пасти Констан-
тинополь, але пам’ять, історія та культура – не зникнуть ніколи. 

 
Царфіна Вероніка Олександрівна 

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 

 
ПРОБЛЕМА ПОШУКУ ІДЕНТИЧНОСТІ В РОМАНІ  

ЕМІ ТАН «КЛУБ РАДОСТІ Й УДАЧІ» 
  

Науковий керівник: Трусова Любов Богданівна, вчитель зарубіжної літератури  
КЗ «Навчально-виховний комплекс «Гімназія № 11 – спеціалізована школа з  
поглибленим вивченням іноземних мов I ступеня – дошкільний навчальний заклад  
«Еврика» Кам’янської міської ради 

 
Об’єкт дослідження – роман Емі Тан «Клуб радості й удачі». 
Предмет дослідження – проблема пошуку ідентичності в романі Емі Тан 

«Клуб радості й удачі». 
Мета роботи – на матеріалі роману американської письменниці Емі Тан 

«Клуб радості й удачі» («The Joy Luck Club») розглянути та розкрити пробле-
матику пошуку ідентичності. 

Для досягнення цієї мети в роботі поставлено та послідовно вирішено 
такі наукові завдання: розглянути проблему пошуку ідентичності як літератур-
ного явища; узагальнити дослідницькі підходи до вивчення ідентичності у 
світовій та сіно-американській літературах; окреслити особливості зображення 
проблеми ідентичності в романі; зробити висновки за результатами до-
слідження. 
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Секція «Фольклористика» 
 

Палій Інна Валентинівна 
учениця 11 класу КЗ «Ганнівський навчально-виховний  

комплекс «Середня загальноосвітня школа – дошкільний  
навчальний заклад» Верхньодніпровської районної ради» 

 
СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ КОЗАЦЬКІ ПІСНІ  

ВЕРХНЬОДНІПРОВЩИНИ 
 

Науковий керівник: Палій Вікторія Миколаївна, вчитель української 
мови і літератури КЗ «Ганнівський навчально-виховний комплекс «Середня загально-
освітня школа – дошкільний навчальний заклад» Верхньодніпровської районної ради» 

 
Нині ми бачимо тенденцію до якісно нових змін в українському суспільс-

тві – виникнення потреби в духовному збагаченні, вивченні культури нашого 
народу, його традицій, збереженні їх для наступних поколінь. Тому звернення 
до народних надбань, з’ясування поточного стану народної культури, є своє-
часним і актуальним. Саме з цією метою – відродження й становлення світо-
глядних принципів українського народу, його національної гідності й самодо-
статності, збереження автентичних особливостей народної пісні регіону – 
об’єктом свого дослідження ми обрали соціально-побутові козацькі пісні Верх-
ньодніпровщини, які не були матеріалом для глибокого й усебічного вивчення. 

Актуальність дослідження зумовлена насамперед потребами наукового 
осмислення фольклорної традиції регіону, що впродовж віків був землею  
козаків-воїнів, а також – суттєвими змінами фольклорного репертуару, що від-
буваються зараз. З огляду на це ми вирішили дізнатись про сучасний стан по-
бутування козацьких пісень на території Верхньодніпровського району. 

Мета роботи – виокремити факт, що на нашій території ще зберігаються 
соціально-побутові козацькі пісні, які б ми хотіли не лише зафіксувати, залучи-
ти до обігу нові факти про їх існування та звучання, а й продовжити їх побуту-
вання, щоб не втратити культурної розмаїтості, фольклорних особливостей 
даних пісень, притаманних окремим селам Верхньодніпровщини.  

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:  
зібрати соціально-побутові козацькі пісні рідного краю; дослідити жанрово-
тематичні особливості даних фольклорних творів, віднайти варіанти, якщо такі 
є; прослідкувати динаміку образів та символіки, своєрідність виконання коза-
цьких пісень рідного краю; порівняти тексти козацьких пісень з раніше зібрани-
ми піснями українськими дослідниками; з’ясувати характер сучасного побуту-
вання даних пісень. 

У процесі дослідження вперше зібрано соціально-побутові козацькі пісні 
сіл Ганнівка, Мости, Заполички, Водяне, м. Верхньодніпровськ та здійснено їх 
аналіз за жанрово-тематичним принципом, доповнено новими фактами про 
образну систему, символи, вказано на їх місцеві особливості та тенденції  
сучасного побутування.  
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Головащенко Діана Сергіївна  
учениця 11 класу Криворізького Центрально-Міського ліцею 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

НАРОДНІ ІГРИ ТА ЗАБАВИ: ВІД МИНУЛОГО  
ДО СЬОГОДЕННЯ 

 
Науковий керівник: Городашина Юлія Леонідівна, вчитель української 
мови та літератури Криворізького Центрально-Міського ліцею  

 
Актуальність теми. Гра – невід’ємний супутник дитинства, засіб всебіч-

ного розвитку та важливий виховний метод, провідна діяльність дітей дошкіль-
ного віку, яка відповідає за налагодження успішної співпраці зі світом дорос-
лих, тобто за соціалізацію. Через народні рухливі ігри, забави дитина пізнає 
навколишній світ, здобуває базові знання наукових дисциплін, знайомиться з 
елементами трудової діяльності. У вихованні дітей народні ігри застосовують-
ся скрізь: як у дитячому садку, так й вдома з батьками.  

Мета роботи полягає в поглибленні та розширенні знань про народні іг-
ри, дослідження шляху їх розвитку від минулого до сьогодення, використання 
народних ігор у вихованні дітей дошкільного віку та їх вплив на них.  

Завдання роботи: підвищити обізнаність щодо українських народних 
ігор, їх історію; надати класифікацію видів народних ігор; дослідити особливос-
ті відбиття національної культури в іграх; проаналізувати застосування україн-
ських народних ігор у сучасності; дослідити вплив на дітей народних ігор; порі-
вняти українські народні ігри в різні роки ХХ-ХХІ століття.  

Висновки. Народна гра для малечі відіграє велику роль як засіб всебіч-
ного розвитку так й важливий виховний метод. Вона є важливим духовним 
скарбом народу, багаторічним досвідом, його культурою, що передавалася з 
покоління в покоління. Різноманітні ігри, в які гралися різні покоління, є однією 
з основних забав дітей і ХХІ століття, сучасна система виховання у дитячому 
садочку та й удома побудована таким чином, що на даний момент українські 
народні ігри все більше поширюються, застосовуються у спілкування з дітьми.  
 

Зінченко Анастасія Євгеніївна 
учениця 10 класу КЗО «Маломихайлівський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» імені І.Г. Скакуна  

Маломихайлівської сільської ради Покровського району  
Дніпропетровської області 

 
СУЧАСНЕ ПОБУТУВАННЯ ФОЛЬКЛОРНИХ ЖАНРІВ  

НА ПОКРОВЩИНІ 
 

Науковий керівник: Власенко Любов Миколаївна, вчитель української мови та літератури 
КЗО «Маломихайлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» імені І.Г. Скакуна Маломихайлівської сільської 
ради Покровського району  
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Досліджувалося сучасне побутування фольклорних жанрів, записаних 
на території Покровського району Дніпропетровської області. 

У науково-дослідницькій роботі розглядалися такі питання: 
- своєрідність фольклорних жанрів Покровського району; 
- регіональні особливості пісенного фольклору; 
- порівняльна характеристика фольклорних жанрів із записами попере-

дників; 
Виявлено, що найбільш поширені у наш час на території Покровського 

району родинно-побутові пісні та календарно-обрядові пісні зимового циклу. 
Сьогодні на досліджуваній території забулися різні магічні ритуали, на-

віть ті, які виконували охоронно-профілактичне значення. Певна частина тра-
диційної родинної обрядовості збереглася, але побутує, здебільшого, без ко-
лишнього ритуально-магічного забарвлення. 

Підсумовуючи опрацьований мною матеріал, слід зазначити, що і сього-
дні у Покровському районі збереглися елементи звичаїв та обрядів, пов’язаних 
із хрестинами, весіллям. 

 

Секція «Мистецтвознавство» 
 

Сінельна Софія Віталіївна 
учениця 10 класу КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» 

Кам’янської міської ради 
 

СТРІТ-АРТ УКРАЇНСЬКИХ МИТЦІВ У КОНТЕКСТІ  
ГАРМОНІЙНОЇ УРБАНІЗАЦІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ, 

ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ТА ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 
 

Науковий керівник: Гарник Ніна Андріївна, учитель історії та  
правознавства КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» Кам’янської міської ради 

 
Актуальність теми: з огляду на відсутність системного аналізу українсь-

кого стріт-арту, кодів його передачі на теренах України, мало досліджений 
вплив стріт-арт культури на урбанізоване середовище, відбиття ним соціальної 
реальності, включно з формуванням громадської думки, художньої культури, 
історичної реальності. 

Мета роботи: з’ясувати ґенезу поняття «стріт-арту», дослідити варіатив-
ність художніх кодів робіт харків’янина Гамлета Зіньковського (Гамлет), столи-
чного арт-дуету «Interesni kazki» (Володимира Манжоса (WaOne) і Олексія Бо-
рдусова (AEC) та кам’янських райтерів – Стаса Саулевича (Стасон) та Тимура 
Левченка (Тімо), оцінити вплив стріт-арт культури на урбанізоване середови-
ще, її соціальну значимість і художню привабливість.  

Об’єкт дослідження: творчість сучасних українських художників-
райтерів: Гамлета Зіньковського (Гамлет), арт-дуету «Interesni kazki» (Володи-
мира Манжоса (WaOne) і Олексія Бордусова (AEC), Стаса Саулевича (Стасон) 
та Тимура Левченка (Тімо). 

Предмет дослідження: інтерпретація смислової сторони медіатекстів 
творчості арт-художників, художніх кодів та вплив стріт-арту на урбанізоване 
середовище міст України, на соціальну реальність та суспільну думку. 
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У зв’язку із вказаною метою нами поставлені завдання:  
а) з’ясувати ґенезу поняття «стріт-арту» та мотиваційні поштовхи рай-

терів до урбаністичного діалогу; 
б) виокремити та зробити аналіз вербальних концептів стріт-арту та їх 

вплив на соціум, невербальних засобів перекодування медіатекстів з мови слів 
на зорові образи; 

в) визначити вплив творчості райтерів на формування громадської дум-
ки, соціальної реальності, естетики вулиць міст: Харків, Київ, Кам’янське. 

г) дослідити історичний контент та екологічність змісту арт-комунікації. 
Методи дослідження: спостереження, інтерв’ю, контент-аналіз, аналіз 

літературних джерел, вивчення засобів масової інформації. 
Наукова новизна роботи полягає в тому, що комплексно було розгляну-

то стіни будинків на вулицях українських міст як канали зв’язку стріт-арт кому-
нікації та засобів гармонізації урбанізованого середовища українських міст. 

Одержані висновки: нами знайдено підтвердження гіпотези щодо появи 
нового каналу зв’язку комунікації – стін будинків вулиць великих місць України. 

За результатами спостереження та інтерв’ю в зонах розміщення стріт-
арту встановлено зв’язок між медіатекстами та суспільством. Комплексно роз-
глянуто рефлексійні моделі сприйняття арт-комунікації та зроблено прогноз 
арт-впливу на майбутнє гармонізації урбанізованого середовища міст України. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 
можуть бути індикаторами стану сучасності, через що привертається увага до 
проблем соціуму, внутрішнього, духовного світу людини, можливостей реалі-
зації творчого потенціалу, диференціюється ієрархія людських цінностей, 
уміння гармонійного та толерантного існування людини за умови єдності біоло-
гічних, соціальних і духовних складових.  

Результати дослідження свідчать про поліпшення мікроклімату в містах 
з розвинутим стріт-артом, що може сприяти їх економічному розвитку через 
збільшення туристичного потенціалу шляхом проведення інформаційних  
проектів та кампаній.  

 
Овечкіна Катерина Сергіївна 

учениця 10 класу КЗО «Гімназія № 1»  
Дніпровської міської ради 

 
РОЗВИТОК СТРІТ-АРТУ В УКРАЇНІ 

 
Науковий керівник: Московченко Крістіна Олегівна, вчитель  
мистецтва та художньої культури КЗО«Гімназія № 1» Дніпровської 
міської ради 

 
У наш час швидкими темпами розвиваються нові види мистецтва, такі 

як стріт-арт, боді-арт, фотореалізм, анаморфозм та інші. Серед нових видів 
мистецтва стріт-арт є найбільш популярним явищем. Під світовим стріт-артом 
тепер розуміють певний вид урбаністичного мистецтва, що немає чітких меж.  

Протягом останніх 10 років на території нашої держави з′являються гід-
ні, з погляду мистецтва, арт-об′єкти, які не просто маскують старі будівлі, а 
дійсно мають на меті задовольняти як художньо-естетичні вподобання суспі-
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льства, так і нести певне ідейно-філософське навантаження, що дає можли-
вість людям замислитися над важливими у наш час питаннями. 

Тому, ми вважаємо, що тема стріт-арту в Україні на сьогодні є актуаль-
ною. Не дивлячись на те, що стріт-арт зародився дуже давно, саме зараз, у 
ХХІ столітті, цей вид вуличного мистецтва перестали вважати вандалізмом, і 
про нього дійсно можна говорити, як про окремий вид мистецтва загалом. 

Метою роботи є демонстрація розвитку та необхідності поширення ву-
личного виду мистецтва «стріт-арт» в Україні.  

Для досягнення поставленої мети ми виконуємо наступні дослідницькі 
завдання: 

1. Розглянути тлумачення поняття «стріт-арт» в різних джерелах та його 
можливі різновиди; 

2. Дослідити історію розвитку вуличного виду мистецтва в різних країнах 
світу; 

3. Прослідкувати еволюцію «стріт-арту» в Україні шляхом порівняльної 
характеристики цього виду мистецтва у містах-мегаполісах; 

4. Проаналізувати необхідність поширення «стріт-арту» в Україні. 
Об’єкт дослідження: графіті та мурали мегаполісів України (Дніпро, Київ, 

Харків та Одеса). 
Предмет дослідження: вид живопису – стріт-арт. 
Запропановане дослідження є одним із перших, і дає змогу розширити 

діапазон знань про вид мистецтва стріт-арт та збільшити його популяризації у 
місті Дніпро. 
 

Черноусова Марія Сергіївна 
учениця 11 класу Криворізької гімназії № 95  

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР УКРАЇНЦІВ У ТВОРЧОМУ  
ДОРОБКУ КРИВОРІЗЬКОГО ХУДОЖНИКА-

МОНУМЕНТАЛІСТА ГЕОРГІЯ ХРІЄНКА 
 

Науковий керівник: Трофименко Олена Володимирівна, керівник  
етнографічного музею «Українська світлиця» Криворізької гімназії № 95  

 
Питання національного характеру найбільшою мірою привертало увагу 

народів, що зазнавали національного гноблення і для яких актуальним було 
виявлення всіх чинників, що впливали на перебіг національно-визвольної бо-
ротьби. Намагаючись уявити умови, за яких з’являється можливість досягти 
національної незалежності, українські дослідники зверталися до особливостей 
української національної ментальності.  

Мета дослідження – встановити взаємозв’язок між спадковістю у харак-
тері українця, нащадка козацького роду, та реалізацією національних ідей у 
творчості взагалі й у відтворенні історичної минувшини у доробку Георгія  
Хрієнка зокрема.  

Предмет дослідження – реалістичне відображення картин минулого у 
зразках монументального мистецтва. 
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Об’єкт дослідження – реалістичні та монументальні твори Георгія  
Хрієнка. 

Виходячи з теми і мети роботи, ми визначили такі завдання:  
1) створити біографічний нарис про Георгія Хрієнка; 2) проаналізувати 

тематику окремих картин художника Георгія Хрієнка, пов’язаних з історичним 
минулим українського козацтва;  

3) зробити висновки щодо взаємозв’язку між спадковістю у характері ук-
раїнця і реалізацією національної ідеї у творчості художника Георгія Хрієнка; 

4) виявити елементи традиційного та звичаєвого в роботах цього худо-
жника; 

5) провести паралелі між тематикою картин автора та народними зви-
чаями, обрядами і традиціями українців; 

6) зробити висновки щодо нерозривного зв’язку традиційного і новатор-
ського у творчості Георгія Хрієнка.  

Методи дослідження: пошуковий, описовий, аналітичний, інтерв’ю. Ма-
теріал для дослідження: документи козацького роду Хріїв, що зберігаються в 
музеї «Українська світлиця» Криворізької гімназії № 95; картини Георгія Хрієн-
ка та зразки монументального мистецтва (фотоматеріали з оригіналів різних 
часів); джерела з описом звичаїв, обрядів і традицій українського наро-
ду;інформація, надана Ніною Георгіївною Хрієнко, про творчість свого батька 
Георгія Хрієнка.  

Георгій Хрієнко – художник ХХ століття, так званої «радянської доби», 
коли в культурі переважає ідеал «будівника комунізму», а тому образи, ство-
рювані митцями, здебільшого були однотипними. На відміну від своїх сучасни-
ків, Георгій Хрієнко акцентував увагу на відтворенні звичаїв та обрядів у своїх 
творах. Хліборобські, купальські, козацькі мотиви домінують у його доробку. 
Особлива увага автора приділялася таким деталям, без яких звичаї і обряди 
неможливі: рослинні та тваринні символи, елементи одягу, солярні знаки тощо.  

Дослідивши документи козацького роду Хріїв, ми створили біографічний 
нарис про Георгія Хрієнка і встановили взаємозв’язок між спадковістю у харак-
тері українця та реалізацією національних ідей у творчості взагалі і у відтво-
ренні історичної минувшини зокрема у мистецькому доробку цього художника.  

Історичне надбання нашого народу відтворене в реалістичних, зокрема 
монументальних, творах Г. Хрієнка. Особливу увагу художник приділяє темі 
козацтва. Образи мужніх захисників нашої землі відтворені в таких полотнах, 
як «Пісня кобзаря», «Прагнення волі», «Відпочинок після бою» та інших різни-
ми техніками (олія, гуаш, мозаїка, сграфіто). 

Історія рідного краю втілена в «портретній галереї» родини художника, у 
монументальних роботах, які оздоблюють інтер’єри та екстер’єри палаців ку-
льтури, кінотеатрів, технікумів, інститутів, лікарень, ресторанів, кафе, магази-
нів, вокзалів Кривого Рогу та Дніпра, а також монументів слави визволителям 
нашого міста. У кожному витворі –цілісна і об’єктивна картина життя і трудової 
діяльності нашого народу, глибока повага до людини-трудівника, до рідної зе-
млі, розуміння душі українця, уславлення найкращих рис національного харак-
теру.  

Отже, завдяки творчому доробку Г. Хрієнка ми отримали в спадок бага-
тий скарб звичаїв, обрядів і традицій нашого краю, що збереглися в багатьох 
культурних і громадських осередках Кривого Рогу. 
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Василенко Анастасія Юріївна 
учениця 11 класу Криворізької гімназії № 95  

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

ОП-АРТ В МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ 
 
Науковий керівник: Барабаш Наталя Олександрівна, к.і.н., доцент, 
керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

  
Оп-арт став потужною мистецькою течією Європи та США 1960-х років, 

яка включала всі форми мистецтва, що активно залучають фізіологію та пси-
хологію зорового сприйняття. Й саме ця мистецька течія змогла подолати кор-
дони різних (за політичним й соціальним статусом) країн завдяки своїй універ-
сальності й використанню базових законів оптики.  

Отже, метою нашої роботи є простеження появи і розвитку стилістики 
оп-арту в українському мистецькому просторі у ІІ половині ХХ – на початку  
ХХІ століття. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: дослідити 
мистецькі витоки оп-арту; визначити митців, які причинились до становлення 
та розвитку оптичного мистецтва у ІІ половині ХХ ст.; охарактеризувати творчі 
експерименти українських митців в стилі оп-арт. 

Виникнення оп-арту саме в другій половині ХХ століття не випадково – 
ніколи раніше ситуацію не можна було охарактеризувати, як час, коли науку 
мистецтва неможливо відмежувати від мистецтва науки. Теоретичні обгрунту-
вання оптичного мистецтва в даний час досить заплутані, еклектичні, усклад-
нені відсутністю ясних вихідних естетико-методологічних принципів в його 
оцінці. Можливості оп-арту знайшли деяке застосування в промисловій графіці, 
плакаті, зображальному мистецтві, архітектурі. 

Лідером оп-арту є французький художник Віктор Вазарелі. Поряд з ім’ям 
Вазарелі, часто згадують Бріджіт Райлі – абстракціоністку, яка отримала попу-
лярність після знаменитої виставки «Чутливе око». Всесвітньо відомою є гра-
фічна спадщина одного з найоригінальніших митців ХХ ст., голландського ху-
дожника Моріса Корнеліуса Ешера. Головоломні оптичні ілюзії ріднять твор-
чість Ешера з роботами представників оп-арту; проте, в повній мірі Ешера до 
оп-арту віднести не можна, занадто вже він унікальний. Його творчість навіть 
називають «художнім рухом однієї людини», тому що він ніколи не зарахову-
вав себе до жодного з існуючих жанрів і течій. 

З’ясовано, що проникнення ідейно-змістовних настанов оп-арту фіксу-
ються дослідниками українського графічного дизайну, зокрема плакату другої 
половини ХХ століття.  

Особливий інтерес для спеціалістів-дослідників становить творчість 
українського майстра оптичних ілюзій – Олега Шупляка. В його мистецькому 
доробку наразі напрацьовано понад 60 картин – «двовзорів». Віднедавна у 
доробку Олега Шупляка з’явилося близько десятка унікальних скульптур –  
оптичних ілюзій.  
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Ужаловська Лілія Віталіївна 
учениця 11 класу КЗО «Калинівська середня загальноосвітня 
школа – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» 

Гречаноподівської сільської ради Широківського району  
Дніпропетровської області 

 
ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПОВІСТЮ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ТІНІ ЗАБУТИХ 

ПРЕДКІВ» ЗА МІФОЛОГО-ФАНТАСТИЧНИМИ  
ОСОБЛИВОСТЯМИ У ФІЛЬМАХ «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»  

СЕРГІЯ ПАРАДЖАНОВА 1964 РОКУ ТА «ТІНІ НЕЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»  
ЛЮБОМИРА ЛЕВИЦЬКОГО 2013 РОКУ 

 
Науковий керівник: Мусієнко Валерія Вікторівна, вчитель української мови та  
літератури КЗО «Калинівська середня загальноосвітня школа – загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів» Гречаноподівської сільської ради Широківського  
району  

 
ХХ століття, завдяки бурхливому розвитку науки і техніки, стало часом 

створення і розвитку нових видів мистецтва. З’явилися кіно, телебачення, 
комп’ютерна графіка і, цілком очевидно, що цим список не вичерпаний. Поява 
кожного нового виду мистецтва змінює його внутрішню структуру системи і 
взаємовідношення між їх виглядом. Особливе значення при цьому набуває 
проблема художньої взаємодії різних видів мистецтва. Одне з яскравих і най-
важливіших явищ такого роду – взаємодія літератури і кіно в процесі екраніза-
ції літературних творів [1]. Вивчення процесу і результату екранізації актуаль-
но також і тому, що в ньому знайшли відображення багато явищ і сторін сучас-
ної культури. Будь-яка сучасна екранізація класичної літературної спадщини є 
специфічною інтерпретацією минулої епохи з точки зору сучасності [4]. 

Мета дослідження полягає у вивченні тенденцій, які стали ключовими 
при екранізації фільмів «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова 1964 року 
та «Тіні незабутих предків» Любомира Левицького. 

Реалізація мети дослідження передбачає розв’язання таких завдань: 
1) зʼясувати стан проблеми екранізації творів літератури в кінематографі; 
2) проаналізувати основні проблеми, які виникли при екранізації фільмів «Тіні 
забутих предків» Сергія Параджанова 1964 року та «Тіні незабутих предків» 
Любомира Левицького; 3) дослідити звʼязок фільмів «Тіні забутих предків» 
Сергія Параджанова 1964 року та «Тіні незабутих предків» Любомира Левиць-
кого з повістю М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»; 4) дослідити міфолого-
фантастичні особливості фільмів «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова 
1964 року та «Тіні незабутих предків» Любомира Левицького 2013 року; 
5) дослідити розбіжності в двох екранізаціях, знятих на основі повісті 
М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» у 1954 та 2013 рр. 

Обʼєктом дослідження є два фільма українського кіномистецтва, а саме 
«Тіні забутих предків» 1964 року Сергія Параджанова та «Тіні незабутих пред-
ків» 2013 року Любомира Левицького, повість М. Коцюбинського «Тіні забутих 
предків». Предметом дослідження є проблеми, з якими стикнулися режисери 
при екранізації фільмів «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова 1964 року 
та «Тіні незабутих предків» Любомира Левицького. 
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Секція «Літературна творчість» 
 

Смушок Вікторія Валеріївна 
учениця 10 класу Криворізької загальноосвітньої школи  

I-III ступенів № 103 Криворізької міської ради  
Дніпропетровської області 

 
ЗБІРКА АВТОРСЬКИХ ПОЕЗІЙ «ОСІБАНА – МИСТЕЦТВО  

КОНСЕРВАЦІЇ ЖИТТЯ» 
 
Наукові керівники: Совпенко Світлана Анатоліївна, вчитель української 
мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 103; Тітаренко 
Лілія Миколаївна, вчитель російської мови та літератури Криворізької загальноосвітньої 
школи I-III ступенів № 103  

 
Одного дня я з жахом зрозуміла, що багато речей не залишаються в моїй 

пам’яті. Немає часу, щоб запам’ятати просте та водночас таке дивовижне. Тоді я 
згадала, як обожнюю засушувати квіти. Розгортаючи свої дитячі гербарії, відчула 
запах старої пісочниці, зустрілася з чарівними казками – і тепла посмішка зігріла 
мене того вечора. «Життя також можна консервувати!» – подумала я. Творча збір-
ка «Осібана – мистецтво консервації життя», ніби сторінки гербарію, зберігає роз-
думи над найважливішими для мене питаннями, які вирвалися на папір. 

Перший розділ «Пташина пісня» – букет прозових історій мого життя, спос-
тережень за найвищим проявом любові та свідоцтвом нелюдської жорстокості. 
Другий розділ «Світанок» складається з поетичних творів, написаних рідною мо-
вою, які народилися разом із бажанням розкрити свої почуття, роздивитися кожний 
куточок власної душі. Російськомовні поетичні розділи «Казка для дітей», 
«Розп’яття», «Ляльковий дім», «Не поет» – це спогади про дитинство, роздуми про 
жахливий стан планети, про засохле коріння почуттів, про випробування, які пере-
живає поет, і, нарешті, пошук божественної справедливості.  

Ця збірка є спробою зробити крок у майбутнє – до високого призначення 
бути письменницею. Слово – найсильніша зброя, якою я хочу досконало володіти. 
Мій шлях полягає у власному зростанні як творчої й інтелектуальної особистості, 
що володіє найважливішим мистецтвом – втілювати в естетичній формі моменти 
вічності, тобто консервувати її в форматі вищого мистецтва.  

 
Антонова Дарина Андріївна 

учениця 9 класу КЗО «Спеціалізована школа № 7 з поглибленим 
вивченням іноземних мов» Дніпровської міської ради 

 
ЗБІРКА ТВОРІВ «ДОБРОТИ БАГАТО НЕ БУВАЄ»  

 
Науковий керівник: Волошина Вікторія Сергіївна, вчитель української 
мови і літератури КЗО «Спеціалізована школа № 7 з поглибленим 
вивченням іноземних мов» Дніпровської міської ради; науковий  
консультант: Рибалка Ярослава Іванівна, к.ф.н., доцент Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара  
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Збірка творів складається з передмови, циклу патріотичних поезій  
«Та країна – Україна І кохана, і єдина!», циклу філософської лірики «Спочатку 
було слово…», циклу гуморесок «З життя тварин і не тільки…», циклу поезій 
«Щасливе дитинство…» та циклу казок «Чи то казки, чи то бувальщини». 
 

Коник Юлія Вадимівна 
учениця 9 класу КЗ «Навчально-виховний комплекс  
«Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний  
навчальний заклад» № 26» Кам’янської міської ради 

 
ДИВА БЛИЖЧЕ, НІЖ НАМ ЗДАЄТЬСЯ 

 
Науковий керівник: Волошина Ірина Володимирівна, вчитель  
української мови і літератури КЗ «Навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» № 26» 
Кам’янської міської ради 

 
Мета: укласти збірку есе про проблеми сьогодення і загальнолюдські 

цінності з метою втілення творчих задумів. 
Завдання: написати твори, які розкривають внутрішній світ героїв, і 

оформити їх у збірку. 
Об’єкт: збірка «Дива ближче, ніж нам здається». 
Новизна: есе вперше створені автором. 
Актуальність: твори про сьогодення, в яких розкрито проблеми людини 

нашого часу: байдужість, толерантність, милосердя, краса родинних стосунків, 
розвиток духовних якостей. 

Жанр: малий жанр епічних творів – есе. 
Тема творів збірки: розкрито проблеми марнування часу («Найбільша 

відповідальність у житті, або Час – найдорожча валюта»), збереження справж-
ніх родинних цінностей («Зачекай… Затримайся…»), байдужості до тих, хто 
поряд з нами («Поезія творить дива…»). 

Ідея творів збірки: допомагають усвідомити прості життєві істини, адже 
найголовніше – це бачити своїх рідних і друзів щасливими та цінувати кожну 
хвилину життя. 

Практичне значення: Твори Юлії Коник будуть цікавими і дітям, і дорос-
лим. Їх можна використати учителям літератури для вивчення на уроках  
літератури рідного краю або на виховних заходах. 

 
Юхимець Тетяна Сергіївна 

учениця 10 класу Криворізької загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 121 Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 
 

ЖИТТЯ І ВІЧНІСТЬ У ПРОСТИХ РЯДКАХ 
 

Науковий керівник: Макаренкова Світлана Василівна, вчитель  
української мови та літератури Криворізької загальноосвітньо школи  
І-ІІІ ступенів № 121  
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Що таке життя? Це загадковий лабіринт, низка подій, де миттєве перет-
ворюється на вічне. Запропонована робота – це спроба дослідити різні рівні та 
градації буття, подумки зупинити безперервний потік часу.  

У всіх творах змальоване життя, закодоване у словах і рядках, зобра-
жено вічність, її відбиток на папері. Поезії умовно й тематично можна поділити 
на три розділи. Перший має назву «Вічні, непідвладні часу». Він присвячений 
нашим національним героям. Сьогодні, у тривожну, неспокійну добу, їхні запо-
віді надзвичайно актуальні. Здається, що крізь дзеркало часу вони спостеріга-
ють за нами і намагаються щось сказати. Їхні голоси пронизують безодню неба 
і торкаються землі. Почути голос вічності може лише свідома особистість, яка 
плекає історичну пам’ять – це ідея, що об’єднує твори. 

Другий розділ – «Про нетлінне, загальнолюдське». Тематика поезій – це 
ті цінності, якими керується кожен. Це любов до батьків, власної мови, рідного 
краю, з яким так важко прощатися.  

Третій розділ – це мелодійна симфонія серця. Його назва «Відтінки жит-
тя». Мінливість вражень, палітра думок, полум’я емоцій, неповторність момен-
тів, натхнення та відчай – усе це відтворено на сторінках життя.  

Зрештою, невеличка авторська збірка – це відверта розмова зі світом, 
де кожен рядок – барва буття, незабутня, вічна історія. 

 
Ковшик Юлія Костянтинівна 

учениця 11 класу КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат 
для сільської молоді» Дніпропетровської області 

 
ПОЧУТТЯ НА ПАПЕРІ 

 
Науковий керівник: Логінова Юлія Ігорівна, вчитель української мови 
та літератури КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для  
сільської молоді» Дніпропетровської області 
  

«Почуття на папері» – збірка есе про прості щоденні емоції, страхи, від-
чуття, що знайомі кожному, що лежать тихо в закутках душі, але не кожен має 
бажання прибрати з них порохи, бо там щось неприємне, болюче, але ж поруч 
можна віднайти найщасливіші, сповнені життям моменти. Треба лише спробу-
вати… 

Гуляючи вуличками Львова, я завітала до маленької крамнички, зверну-
ла увагу на книгу української письменниці Богдани Матіяш «Братик біль,  
сестричка радість». Прочитавши, відчувши її, зрозуміла для себе багато. 

Вам не здається, що життя як одна мить? Сьогодні в тебе все є, а завт-
ра – не маєш нічого (говорю не тільки про матеріальні блага, більше про духо-
вні). Тому потрібно ловити кожен момент, бо життя – не кіно, воно не має плів-
ки, яку можна переглянути ще раз. Я вирішила не тільки запам’ятовувати, а й 
записувати все, що бачу та відчуваю. Інколи життя нестерпне, тоді мені допо-
магає аркуш білий, не заплямований, як наше життя при народженні, коли ні-
чого не знаєш, але маєш віру в краще. Я дуже емоційна людина (не всім це 
подобається). Тому іноді так хочеться вибратися з цього виру емоцій. Вихід – 
написати почуттями твір. Звичайно, хтось нічого нового з нього не пізнає, а 
хтось задумається, читаючи про моє життя, про свій день, почуття та навіть 
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просто посміхнеться, «даруючи» собі приємні емоції. Знайде, як я, для свого 
щастя тихе місце, адже воно полюбляє спокій. 

 
Пивовар Андрій Васильович 

учень 11 класу КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» 
Кам’янської міської ради 

 
НЕ ДОПОМАГАЮТЬ ЛЮДЯМ ФЕЇ… 

 
Науковий керівник: Панченко Людмила Василівна, вчитель української 
мови і літератури КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» 
Кам’янської міської ради 

 
Мета: написати збірку віршів про сучасні реалії з метою внутрішньої  

самореалізації. 
Об’єкт: збірка «Не допомагають людям феї…». 
Актуальність збірки: збірка про сучасність, в якій розкрито власний пог-

ляд автора на політичні, економічні та соціальні проблеми сьогодення. 
Жанр: вірш. 
Тема збірки: бачення автором навколишнього світу, безрезультатні 

спроби зрозуміти сучасні реалії, знайти якусь логіку в тих подіях, що відбува-
ються. 

Ідея збірки: полягає в показі поєднання протилежних за змістом, конт-
растних понять, які спільно дають нове уявлення про всю безглуздість того, що 
відбувається навколо нас 

 
Франкевич Андрій Олександрович 

учень 10 класу КЗО «Навчально-виховний комплекс № 106 
«середня загальноосвітня школа – дошкільний навчальний 

заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради 
 

НЕЙМОВІРНІ ПРИГОДИ МАНДРІВНИКА У КРАЇНІ  
КРИМСОНВІЛЬ 

 
Науковий керівник: Соколянська Любов Анатоліївна, вчитель української 

мови та літератури КЗО «Навчально-виховний комплекс № 106 «середня загальноосвітня 
школа – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради 
 

Мета роботи: літературне осмислення реалій сьогодення, привернення 
уваги читачів до таких понять як дружба, толерантність, взаємодопомога, на-
гадування дітям та їх батькам, що тільки разом, тільки з «чистим» серцем мо-
жна зробити цей світ кращим. 

Об’єкт дослідження: особливості поведінки сучасної людини в стандар-
тних і нестандартних життєвих ситуаціях 

Актуальність роботи: привернення уваги до простих загально людських 
цінностей. Спроба нагадати про взаємодопомогу, про допомогу не за якісь 
блага, а «просто так». Особливий наголос я хотів би зробити на тому, що кож-
на людина має право отримати другий шанс. 
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ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА 
Секція «Українська мова» 

 
Поліщук Наталя Володимирівна  

учениця 11 класу КЗО «Середня загальноосвітня школа № 114» 
Дніпровської міської ради 

 
АНТРОПОНІМИ ГУМОРИСТИЧНОЇ СЕМАНТИКИ У  

ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ УКРАЇНСЬКОГО  
ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ 

 
Науковий керівник: Поліщук Любов Вікторівна, вчитель української мови і літератури 
КЗО «Середня загальноосвітня школа № 114» Дніпровської міської ради, керівник  
гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Об’єктом дослідження є власні імена гумористичної семантики в драма-

тичних творах українського Театру корифеїв.  
Предмет дослідження – гумористична функція антропонімів у п’єсах пи-

сьменників. Актуальність дослідження визначається необхідністю комплексно-
го аналізу антропонімів гумористичної семантики в драматургічному мовленні 
М. Старицького, М. Кропивницького та І. Карпенка-Карого.  

Метою роботи є визначити функційну специфіку власних імен як засобу 
створення гумору в драматичних творах письменників, що передбачає вирі-
шення таких завдань: 

1) розглянути питання про класифікацію власних імен у науковій літера-
турі; 

2) дослідити специфіку драматичного твору та роль у ньому онімів;  
3) з’ясувати поняття «антропоніма як мовного знака»;  
4) проаналізувати гумористичну функцію онімів у драматичних творах 

письменників.  
Висновки узагальнюють результати дослідження стилістичних функцій 

антропонімів: з’ясовані семантичні, структурні особливості їх та специфіка ви-
користання онімів у драматургічному мовленні письменників.  

 
Плешивцева Ірина Олексіївна 

учениця 11 класу Криворізької гімназії № 95  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
РОЗВИТОК МОВНОГО ПУРИЗМУ НА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНІ  

В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ (НА ПРИКЛАДІ МОВЛЕННЯ  
ЖИТЕЛІВ КРИВОГО РОГУ) 

 
Науковий керівник: Дзюбенко Олена Валентинівна, вчитель української мови й  
літератури Криворізької гімназії № 95  

 
Об’єкт дослідження даної роботи – явище мовного пуризму на лексич-

ному рівні в Інтернет-просторі. 
Предметом дослідження є нові й усталені запозичення з інших мов та 

українські відповідники до них. 
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Мета наукової роботи полягає в дослідженні особливостей сучасного 
розвитку мовного пуризму на лексичному рівні в Інтернет-просторі, з’ясуванні 
рівня готовності криворіжців до змін пуристичного спрямування. 

Завдання роботи:  
- проаналізувати розвиток цього явища в нашій мові в історичному кон-

тексті та найчастіше вживані у ЗМІ запозичення, що вже мають питомі україн-
ські відповідники;  

- продемонструвати на прикладах українські відповідники до іноземних 
лексем, пов’язаних з Інтернет-простором, і запропонувати новотвори;  

- за допомогою опитування, створеного в Google Forms, установити го-
товність сучасних мовців, зокрема жителів Кривого Рогу; 

- сприйняти пуристично спрямовані заходи щодо вдосконалення норм 
сучасної української мови. 

Наукова новизна роботи визначається тим, що дослідження щодо гото-
вності сучасних мовців, зокрема криворіжців, до заходів пуристичного спряму-
вання отримані таким чином уперше. На сьогодні не всі запропоновані нами 
відповідники до іншомовних слів є в «Словнику української мови в 11 томах». 

У ході дослідження було зроблено висновки про перспективи сучасного 
українського мовного пуризму. 

 
Усачова Марина Юріївна 

учениця 10 класу Криворізької гімназії № 91  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
СЛОВОТВІРНА АКТИВНІСТЬ ПРЕФІКСІВ ПРОТИ-, АНТИ-, 

КОНТР-, НЕ-, БЕЗ-В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ  
НОВІТНЬОГО ПЕРІОДУ 

 
Науковий керівник: Алдабаєва Олена Федорівна, вчитель української 
мови та літератури Криворізької гімназії № 91  

 
Мета науково-дослідницької роботи – проаналізувати семантику і сло-

вотвірну структуру нових слів з іменними префіксами зі значенням протистав-
лення, заперечення, протидії (анти-, контр-, проти-, не-, без-) в українській 
мові останніх десятиліть. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що найважливішим питанням 
сучасної української мови є її збагачення засобами словотвору, зокрема пре-
фіксації. 

У науково-дослідницькій роботі проаналізовано 339 новотворів. Най-
більш активним словотвірним типом виявився префікс анти-, він був предста-
влений 199 новотвором, серед яких 108 іменників і 87 прикметників. Префікс 
не- виступає у структурі 68 новотворів, з яких 29 прикметникового походження, 
37 – іменникового та 2 – прислівникового. Також широкого значення набув 
префікс без-: засвідчено 62 новотвори, з яких 29 – іменники, 23 – прикметники. 
Префікси контр- і проти- не відзначилися високим рівнем активності в сучас-
ному новотворенні – відповідно 13 і 7 новотворів.  
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Шевченко Катерина Євгенівна 
студентка ІІ курсу шкільного відділення КЗВО «Дніпровський 

педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної ради» 
 

КОНЦЕПТ «ЗЕМЛЯ» У ПОЕЗІЇ МИКОЛИ МИКОЛАЄНКА 
 

Науковий керівник: Кондратенко Світлана Іллівна, викладач  
КЗВО «Дніпровський педагогічний коледж» Дніпропетровської  
обласної ради» 

 
На сучасному етапі розвитку літератури велике значення має вивчення 

творчості письменників рідного краю.  
Чимало дослідників виявляють цікавість до аналізу творчості поетів 

Дніпропетровщини. Незважаючи на це, ще недостатньо вивченим є поетичний 
доробок Миколи Антоновича Миколаєнка, одного з найдосвідченіших майстрів 
пера міста Дніпра. Тому проблема дослідження його поезій на сьогодні є акту-
альною.  

Новизна роботи полягає в тому, що раніше питання функціонування 
концепту «земля» у поетичних збірках Миколи Миколаєнка не вивчалося на 
науковому рівні, а отже, потребує поглибленого дослідження. Це перша спро-
ба схарактеризувати роль концепту «земля» в авторському контексті митця. 

Об’єктом дослідження є поетичні твори, уміщені в шеститомній збірці 
«Віща Зоря». 

Предметом дослідження є концепт «земля» у поезіях Миколи Миколає-
нка. 

Мета роботи – розглянути концепт «земля» у поетичному доробку  
М. Миколаєнка, визначити його роль в ідейно-тематичному змісті текстів. 

Для реалізації мети роботи поставлені такі завдання: проаналізувати  
літературу з досліджуваного питання; розглянути культурологічний та лінгвіс-
тичний аспекти концепту «земля»; дати семантичну характеристику концепту 
«земля» в поетичних творах Миколи Миколаєнка; проаналізувати асоціативні 
поля у поезіях письменника; проілюструвати результати дослідження додат-
ками; зробити висновки за результатами дослідження. 

Джерельною базою дослідження концепту «земля» є збірка поезій  
Миколи Миколаєнка «Віща Зоря» у шести томах.  

 
Черносенко Дарина Ярославівна 

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 

 
ФОНОСЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЕЗІЙ КУЗЬМИ СКРЯБІНА: 

ЗВУКОВІ СИМВОЛИ 
 

Науковий керівник: Рева Олена Валентинівна, вчитель української мови та  
літератури КЗ «Навчально-виховний комплекс «Гімназія № 11 – спеціалізована школа 
з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний заклад 
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«Еврика» Кам’янської міської ради; науковий консультант: Поліщук Любов Вікторівна, 
керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Об’єкт дослідження – поезії Кузьми Скрябіна «Мовчати», «Люди, як  

кораблі», «Спи собі сама», «Старі фотографії», «Танець пінгвіна». 
Предмет наукового аналізу – звуки обраних поезій. 
Актуальність та новизна дослідження зумовлюється тим, що Кузьма 

Скрябін був людиною непересічною та його творчість дуже важлива для укра-
їнської культури та мови. Його вірші мають відповідну риму, фонічну та стро-
фічну будову, особливий тип римування, і тому покладені на музику. 

Мета дослідження – вивчити зв’язок між звуком та його змістом, визна-
чити, як звук впливає на підсвідомість, розуміння та сприйняття самої поезії 
слухачем. 

Для досягнення мети в роботі поставлено та послідовно вирішено такі 
завдання: дослідити зміст вибраних поезій; провести пошукову роботу; погли-
блено вивчити поняття фонетики та фоносемантики; дослідити значення  
асонансу голосних та фонем у кожній вибраній поезії, підбити підсумки;  
підрахувати частотність вживання кожної фонеми;  

 
Килимник Діана Олександрівна 

учениця 11 класу КЗ «Навчально-виховний комплекс  
«Гімназія № 11 – спеціалізована школа з поглибленим  

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

 
СИМВОЛІКА КОЛЬОРУ В РОМАНІ-ФЕЄРІЇ ВАЛЕРІЇ ЧОРНЕЙ  

«ЯБЛУКО В ТАЙСТРІ» 
 

Науковий керівник: Чорна Майя Миколаївна, вчитель 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 – роман Валерії Чорней «Яблуко в тайстрі». 
Матеріалом дослідження послугував текст роману В. Чорней «Яблуко в 

тайстрі».   
Предмет наукового аналізу є символічно-стилістична характеристика 

назв кольорів, які функціонують у романі В. Чорней. 
Ретельний науковий розгляд мови творів письменників завжди актуаль-

ний, оскільки дає можливість визначити внесок того чи іншого майстра слова в 
розвиток української літератури. Мотивацією до вибору матеріалу служить 
насамперед той факт, що до теперішнього часу не існує спеціальних розвідок, 
присвячених художній спадщині сучасної письменниці. Дана робота є однією з 
перших спроб дослідити мовні особливості роману В. Чорней, багатогранність 
лексичних засобів, форми їх вираження. 

Мета роботи: визначити лексико-семантичні поля кольоративів у романі 
Валерії Чорней, з’ясувати їх функціональну роль, символічне значення, що 
допомагає якнайкраще вивчити стиль письменника, особливості його мови. 
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Досягнення вказаної мети передбачає поетапне вирішення таких  
завдань: окреслити визначальні риси індивідуального стилю В. Чорней; визна-
чити сутність понять «символ», «символіка»; розкрити символіку кольору в 
сучасній українській мові; виявити лексико-семантичні групи назв кольорів у 
мові письменниці; дослідити стилістичну роль складних кольоративів. 
 

Єрмакова Поліна Сергіївна 
учениця 11 класу КЗ «Навчально-виховне об’єднання  

«Ліцей нових інформаційних технологій – загальноосвітній 
навчальний заклад I-II ступенів – дошкільний навчальний  

заклад» Кам’янської міської ради 
 

ФУНКЦІЇ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ В ІСТОРИКО-
ФІЛОСОФСЬКО-ФАНТАСТИЧНОМУ РОМАНІ-ЕСЕ У ВІРШАХ 

«ДИВОГРАЙ» ОЛЕСІ ОМЕЛЬЧЕНКО 
 

Науковий керівник: Чопенко Лариса Анатоліївна, вчитель української мови та  
літератури КЗ «Навчально-виховне об’єднання «Ліцей нових інформаційних  
технологій – загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів – дошкільний  
навчальний заклад» Кам’янської міської ради 

 
Актуальність дослідження визначається необхідністю з’ясувати функці-

ональні особливості питальних речень у літературному мовленні. 
Мета роботи: проаналізувати питальні речення в романі-есе «Дивограй» 

Олесі Омельченко, визначити теоретичну базу дослідження питальних речень. 
У роботі були розглянуті такі питання: визначення теоретичної бази до-

слідження; класифікація питальних речень; виявлення структурних моделей 
питальних речень; дослідження розгалудженості питальних речень у романі 
Олесі Омельченко на семантичному та синтаксичному рівнях. 

В історії мовознавства та в сучасній лінгвістиці такі речення займають 
особливе місце. Вони належать до модального різновиду речення, за допомо-
гою якого мовець, використовуючи спеціальні засоби, насамперед інтонаційні 
й лексико-граматичні, запитує про що-небудь з метою одержати інформацію.  

Питальні речення вживають у первинній і вторинній функціях.  
Питальні речення, вжиті в первинній функції, поділяються на два основ-

ні різновиди: а) загальнопитальні, або речення прямої уточнювальної питаль-
ності; б) частковопитальні, або речення прямої з’ясувальної питальності. 

Частковопитальні речення у свою чергу поділяються на дві групи: пита-
льні речення з предметним компонентом хто, що та питальні речення з атри-
бутивним компонентом який. Наше дослідження показало, що найпродуктив-
нішу групу в романі Олесі Омельченко становлять структури, до складу яких 
входять такі питальні компоненти: хто? що? чому? Менш продуктивну групу 
репрезентують конструкції, у складі яких питальний компонент кому? 

Питальні речення з атрибутивним компонентом виражають різноманітні 
обставинні значення, що реалізуються за допомогою питальних слів де, звідки, 
коли, навіщо, як. Найбільш продуктивну групу серед цього типу речень станов-
лять питальні речення з компонентом: а) де, які містять запитання про місце; 
б) з компонентом як. Питальні речення з компонентом звідки становлять сема-
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нтичну групу зі значенням джерела знань. Поширеними є питальні речення з 
компонентом нащо. 

Досить часто у романі зустрічаються загальнопитальні речення, орієн-
товані на ствердну відповідь «Так» чи заперечну «Ні». Їхню семантику пере-
дають частки, порядок слів, специфічна інтонація. У системі засобів вираження 
найчастіше зустрічаються чи, хіба, невже, ну тощо. Найбільш поширена пита-
льна конструкція з частками чи, хіба, невже. Семантика таких питальних спо-
лук вносить у літературне мовлення додаткові емоційні відтінки сумніву, при-
пущення, здивування, непогодження, іронічно-сатиричного забарвлення.  

Частка як завжди стоїть на початку загальнопитального речення, що 
має емоційне чи інформаційне значення та увиразнює значення питальності, 
активізує увагу співрозмовника. Такі речення досить широко представлені у 
романі письменниці. У загальнопитальних реченнях без питального компонен-
та елементами запиту виступають власні назви, логічно наголошені дієслова з 
різними значеннями сприйняття, розумової діяльності, фізичної дії.  

Отже, у роботі подано ґрунтовну інформацію про питальні речення у  
сучасній мовознавчій науці та детально проаналізовано функції питальних 
речень в історико-філософсько-фантастичному романі-есе у віршах Олесі 
Омельченко. 

 
Антонюк Вікторія Володимирівна 

учениця 11 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей  
наукового спрямування при Університеті митної справи та 

фінансів» Дніпровської міської ради 
 

ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ В ЕРГОНІМАХ  
М. ДНІПРА 

 
Науковий керівник: Мар’їна Ольга Валентинівна, вчитель української 
мови й літератури КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при  
Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради 

 
Музичні терміни – це група лексики, яка не старіє, бо музика завжди по-

ряд з людиною. Треба зазначити, що в мовознавстві й у літературознавстві 
науковці неодноразово досліджували походження та формування цієї групи 
лексики, стилістичні функції музичних термінів у різних за жанрами творах то-
що. Нас зацікавила ця тема, адже ми помітили вжиток музичних термінів у но-
мінативних назвах різних закладів м. Дніпра й вирішили зробити огляд та про-
аналізувати це явище. Тож актуальність цього дослідження обумовлена вико-
ристанням музичних термінів у нашому житті.  

Об’єктом дослідження є музичні терміни як група лексики. 
Предметом дослідження є номінативні назви різних закладів м. Дніпра. 
Емпіричну базу склали сайти: http://gorod.dp.ua https://www.056.ua та 

https://2gis.ua. 
Метою дослідження є: виявити кількість музичних термінів у назвах різ-

них закладів міста та зрозуміти причини їх використання. 
Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань:  
- дослідити роботи інших науковців з поданої теми;  
- охарактеризувати музичні терміни як групу лексики;  
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- визначити поняття: лексика, професіоналізм, термін, музонім, ергонім; 
- зробити вибірку музонімів – назв різних об’єктів м. Дніпра;  
- виявити особливості функціонування музичних термінів;  
- класифікувати музичні терміни в номінантах м. Дніпра і проаналізувати 

причини їх використання. 
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що номінативні 

назви музичних термінів м. Дніпра ще не досліджували, не аналізували причин 
їх використання в сьогоденні. 

Практична значущість отриманих результатів: матеріали наукової робо-
ти можуть бути використані під час подальших наукових досліджень, викла-
дання навчальних курсів, пов’язаних із вивченням лексики української мови. 
Робота може складати інтерес для студентів факультетів мовознавства,  
музикознавства. 

 
Голубович Вікторія Вікторівна 

учениця 10 класу КЗО «Середня загальноосвітня школа № 114» 
Дніпровської міської ради 

 
ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ ВІЙНИ  

В ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА «ЛЮДИНА І 
ЗБРОЯ» ТА ПИСЬМЕННИКІВ СЬОГОДЕННЯ 

 
Науковий керівник: Поліщук Любов Вікторівна, вчитель української 
мови і літератури КЗО «Середня загальноосвітня школа № 114» Дніпровської міської 
ради, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Об’єкт дослідження: мовностилістичні особливості візуалізації образу 

війни в романах Олеся Гончара «Людина і зброя» та письменниці сьогодення 
Галини Вдовенко «Маріупольський процес». 

Актуальність дослідження: романи Олеся Гончара «Людина і зброя» та 
письменниці сьогодення Галини Вдовенко «Маріупольський процес» варто 
цінувати за те, що в них точно й правдиво відтворено дух часу, про який вони 
писали, і розставлено такі акценти, які сьогодні актуальні та здатні зміцнити й 
згуртувати нашу спільноту. У кожного справжнього українця ці твори виклика-
ють зацікавлення, їх нині читають і обговорюють. Нагальними є не тільки теми, 
ідейне спрямування цих творів, а й рівень їх реалізації – спокійний, розважли-
вий, із виразним ліричним відтінком, проте без патріотичного надриву й фаль-
шивої патетики. Отже, актуальність обох романів є незаперечною. 

Мета науково-дослідницької роботи – дослідити лексичні засоби, за до-
помогою яких письменники створюють образи, що точно і правдиво передають 
жахливі картини воєнної дійсності й репрезентують високу емоційну напругу 
змісту досліджуваних творів, оскільки й нині вони переконують читачів у тому, 
що українська література не відмовчувалася в грізні роки Другої світової війни, 
не мовчить вона й сьогодні за україно-російської війни, що вже кілька років  
поспіль шматує терени Східної України, розділяючи наше суспільство на дві 
антагоністичні групи, розколюючи його з середини. 
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Секція «Французька мова» 
 

Олійник Ольга Вадимівна 
учениця 9 класу КЗ «Загальноосвітній навчальний заклад  

І ступеня – гімназія № 39» Кам’янської міської ради 
 

НОМІНАТИВНИЙ І ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ 
АСПЕКТИ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СФЕРИ КУЛІНАРІЇ 

 
Науковий керівник: Артеменко Інна Олександрівна, к.ф.н., вчитель 
французької мови КЗ «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 
– гімназія № 39» Кам’янської міської ради 

 
Актуальність дослідження термінів-гастронімів сучасної французької 

мови зумовлена тим, що знакова система їжі є однією з найменш досліджених, 
однак однією з найбільш важливих для існування людини знакових систем. Це 
пов’язано з тим, що вона представляє структуру споживання й підтримування 
життя людини, а також її гастрономічні уподобання як етнічний феномен. Окрім 
цього, актуальність термінологічної проблематики невпинно зростає, а куліна-
рна термінологія, на відміну від багатьох інших категорій термінів, на даному 
етапі розвитку мовознавства залишається маловивченою й потребує більш 
детального аналізу. 

Метою даної роботи є дослідження номінативного та функціонально-
комунікативного аспектів французької термінології сфери кулінарії.  

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію наступних  
завдань: визначити основні властивості спеціальної лексики; вивчити методо-
логію дослідження термінів у мовознавстві; окреслити специфічні риси фран-
цузького гастрономічного дискурсу; висвітлити соціокультурну специфіку фра-
нцузької кухні; дослідити лексико-семантичні характеристики французьких термі-
нів сфери кулінарії; виявити характер впливу французьких термінів-гастронімів 
на поповнення словникового складу англійської, української та російської мов; 
скласти глосарій гастронімів французької мови. 

У роботі проаналізовано 250 релевантних лексичних одиниць, що зу-
стрічаються в публіцистичних текстах французькомовних, англомовних та 
україномовних інтернет-видань, фуд-блогів, гастрономічних путівників, а також 
у певних російськомовних фільмах та телесеріалах. 

 
Секція «Польська мова» 

 
Сафонова Інеса Олександрівна 

учениця 11 класу КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 4» 

 
ФРАЗЕОЛОГІЯ ПОЛЬСЬКОГО МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ 

 
Науковий керівник: Андрощук Гражина Мечиславівна, вчитель  
польської мови та літератури КЗ «Нікопольська середня загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів № 4», заслужений діяч культури  
Республіки Польща 
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Проблема вивчення соціальних діалектів протягом довгого часу привер-
тає увагу вчених. В останні роки відзначається особливий інтерес лінгвістів до 
проблеми некодифікованой мови, що пов’язана з визнанням актуальності тако-
го роду досліджень. У дослідженнях, присвячених опису фразеології, вчених 
давно привертає увагу її вивчення в дзеркалі національного менталітету. У 
фразеології, як етнолінгвістичнe явище, накопичується громадський досвід, 
відбивається національна духовна і матеріальна культура. Визначення джерел 
фразеологічних одиниць є до теперішнього часу найактуальнішим, найбільш 
спірним, але одночасно і цікавим питанням фразеології. 

Мета дослідження полягає в описі фразеологічного складу польського 
молодіжного сленгу, визначенні його специфіки, аналізі зв’язків всередині і 
поза фразеологічної системи даного соціального діалекту. 

Для досягнення поставленої мети нами було вирішено такі завдання: 
визначили поняття «молодіжний жаргон» і місце даної підсистеми в системі 
інших форм функціонування сучасної польської мови; визначили через призму 
жаргону поняття «фразеологічна одиниця» і виділили її особливості; встано-
вили корпус жаргонних фразеологічних одиниць, що функціонують у мові 
польської молоді; з’ясували особливості фразеології молодіжного жаргону з 
точки зору її лексичного складу; дослідили семантичну природу і структурні 
особливості жаргонних фразеологічних одиниць; проаналізували джерела 
фразеологічних одиниць молодіжного жаргону. 
 

Адамова Вікторія Юріївна 
учениця 11 класу КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 4» 
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОР  
ДЛЯ ВИРАЖЕННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ У ТВОРІ  

ГЕНРІКА СЕНКЕВИЧА «ВОГНЕМ І МЕЧЕМ» 
 
Наукові керівники: Андрощук Гражина Мечиславівна, вчитель  
польської мови КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4», 
заслужений діяч культури Республіки Польша; Соколова Лариса Миколаївна, вчитель 
української мови та літератури КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 4» 

 
У мовному спілкуванні найважливішу роль відіграють слова, що вжива-

ються в переносному значенні. Найбільш вживаним художнім засобом вва-
жається метафора. Метою роботи є дослідження використання метафори як 
головного засобу опису образу України та українців у творі Генріка Сенкевича 
«Вогнем і мечем». Література посідає важливе місце в житті кожної людини. 
Саме вона завжди було вагомим засобом впливу на суспільні стосунки між 
народами та національностями. Щоб зрозуміти внутрішній світ автора, а також 
його безпосереднє ставлення до конкретної події, моменту з історії, постаті 
або навіть його бачення цілої нації та країни, треба насамперед звертатися до 
його літературної спадщини. В даному випадку було виокремлено історичний 
роман Генріка Сенкевича «Вогнем і мечем», щодо якого ведуться дискусії з 
моменту його публікації та до наших часів. З його допомогою визначено голов-
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ний настрій автора у ставленні до України та українського народу в середині 
XVII століття. 

У роботі було детально проаналізовано художні засоби, а зокрема ме-
тафори, в результаті чого була з’ясована роль письменника та його твору в 
формуванні польсько-українських літературних взаємин кінця XIX та початку 
XX століття. 

 
Рогоза Каріна Ігорівна 

учениця 11 класу Вільногірської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради  

Дніпропетровської області 
 

НАЗВИ ГОТЕЛІВ У ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ 
 

Науковий керівник: Дьячок Наталія Василівна, д.ф.н., професор  
кафедри загального та слов’янського мовознавства Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара 

 
У польській мові склалася багата і розгалуджена система ергонімів,  

тому необхідність вивчення структурних та лексико-семантичних особливо-
стей, виявлення загального та індивідуального в принципах номінації даних 
лексичних одиниць не викликає сумнівів. Комплексне дослідження сучасних 
найменувань готелів у польській мові, на наш погляд, є одним з актуальних 
мовознавчих студій. 

Метою дослідження є вивчення лексем на позначення назв готелів, 
визначення їх типології на структурно-семантичному та логіко-граматичному 
рівнях в сучасній польській мові. Мета роботи зумовлює розв’язання таких  
завдань: окреслити структурні моделі лексем на позначення назв готелів в 
польській мові; з’ясувати основні принципи номінації у сфері сучасної ергонімії; 
дослідити мотиваційні аспекти творення найменувань готелів. 

Об’єктом дослідження стали власні назви готелів у Польщі. Джерель-
ною базою дослідження є готелі, що зафіксовані в інтернет-ресурсах. 

Особливу увагу приділено класифікації назв за джерелами виникнення. 
Здійснений аналіз дозволив розподілити назви готелів на тематичні групи, з 
яких перша група це – похідна основа назв готелів від омонів. А дуга група – 
назви готелів від апелятивного походження. В роботі подано структурні назви 
готелів в польській мові. 

 

Секція «Німецька мова» 
 

Кондрашов Дмитро Андрійович 
учень 11 класу Криворізького навчально-виховного комплексу 

№ 129 «Гімназія-ліцей академічного спрямування»  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА  
СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ  

У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 
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Науковий керівник: Мархева Оксана Євгенівна, к.пед.н., старший викладач кафедри 
німецької мови і літератури з методикою викладання Державного вищого навчального 
закладу «Криворізький державний педагогічний університет», керівник гуртка  
КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Актуальність теми зумовлена тим, що словниковий склад німецької мо-

ви є швидкозмінною системою, відображає культуру народу кожної епохи, і 
постійно змінюється під впливом цілої низки зовнішніх та внутрішніх чинників. 
Нові слова швидко з’являються у мові, а застарілі модифікуються або зника-
ють з ужитку.  

Своєрідний «неологічний вибух», обумовлений, з одного боку, суспіль-
но-політичними умовами життя, що стрімко змінюються, а з іншого – бурхли-
вим розвитком науки і засобів масової інформації в кінці XX – початку  
XXI століття, призвів до зникнення старих і виникнення нових областей номі-
нації, викликав інтерес у лінгвістів, що виразився в численних роботах, прис-
вячених процесам неологізації. 

Робота присвячена дослідженню структурно-семантичних особливостей 
неологізмів у сучасній німецькій мові та специфіці їх функціонування. 
З’ясовано сутність поняття «неологізм» на основі вивчення наукової літерату-
ри; розглянуто існуючі наукові класифікації неологізмів; охарактеризовано 
умови та сфери функціонування неологізмів у сучасній німецькій мові; проана-
лізовано структурно-семантичні особливості неологізмів сучасної німецької 
мови. 

 
STRUKTURELLE UND SEMANTISCHE MERKMALE, FUNKTIONSBESONDER-

HEITEN VON NEOLOGISMEN DER MODERNEN DEUTSCHEN SPRACHE 
 

Die Aktualität des Themas ist dadurch bedingt, dass der Wortschatz der 
deutschen Sprache ein schnell entwickelndes System ist, das die Volkskultur jeder 
einzelnen Epoche wiederspiegelt und sich ständig unter dem Einfluss einer ganzen 
Reihe von inneren und äußeren Faktoren entwickelt. Die neuen Wörter tauchen im 
Wortschatz der deutschen Sprache auf, die veralteten verändern sich oder 
verschwinden ganz aus dem Gebrauch. 

Die echte neologische Explosion, die einerseits durch die schnell 
verändernden sozial-politischen Lebensbedingungen und andererseits durch die 
intensive Entwicklung der Wissenschaften und Massenmedien Ende des XX. – 
аnfang des XXI. Jahrhunderts verursacht wurde, führte zum Verschwinden der 
alten und Entstehen der neuen Nominationsgebieten, löste das Interesse bei 
Linguisten aus und ist somit in den zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten zum 
Forschungsgegenstand geworden. 

Die Arbeit ist der Erforschung von strukturellen und semantischen 
Merkmalen sowie den Funktionsbesonderheiten der Neologismen in der modernen 
deutschen Sprache gewidmet. Darin wurde der Begriff «Neologismus» aufgrund der 
Recherchen in der wissenschaftlichen Literatur festgestellt, die Klassifikationstypen 
der Neologismen wurden erforscht, die Bedingungen und Funktionsgebiete der 
Neologismen in der modernen deutschen Sprache wurden charakterisiert; die 
semantischen und strukturellen Merkmale der Neologismen wurden analysiert. 
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Коряка Анна Вікторівна 
учениця 11 класу Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 20 з поглибленим вивченням німецької 
мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
МОВЛЕННЄВА СПЕЦИФІКА НОМІНАЦІЇ НІМЕЦЬКОМОВНИХ  

ТЕЛЕПРОДУКТІВ 
 

Науковий керівник: Ніколаєва Вікторія Володимирівна, вчитель  
німецької мови Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 20 
з поглибленим вивченням німецької мови  

 
Мета нашої наукової роботи полягає в ґрунтовному дослідженні мов-

леннєвих особливостей номінативних одиниць фільмів, фокусуючись на про-
блемі ефективного перекладу заголовків.  

Об’єктом дослідження є складова ономастичного простору, яка нале-
жить до родини ідеонімів. Мовленнєві особливості номінативних елементів 
фільмів є предметом дослідження. 

За семантичою специфікою можна розділити німецькомовні фільмоніми 
на декілька типів, домінуючим з яких є власне інформативний тип. Для заголо-
вків цього семантичного типу властива наявність конкретики, інформації про 
час, місце подій, ім’я головного героя, його вік тощо. Структурно-композиційна 
специфіка у свою чергу тісно пов’язана із семантикою фільмонімів, тому можна 
дійти висновку, що заголовок є багатокомпонентним явищем. 

Під час вивчення відношення заголовків до кінотексту було розглянуто 
концепцію прямої віднесеності заголовка до фонового тексту, згідно із якою 
назву фільму є частиною кінофона, а не самостійною одиницею. На цій конце-
пції базується робота. Відповідно до визначених мовленнєвих рис фільмонімів 
вибудовуються можливості їх перекладу, зокрема розвиваються ефективні 
перекладацькі стратегії. У роботі надано три стратегії перекладу. Після їх  
дослідження було виявлено, що кожну стратегію можна співвіднести із семан-
тичними типами назв, спрощуючи та прискорюючи таким чином процес  
перекладу. 

 
SPRACHLICHE SPEZIFIK DES NOMINALSTILS DER 

DEUTSCHSPRACHIGEN FERNSEHPRODUKTEN 
 

Das Ziel unserer wissenschaftlichen Arbeit ist es, die sprachlichen 
Besonderheiten des Nominalstils von Filmeinheiten gründlich zu untersuchen und 
uns auf das Problem der effizienten Übersetzung von Titeln zu konzentrieren. 

Gegenstand der Arbeit ist der Bestandteil des onomastischen Raums, der 
zur Familie der Ideologien gehört. Die sprachlichen Merkmale von 
Nominativelementen von Filmen sind Gegenstand der Forschung. 

Entsprechend der semantischen Spezifik ist es möglich, die Titeln der 
deutschen Filmen in mehrere Typen zu unterteilen, von denen der informative Typ 
dominiert. Für die Schlagzeilen dieses semantischen Typs ist das Vorhandensein 
von Besonderheiten, Informationen über Zeit, Ort der Ereignisse, den Namen des 
Protagonisten, sein Alter usw von großer Bedeutung. 



[ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА] 
 

[118] 

Die strukturelle und kompositorische Spezifik ist wiederum eng mit der 
Semantik von Filmbegriffen verknüpft, sodass wir Fazit ziehen können, dass der 
Titel eine Multikomponenten-Erscheinung ist. 

Bei der Untersuchung des Verhältnisses von Überschriften zum Filmtext 
wurde das Konzept der direkten Bezugnahme auf den Titel auf den Hintergrundtext 
berücksichtigt, wonach der Name des Films Teil des Films und keine unabhängige 
Einheit ist. Auf diesem Konzept basiert die Arbeit. In Übereinstimmung mit 
bestimmten Filmmerkmalen von Filmbegriffen werden Möglichkeiten ihrer 
Übersetzung, insbesondere effektive Übersetzungsstrategien entwickelt. Es werden 
drei Übersetzungsstrategien bereitgestellt. Nach ihrer Recherche wurde 
festgestelltt, dass jede Strategie mit semantischen Namenstypen verbunden 
werden kann, wodurch der Übersetzungsprozess vereinfacht und beschleunigt wird. 
 

Максименко Дар’я Сергіївна 
учениця 10 класу Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 20 з поглибленим вивченням німецької 
мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДІЖНОЇ  

МОВИ НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ БЕРБЕЛЬ КЬОРЦДЬОРФЕЗ 
«MADCHEN AUF WHATSAPP» 

 
Науковий керівник: Ніколаєва Вікторія Володимирівна, вчитель німецької мови  
Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 20 з  
поглибленим вивченням німецької мови  

 
При вивченні німецької треба обов’язково звернути увагу на німецький 

молодіжний сленг (молодіжну мову або Jugendsprache). Це питання є завжди 
актуальним, адже змінюваність лексичного складу молодіжного сленгу дуже 
швидка (кожні 2-3 роки молодіжна мова суттєво оновлюється). На кожному 
етапі свого розвитку потребує все більше нових досліджень. Молодіжна мова 
дуже впливає на розмовну, й тим самим на загальномовний стандарт.  

Об’єкт нашого дослідження – молодіжна лексика у романі «Mädchen auf 
Whatsapp». 

Предмет нашого дослідження – лексико-семантичні особливості моло-
діжної лексики. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб детально розібрати особливості 
семантики та лексики молодіжної мови, що присутня у романі «Mädchen auf 
Whatsapp». 

Наукова новизна. В наші роботі ми спробували створити власну класи-
фікацію семантичних груп молодіжної лексики. 

 
LEXIKALISCH-SEMANTISCHE BESONDERHEITEN DER JUGEND-

SPRACHE AM BEISPIEL DES ROMANS «MADCHEN AUF WHATSAPP» 
 

Beim Erlernen der deutschen Sprache muss man auf die Jugensprache 
achten. Diese Frage ist immer aktuell, weil der lexikalische Bestand sehr schnell 
ändert (alle 2-3 Jahre wird die Jugendsprache erneut). Auf jeder Etappe der 
Entwicklung verlangt die Jugendsprache die Forschung. Die Jugendsprache übt 
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den Einfluss auf die Umgangssprache und auf solche Weise auf die 
Standartsprache.  

Objekt unserer Untersuchung ist die Jugendsprache im Roman «Mädchen 
auf Whatsapp». 

Gegenstand unserer Untersuchung sind lexikalisch-semantische 
Besonderheiten der Jugendsprache. 

Das Ziel unserer Untersuchung liegt darin, dass die Besonderheiten der 
Semantik und Lexik der Jugendsprache gründlich zu untersuchen, die im Roman 
«Mädchen auf Whatsapp» vorhanden ist. 

Die wissenschaftliche Neuigkeit besteht in dem Schaffen der eigenen 
Klasssifikation der semantischen Gruppen der Jugendsprache. 

 

Секція «Іспанська мова» 
 

Умецька Анастасія Дмитрівна 
учениця 10 класу КЗО «Спеціалізована середня  

загальноосвітня школа № 9» Дніпровської міської ради 
 

ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ  
В ІСПАНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

 
Робота присвячена дослідженню етнокультурного аспе-

кту в мовній картині світу в іспанській та українській мовах. 
Дослідження саме фразеологічних одиниць у етнокультурному аспекті 

визначає актуальність даної роботи, тому що це багатопланове вивчення фра-
зеологічних одиниць з точки зору лінгвістичної культурології, комунікативної 
лінгвістики та соціолінгвістики, центром дослідження яких є особа людини і її 
ментальних процесів. 

Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці(далі у тексті ФО) у іспан-
ській та українській мовах. 

Предметом дослідження є вивчення етнокультурної специфіки фразео-
логічних поєднань в іспанській та українській мовах. 

Мета роботи полягає у дослідженні етнокультурної специфіки фразео-
логічних поєднань іспанської мови та порівняння із фразеологізмами в україн-
ській мові.  

Завдання: пояснити роль мовної картини світу у відображенні етнокуль-
турної складності у концептуальних картинах світу іспанських і українських 
етносів; визначити роль і місце фразеологічних поєднань у віддзеркаленні  
етнічної специфіки іспаномовної та українськомовної картин світу; визначити 
лінгвістично культурні цінні домінанти. 

Наукова новизна цієї дослідницької роботи полягає в спробі компарати-
вного вивчення фразеологічних одиниць і визначення лінгвістично культурних 
домінантів з метою детермінації їх ролі у мовних картинах іспанського та укра-
їнського етносів. 

Практичне значення праці полягає у можливості використання матеріа-
лів та одержаних результатів дослідження у межах теоретичних курсів із стилі-
стики іспанських і українських мов, лінгвістичної культурології та фразеології. 
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Секція «Російська мова» 
 

Солонько Катерина Олегівна 
учениця 10 класу КЗО «Гімназія № 3»  

Дніпровської міської ради 
 

МОВНА ГРА У ВІРШАХ ДЛЯ ДІТЕЙ РЕНАТИ МУХИ ТА  
ОЛЕКСАНДРА РАТНЕРА 

 
Науковий керівник: Тимченко Світлана В’ячеславівна, вчитель  
російської мови та зарубіжної літератури КЗО «Гімназія № 3»  
Дніпровської міської ради 

 
Рената Муха й Олександр Ратнер – відомі російськомовні дитячі поети, 

книги яких популярні як в Україні, так і за кордоном. 
Актуальність роботи: мовна гра є важливим елементом мови поетичних 

творів для дітей цифрової епохи, сприяє розвитку їх мовних компетенцій та 
залученню до читання. 

Мета роботи – встановити загальне й специфічне у використанні мовної 
гри в поетичних творах для дітей Ренати Мухи та Олександра Ратнера. 

Наукова новизна роботи визначається досліджуваним матеріалом – ві-
рші Ренати Мухи та Олександра Ратнера вперше взяті для наукового лінгвіс-
тичного аналізу, коли мовна гра розглядається як специфічна риса поезії для 
дітей та ідіостиля авторів. 

Теоретична значимість: уперше проаналізовані функції мовної гри в по-
езії для дітей і виділена функція зацікавленості.  

Практична цінність дослідження визначається можливістю використання 
матеріалу на уроках російської мови та зарубіжної літератури, у гуртковій ро-
боті, у секціях МАН, під час підготовки навчальних посібників для шкіл і вузів. 

 
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В СТИХОТВОРЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РЕНАТЫ МУХИ И АЛЕКСАНДРА РАТНЕРА 
 

Рената Муха и Александр Ратнер – известные русскоязычные детские 
поэты, книги которых популярны как в Украине, так и за рубежом. Актуаль-
ность работы. Языковая игра является важным элементом языка поэтических 
произведений для детей, способствует развитию их языковых компетенций.  

Цель работы – установить общее и специфическое в использовании 
языковой игры в поэтических произведениях для детей Ренаты Мухи и Алек-
сандра Ратнера. В исследовании определены следующие задачи: изучить и 
систематизировать литературу по рассматриваемой проблеме; определить 
содержание терминов «языковая игра», «прием языковой игры»; уточнить 
приемы и функции языковой игры в произведниях для детей; проанализиро-
вать особенности реализации языковой игры в стихотворениях Ренаты Мухи и 
Александра Ратнера; выявить общее и особенное в использовании приемов 
языковой игры и ее функций в произведениях авторов.  

Научная новизна работы определяется исследуемым материалом сти-
хотворения Ренаты Мухи и Александра Ратнера впервые подвергнуты науч-
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ному лингвистическому анализу, когда языковая игра рассматривается как 
специфическая черта поэзии для детей и идеостиля авторов.  

Теоретическая значимость: впервые предложены такие функции языко-
вой игры в поэзии для детей, как рекламная и развитие языковой компетен-
ции. Практическая ценность исследования определяется возможностью испо-
льзования материала на уроках словесности, в кружковой работе, в секциях 
МАН, в подготовке учебных пособий для школ и вузов. 

 

Секція «Англійська мова» 
 

Баікіна Маргарита Олександрівна 
учениця 11 класу Криворізької загальноосвітньої  

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим  
вивченням іноземних мов Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 
 

МОВНІ ТА ПОЗАМОВНІ ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ  
НОВІТНІХ НОМІНАЦІЙ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ  

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
 

Науковий керівник: Янцева Надія В’ячеславівна, вчитель англійської мови Криворізької 
загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 
іноземних мов, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Найменування осіб уже були в центрі лінгвістичного дослідження, але 

інтерес мовознавці до цих лексичних номінацій не згасає. Це зумовлено  
низкою причин і насамперед тим, що зважаючи на екстралінгвістичні чинники 
процес словотворення триває увесь час в різних мовах, в результаті чого група 
найменувань осіб доповнюється новими номінаціями, а ті, що наявні в мові, 
зазнають певних змістовних і стилістичних змін.  

Дослідження новітніх найменувань осіб як складової мовної картини сві-
ту англомовного суспільства є актуальним, зважаючи на необхідність визна-
чення особливостей мовотворчої діяльності людини, відображення її світогля-
ду та вербалізації багатоманітного досвіду. Актуальність роботи зумовлена 
загальною направленістю сучасних мовознавчих досліджень на вивчення лінг-
вістичних й екстралінгвістичних факторів розвитку словникового складу сучас-
ної англійської мови. 

Метою даного дослідження є вивчення семантичних, когнітивних й сти-
лістичних особливостей лексичних номінацій на позначення людини, а також 
найефективніших лінгвістичних шляхів і способів репрезентації сучасної дійс-
ності за допомогою мовних засобів. У даній роботі проведено аналіз розвитку 
англійських іменників на позначення осіб, що виникли в мові на зламі минулого 
і теперішнього століть, та здійснено дослідження новітніх мовних форм на ма-
теріалі найменувань людей як результату осмислення реальності свідомістю 
сучасної людини. 

 
LINGUISTIC AND EXTRA-LINGUISTIC FACTORS OF THE LATEST ENGLISH 

NOMINATIONS FOR THE DESIGNATION OF A PERSONEMERGENCE 
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The names of persons have already been in the center of linguistic research, 
but the interest of linguists to these lexical nominations does not fade. This is due to 
a number of reasons and, above all, because of the extralinguistic factors, the 
process of word formation continues all the time in different languages, resulting in 
a group of names added to new nominations, and those that are present in the 
language, undergo certain content and stylistic changes. 

The research of the newest names of persons as a component of the 
linguistic picture of the world of the English-speaking society is relevant due to the 
need to identify the peculiarities of man’s linguistic activity, the reflection of their 
outlook and the verbalization of diverse experiences. The relevance of the work is 
determined by the general tendency of modern linguistic research to study linguistic 
and extra-linguistic factors of the development of the vocabulary of the 
contemporary English language. 

The purpose of this research is to study the semantic, cognitive and stylistic 
features of lexical nominations for the designation of man, as well as the most 
effective linguistic ways and ways of representing contemporary reality by means of 
linguistic means. In this paper, the analysis of the development of English nouns on 
the designation of persons that arose in the language at the turn of the past and 
present centuries is conducted, and the study of the latest language forms on the 
material of the names of people as a result of comprehension of reality by the 
consciousness of modern humans is carried out. 

 
Третяк Ксенія Євгеніївна 

учениця 11 класу Криворізької загальноосвітньої  
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим  

вивченням іноземних мов Криворізької міської ради  
Дніпропетровської області 

 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧ-
НИХ ОДИНИЦЬ, ПОЄДНАНИХ ПОНЯТТЯМ «НАВЧАННЯ» 

 
Науковий керівник: Тарнева Олена Едуардівна, вчитель англійської мови Криворізької 
загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 
іноземних мов  

 
Образні засоби мови, а зокрема фразеологізми, визначають національ-

не обличчя мовної картини світу, передаючи знання людини про світ у творчо 
переосмисленій формі. Фразеологізми акумулюють соціально-історичну, інте-
лектуальну та емоційну інформацію саме національного характеру та переда-
ють народний досвід, заснований багатовіковими спостереженнями. 

Англійська мова зазнала великих історичних змін, тому за довгий час у 
мові накопичилися вирази та словосполучення, які виявилися лаконічними та 
влучними. Сучасні наукові парадигми засвідчують той факт, що фразеологія є 
невичерпним джерелом поповнення лексичного складу мови. 

Запропонована наукова робота присвячена дослідженню фразеологіч-
них одиниць та конструкцій, які об’єднані поняттям «навчання». 

Мета дослідження – вивчення семантичних і структурних особливостей 
англійських фразеологічних одиниць, які об’єднані поняттям «навчання». 
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Завдання роботи – визначити загальне поняття «фразеологічна одини-
ця»; розглянути класифікацію фразеологічних одиниць; схарактеризувати 
структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць, які об’єднані по-
няттям «навчання»; виділити поширені структурні моделі та лексико-
семантичні класи досліджуваних фразеологічних одиниць. 

Серед досліджуваних семантичних груп ми виявили дієслівні, іменнико-
ві, прикметникові та прислівникові фразеологічні одиниці.  

Структурно-граматична організація фразеологічних одиниць надзвичай-
но різноманітна. За структурно-граматичним оформленням, ми виділили дві 
основні групи фразеологічних одиниць, співвідносні зі 1) словосполученнями; 
2) реченнями. 

Серед 202 проаналізованих фразеологічних одиниць нараховується  
96 дієслівних фразеологізмів, 59 субстантивних фразеологізмів, 28 ад’єктивних 
та 19 адвербіальних фразеологізмів. 

Структурно-компонентні моделі фразеологічних одиниць, які об’єднані 
поняттям «навчання», об’єднують фразеологічні одиниці з константною, конс-
тантно-варіативною, константно-варіативно-перемінною залежністю компонен-
тів, але найбільша кількість фразеологічних одиниць має константну залеж-
ність компонентів. 

Ми порівняли 5 лексико-семантичних класів досліджуваних фразеологі-
чних одиниць та проаналізували їх кількість. Найбільш характерні лексико-
семантичні класи: «процес навчання», «знання та розуміння», найменш чис-
ленні лексико-семантичні класи це «учбовий заклад», «досвід», «спосіб дії». 

 
Довбань Валерія Сергіївна 

учениця 11 класу КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» 
Кам’янської міської ради 

 
АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ 

 
Науковий керівник: Коротюк Алевтина Андріївна, вчитель  
англійської мови КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» 
Кам’янської міської ради  

 
Актуальність даної роботи визначається відсутністю в Україні належної 

науково-методичної основи для організації навчання дітей з порушеннями слу-
хового аналізатора, а також кваліфікованих педагогів, які б володіли корекцій-
ними технологіями навчання даної категорії дітей. 

Мета нашої роботи – визначити та проаналізувати проблемні та перспе-
ктивні характеристики інклюзивної освіти, проаналізувати концепцію державно-
го стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами, провести дос-
лідження що до ефективності вивчення англійської мови для дітей з вадами 
слуху. 

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію наступних за-
вдань:1) розкрити та охарактеризувати сутність поняття «інклюзивна освіта»; 
2) дослідити концепцію вивчення англійської мови в системі інклюзивної освіти; 
3) проаналізувати та систематизувати особливості вивчення іноземної мови 
дітьми з вадами слуху; 4) розробити диференційовані уроки для учнів початко-
вої школи з вадами слуху. 
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Об’єкт дослідження: англійська мова в системі інклюзивної освіти. 
Предмет дослідження: концепція викладання іноземної мови в системі 

інклюзивної освіти. 
 

Федін Дмитро Васильович 
учень 11 класу Криворізької Центрально-Міської гімназії  

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

ЗМІНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ПІД ВПЛИВОМ  
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РУХІВ У США В ДРУГІЙ  

ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ 
 
Науковий керівник: Білозір Ольга Станіславівна, вчитель англійської 
мови Криворізької Центрально-Міської гімназії; Янцева Надія В’ячеславівна,  
вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов, керівник гуртка  
КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
У науковій роботі ми аналізували головні зміни в англійській мові в США 

під впливом трьох соціально-політичних рухів: рух за громадянські права аф-
роамериканців, феміністичний рух та рух за права людей з інвалідністю. 

Перший розділ присвячений глобальним причинам мовних змін та в 
контексті США протягом другої половини XX століття. 

В другому розділі аналізується ефективність та доцільність мовних змін 
під впливом соціально-політичних рухів в США у другій половині 20 століття на 
основні газетних статей. 

У висновку викладені результати, які були отримані у ході даної науко-
вої роботи. 

 
Фісун Дар’я Олександрівна 

учениця 11 класу КЗО «Спеціалізована середня  
загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням  

англійської мови» Дніпровської міської ради 
 

УКРАЇНСЬКА РЕАЛІЯ ЯК ПРОБЛЕМА МІЖКУЛЬТУРНОЇ  
КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕМИ Т.Г. ШЕВЧЕНКА  

«КАТЕРИНА» ТА НОВЕЛИ В. СТЕФАНИКА  
«КАМІННИЙ ХРЕСТ») 

 
Науковий керівник: Полуніна Ірина Петрівна, вчитель англійської мови КЗО  
«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням  
англійської мови» Дніпровської міської ради 

 
Актуальність роботи зумовлена тим, що питання про природу мовних 

реалій у художніх текстах та їх роль у міжмовній та міжкультурній комунікації, є 
недостатньо вивченими. Разом з тим роль слів-реалій у процесі міжкультурної 
комунікації доволі важлива. 

Метою нашої праці є дослідження реалій на матеріалі художнього текс-
ту та способів їх адаптації при контактах з іншою культурою. Для досягнення 



[ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА] 
 

[125] 

поставленої мети в ході нашого дослідження передбачається вирішення  
наступних задач: 1) визначити місце реалії в системі української лексики ;  
2) визначити зміст поняття «реалія», структуру та типи реалій; 3) зробити ана-
ліз перекладу реалій з української мови на англійську на матеріалі поеми  
«Катерина» Т. Шевченка та новели В. Стефаника «Камінний хрест» 

Звернення до теми «Українська реалія як проблема міжкультурної  
комунікації (на матеріалі поеми Т.Г. Шевченка «Катерина» та новели  
В. Стефаника «Камінний хрест» )» та спроба вирішення задач, які були поста-
влені для розгорнутого аналізу цих реалій, дають змогу зробити наступні ви-
сновки: 

1. Дослідженню реалій присвячено дуже багато праць відомих перекла-
дознавців, а саме: С. Флорина, С. Влахова, О.Ф. Бурбака, Р.П. Зорівчак,  
О.В. Суперанської, Я.І. Рецкера, А.В. Федорова. Це свідчить про те, що ця те-
ма є однією з найцікавіших та менш вивчених у всій історії перекладу.  

2. Що стосується змісту поняття реалії, існує декілька визначень, тому 
що різні фахівці зараховують до реалій різне коло слів. Л.Н. Соболєв, напри-
клад вважає, що «реалія – це побутові і специфічні національні слова й зворо-
ти, що не мають еквівалентів у побуті, а отже, і в мовах інших народів»  
[24, c. 290]. С.П. Ковганюк вважає, що «реалії – це назви предметів і явищ ма-
теріальної і духовної культури певного народу, які в перекладі залишаються 
незмінними» [10, c. 106]. 

3. Щодо структури реалій, то у перекладознавців також немає про це 
однієї думки. В результаті аналізу висловів фахівців стосовно структури реа-
лій, можемо зробити висновок, що реаліями можуть бути окремі слова, слово-
сполучення, речення, скорочення (абревіатури) і, інколи, фразеологічні зворо-
ти. Також багато вчених-перекладознавців намагалися зробити свою класифі-
кацію реалій, але найбільш досконалою є класифікація С. Влахова і 
С. Флорина, яка має такий вигляд: – за предметною ознакою реалії бувають: 
географічні; етнографічні (побут, праця, мистецтво і культура, етнічні об’єкти); 
суспільно–політичні (адміністративно–територіальний устрій, органи та носії 
влади, суспільно–політичне життя, військові реалії) [6, c. 65-67]. 

4. Проаналізувавши деякі реалії з поеми Т. Шевченка «Катерина» та но-
вели В. Стефаника «Камінний хрест», ми з’ясували, що більшість реалій в цих 
творах етнографічні (Гриць, ненька, господар, кобзар, жупан, калина та ін.) або 
суспільно–політичні (москаль, чумак, гетьман, староста, бояр, пан та ін.). Хоча 
в поемі «Катерина» зустрічаються також і географічні реалії (Московщина,  
Дунай, Броварі, Дніпро та ін.), але їх набагато менше. Що стосується структури 
реалій із цього твору, то ми бачимо, що вони бувають окремими словами, сло-
восполученнями, але немає реалій-речень та реалій-фразеологічних зворотів. 
В новелі В. Стефаника «Камінний хрест» навпаки в основному це фразеологі-
чні звороти, та велика кількість реалій, об’єднаних в одне речення. Розглянув-
ши всі ці реалії більш докладніше, ми прийшли до висновку, що М. Скрипник, 
чий переклад «Катерини» ми використовували у нашому дослідженні, застосо-
вувала різні засоби перекладу реалій, намагаючись на допомогою того або 
іншого способу якомога точніше передати значення та національне забарв-
лення реалій. Але в деяких випадках ми не зовсім згодні з перекладом реалій, 
тому що було не зовсім зрозуміло, що хотів сказати сам автор, використовую-
чи ту чи іншу реалію. 
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Отже, загалом можна сказати, що зіставний аналіз реалій об’єктивної 
дійсності та культурних концептів різних мов є важливим для пізнання специ-
фіки, розуміння глибинних витоків та неповторності кожної мови [1, c. 75]. Ви-
вчення явища граматико – конотаційних реалій у площині українсько–
англійського перекладу перебуває у початковій стадії дослідження. Зростання 
перекладацьких здобутків і розроблення теоретичних засад у цій галузі, без 
сумніву, підвищить рівень перекладів, урізноманітнить способи відтворення 
конотаційних граматичних відтінків засобами мови перекладу. 

 
Гичко Марія Олександрівна 

учениця 11 класу Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ 
ОДИНИЦЬ, ЯКІ ПОЗНАЧАЮТЬ НЕГАТИВНІ МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ 

ЛЮДИНИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
 

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 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, які позначають негативні моральні якості 
людини в англійській мові. Завдання роботи: визначити загальне поняття 
«фразеологічна одиниця»; розглянути класифікацію фразеологічних одиниць; 
охарактеризувати структурно-семантичні особливості фразеологічних 
одиниць, які позначають негативні моральні якості людини в англійській мові; 
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 321 проаналізованих фразеологічних одиниць, 137 із них нараховано 
саме дієслівних фразеологічних одиниць, 76 – ад’єктивні фразеологізми,  
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67 становлять субстантивні фразеологічні одиниці, та 31 – адвербіальні. 
Досить багата англійська мова на фразеологізм типу порівняльних зворотів.  

Структурно-компонентні моделі фразеологічних одиниць, які 
позначають негативні моральні якості людини об’єднують фразеологічні 
одиниці з константною, константно-варіантною залежністю компонентів, але 
найбільша кількість фразеологічних одиниць має константну залежність 
компонентів.  

Ми порівняли 13 лексико-семантичних класів досліджуваних 
фразеологічних одиниць та проаналізували їх кількість. Найбільш характерні 
лексико-семантичні класи: «злостивість», «пихатість», «дурість», «нечесність 
та підлість», «бездушність», «ледачість», а найменш численні лексико-
семантичні класи це «брехливість», «боягузтво», «жадібність», «лицемірство», 
«нерішучість», «нахабство», «хитрість». 

 
Захарова Вікторія Олексіївна 

учениця 11 класу Криворізької спеціалізованої школи  
I-III ступенів № 107 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області  
 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ СЛЕНГУ В РІЗНИХ 
ШТАТАХ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ 

 
Науковий керівник: Шевчук Ірина Сергіївна, заступник директора з 
навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови Криворізької спеціалізованої 
школи № 107 з поглибленим вивченням іноземних мов  

 
У сучасному англомовному суспільстві сленг став невід’ємною часткою 

неформальної комунікації. Для всеосяжного розуміння культури Сполучених 
Штатів Америки та вільного спілкування з місцевими необхідно дослідити 
специфіку сленгу в різних штатах Америки та аналізувати відмінності між 
неформальним мовленням населення різних регіонів, в чому і полягає 
актуальність даної роботи. Науковою новизною дослідження є детальний 
аналіз та систематизації підходів науковців до вивчення феномену сленгу в 
американській англійській мові. 

Об’єктом дослідження є сленг різних регіонів Сполучених Штатів 
Америки. Цей об’єкт був досліджений на подібність, відмінності та специфічні 
риси сленгу в різних штатах Америки, що і є предметом дослідження.  

Мета дослідження: дослідити сленгові лексикони різних регіонів 
Сполучених Штатів Америки, проаналізувати регіональні подібності та 
відмінності сленгу Сполучених Штатів, теоретично пояснити причину цих 
відмінностей, систематизувати інформацію про автентичність жаргону кожного 
штату, зробити висновок про важливість сленгової автентичності для кожного 
регіону. 

У ході роботи було детально проаналізовано та порівняно сленг 
чотирьох регіонів Сполучених Штатів Америки, були виявлені особливості, 
характерні для сленгу кожного з регіонів, та теоретично обґрунтовано 
відмінності між сленгізмами одного й того ж лексичного значення вживаними 
носіями мови у різних американських місцевостях.  
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THE DIFFERENCES AND DISTINCTIVE FEATURES OF SLANG IN THE 
DIFFERENT STATES OF AMERICA 

 
In modern English-speaking society, slang has become an integral part of 

informal communication. For a comprehensive understanding of the culture of the 
United States of America and the free communication with the local communities, it 
is necessary to study the specifics of slang in different states of America and to 
analyze the differences between informal speech of the population of different 
regions, in what is the relevance of this work. The scientific novelty of the study is a 
detailed analysis and systematization of scientific approaches to the study of the 
phenomenon of slang in the American English language. 

The subject of research is the slang of various regions of the United States 
of America. This object has been studied for the similarities, differences and specific 
features of slang in various states of America, which is the subject of the study. 

The purpose of the study is to study the slang vocabulary of different regions 
of the United States of America, analyze the regional similarities and differences in 
the slang of the United States, to theoretically explain the reason for these 
differences, to systematize information on the authenticity of slang of each state, to 
conclude on the importance of slang authenticity for each region. 

In the course of the work, the slang of the four regions of the United States 
was analyzed in detail and compared, the features specific to the slang of each of 
the regions were revealed, and the differences between the slangisms of the same 
lexical meaning used by native speakers in different American regions were 
theoretically grounded. 

 
Комеко Анастасія Дмитрівна 

учениця 11 класу КЗО «Навчально-виховний комплекс № 131 
«загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» 

Дніпровської міської ради 
 

ПОРІВНЯЛЬНО-ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ВІРША В. БЛЕЙКА 
«ТИГР» ТА ЙОГО УКРАЇНСЬКОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДІВ 

 
Науковий керівник: Якименко Ганна Олегівна, вчитель англійської 
мови КЗО «Навчально-виховний комплекс № 131 «загальноосвітній навчальний заклад 
І ступеня – гімназія» Дніпровської міської ради 

 
Основною метою нашої науково-дослідницької роботи є виявлення сту-

пеня адекватності та еквівалентності українськомовних перекладів вірша  
В. Блейка «The Tyger».  

У теоретичній частині роботи ми досліджуємо проблематику поетичного 
перекладу, його еквівалентність, адекватність і тотожність; розкриваємо фе-
номен мультилінгвізму. А у практичній розглядаємо проблеми літературознав-
чої інтерпретації поезії «Тигр», робимо порівняльно-зіставний аналіз її україн-
ських перекладів, застосовуючи історичний, порівняльний, контекстуальний і 
типологічний методи дослідження. 

Актуальність нашої роботи полягає у тому, що зіставлення художніх пе-
рекладів дозволяє поглибити та затвердити положення перекладознавства, 
опрацювати проблематику перекладу. До того ж, саме ці українськомовні пере-
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клади поезії «Тигр» не були дотепер зіставлені один з одним та з оригіналом 
вірша.  

Завданнями дослідження є: висвітлення теоретичних проблем адекват-
ності та еквівалентності перекладу, визначення особливостей рецепції при 
поетичному перекладі, дослідження формальної структури і значеннєвого  
аспекту вірша В. Блейка «Тигр» та його українських перекладів. 

Як показав проведений нами порівняльний аналіз перекладів поезії  
В. Блейка, переклади можуть містити умовні зміни в порівнянні з оригіналом – і 
ці зміни необхідні і цілком виправдані, якщо метою є створення аналогічного 
оригіналу єдності форми і змісти на матеріалі іншої мови, однак той же аналіз 
підтвердив, що адекватність перекладу залежить як від обсягу, так і від харак-
теру цих змін. Розглянуті нами переклади віршів В. Блейка, зроблені В. Копті-
ловим, В. Кейсом, В. Марачем та О. Матвієнко, переконливо доводять, що во-
ни, по класифікації В.М. Комісарова, відповідають основним вимогам рецепції 
оригіналу в перекладі і відносяться до третього – п’ятого типів еквівалентності. 
 

Марчук Сергій Євгенович 
учень 11 класу Криворізької спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 118 Криворізької міської ради Дніпропетров-
ської області 

 
РЕПРЕЗЕНТАЦЯ КОНЦЕПТУ «MARRIAGE» У ХУДОЖНІХ 

ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

Науковий керівник: Косенкова Еліна Борисiвна, старший викладач 
кафедри соціології, психології та гуманітарних дисциплін Криворізького факультету 
Запорізького національного університету 

 
Метою роботи є проведення комплексного дослідження концепту 

MARRIAGE, виокремлення його змісту, характеристик та функцій у художніх 
творах англійської літератури.  

Актуальність даної роботи визначається цікавістю сучасної молоді до 
змісту та розвитку поняття MARRIAGE. Основним аргументом доцільності ви-
конання даного дослідження є те, що існує інтерес до аналізу концепту 
MARRIAGE з урахуванням сучасних досягнень когнітивної лінгвістики, та ви-
значення місця концепту у побудові британського національного образу. 

Завдання дослідження: теоретично обґрунтувати зміст поняття «кон-
цепт», виокремити характеристики концепту у парадигмі наукових знань, виок-
ремити понятійну складову концепту MARRIAGE, провести аналіз концепту 
MARRIAGE у романі Д. Лоуренса «Закохані жінки», обґрунтувати трансформа-
цію концепту MARRIAGE у романі Д. Лессінг «Шлюби між Зонами Три, Чотири і 
П’ять». 

За семантичним критерієм вирізняємо шість груп фразеологізмів на по-
значення лексем-членів досліджуваного концептуального поля, вони характе-
ризують: 1) стан перебування у шлюбі та стосунки в ньому; 2) учасників шлюб-
ного союзу; 3) припинення шлюбних стосунків; 4) осіб, що порушують шлюбні 
норми; 5) акти, пов’язані з відходом від традиційних та законодавчо врегульо-
ваних шлюбом стосунків та 6) неодружених осіб. 
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Макросценарій matrimonial relationship містить стандартизовані етапи-
мікросценарії, об’єднані у ключові етапи: дошлюбний (courtship (залицяння), 
formal betrothal (consent of the parties/exchange of rings/exchange of love tokens 
(публічна згода сторін/обмін обручками/символами кохання) та public blessing 
by family/close kin (публічне благословення батьками і родиною) та posting of 
bans (оголошення імен осіб, які одружуються) та шлюбний: (big church wedding 
та inauguration of new household). У свідомості носіїв мови MARRIAGE нероз-
ривно пов’язаний із коханням, що виступає необхідною умовою щасливого 
шлюбу і в історичному контексті. 

 
REPRESENTATION OF THE CONCEPT «MARRIAGE» 

IN ENGLISH LITERATURE OF THE XX CENTURY 
 

The theoretical and methodological substantiation of the «concept» meaning 
is presented in the work, namely, the conception is considered in the paradigm of 
scientific knowledge. The conceptual component of the concept MARRIAGE is 
revealed. The analysis of concept MARRIAGE in English literature works of the 
beginning and the end of the twentieth century was carried out and the concept of 
MARRIAGE was substantiated. 

The aim of the work is to carry out a comprehensive study of the concept 
MARRIAGE, distinguishing the content, characteristics and functions in the works of 
English literature. 

The actuality of this work is determined by the special interest of modern 
youth to the content and development of the concept MARRIAGE. The main 
argument for the feasibility of this study is that there is an interest in the analysis of 
the concept of MARRIAGE, taking into account the current advances in cognitive 
linguistics, and the definition of the concept place in building of a British national 
image.  

Research objectives: theoretically justify the concept of «concept», to 
distinguish the characteristics of the concept in the paradigm of scientific 
knowledge, to analyze the concept of MARRIAGE in the novel D. Lawrence 
«Women In Love»; to substantiate the transformation of MARRIAGE’s concept in 
the novel D. Lessing «The Marriages Between Zones Three, Four and Five». 

According to the semantic criterion, we distinguish six groups of 
phraseologisms in the designation of lexemes-members of the studied conceptual 
field, which characterize: 1) the status of marriage and relations in it; 2) members of 
the marriage union; 3) termination of marriage relations; 4) persons who violate 
marriage norms; 5) acts related to the departure from the traditional and legally 
regulated marriage of relationships; and 6) the unmarried persons. 

The matrimonial relationship macro-script contains standardized stages-
microscripts, merged into key phases: pre-marriage (courtship, formal betrothal 
(consent of the parties / exchange of rings / exchange of love tokens (public 
consent of parties / exchange of wedding rings / love symbols) and public blessing 
by family / close kin and posting of bans and marriage: (big church wedding and 
inauguration of new household). In the minds of native speakers, MARRIAGE is 
inextricably linked with love, which is a necessary condition for a happy marriage. 
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Ковальчук Марина Олегівна 
учениця 11 класу КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 136 
«Класична гімназія імені Кирила і Мефодія – початкова школа 

– дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр» 
Дніпровської міської ради 

 
СВОЄРІДНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛОМОВНИХ  

ІДІОМ З ТОПОНІМІЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У ЗАСОБАХ  
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Науковий керівник: Трембач Любов Володимирівна, вчитель англійської мови КЗО «На-
вчально-виховне об’єднання № 136 «Класична гімназія імені Кирила і Мефодія – початкова 
школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр» Дніпровської міської ради 

 
Актуальність зумовлена необхідністю детальних досліджень ідіоматич-

них виразів з топонімічним компонентом, що охоплюють типологічну класифі-
кацію та ретельний аналіз джерел. Невід’ємну роль в роботі над лінгвокульту-
рною мотивацією ідіом англійської мови посідають топоніми, які є важливим 
компонентом смислової та структурної організації. 

Об’єкт дослідження: англійські статті з інтернет-видань, що містять ідіо-
ми з топонімічним компонентом. 

Метою дослідження є аналіз особливостей вживання топонімів у складі 
фразеологічних одиниць англійської мови. 

Завдання: розглянути визначення і класифікацію топонімів та ідіом; 
з’ясувати проблеми топоніміки; дослідити походження, значення та особливос-
ті ідіом з топонімічним компонентом; вивчити специфіку використання англо-
мовних ідіом з топонімами у статтях з інтернет-видань. У роботі вперше здійс-
нена класифікація понад двохсот п’ятдесяти ідіом з топонімічним компонентом 
за топонімічним складом і проведений аналіз специфіки використання ідіом з 
топонімічним компонентом у статтях з інтернет-видань.  

Вивчення ідіоматичних виразів, що містять географічні назви, має вели-
ке значення у роботі з країнознавчим матеріалом, не лише допомагаючи по-
повнити словниковий запас для найбільш чіткого вираження своїх думок, роз-
ширюючи знання з мовознавства, але також розкриваючи багатовікову історію 
певного регіону, розповідаючи про відомі та невідомі населені пункти цієї краї-
ни та спосіб життя англійського народу.  
 

Смирна Катерина Євгенівна 
учениця 11 класу Криворізької Центрально-Міської гімназії 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТА ВЖИВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ  
У РОМАНІ ДЖ. ОРВЕЛА «1984» 

 
Наукові керівники: Ткаченко Катерина Віталіївна, вчитель  
англійської мови Криворізької Центрально-Міської гімназії; Янцева 
Надія В’ячеславівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої  
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов,  
керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 
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Величезний приплив нових слів та необхідність їх опису зумовили ство-
рення особливої галузі лексикології – неології – науки про неологізми. Цікавим 
є дослідження таких слів у романах англійських та американських авторів, які 
часом створюють цілком нові мови, аби яскравіше донести до читача зміст 
своїх творів. Аналіз роману Орвела «1984» доводить, що штучно утворені мо-
ви мають, окрім лексичних та граматичних особливостей, великий вплив на 
формування мислення мешканців держави.  

Створені Дж. Орвелом неологізми є складними для перекладачів, оскі-
льки виникає необхідність підбирати засоби української мови, які мають бути 
еквівалентними оригіналу, щоб не втратити авторський задум роману. Враху-
вання соціально-культурних, психологічних та інших відмінностей між одержу-
вачами вихідного тексту і тексту перекладу, є необхідним для відображення 
антиутопічної природи роману. Проте саме неологізми є віддзеркаленням ан-
тиутопічності, що полягає власне в нереальності майбутнього.  

Об’єкт дослідження – роман Дж. Орвела «1984». 
Предмет дослідження–процес утворення та вживання неологізмів у ро-

мані Дж. Орвела «1984». 
Метою роботи є аналіз особливостей утворення та вживання неологіз-

мів у романі Орвела «1984». 
 

Озеркевич Вікторія Володимирівна 
учениця 11 класу КЗО «Гімназія № 3»  

Дніпровської міської ради 
 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ПОЛІТИЧНОГО 
ДИСКУРСУ НА МАТЕРІАЛАХ ІНАВГУРАЦІЙНИХ ПРОМОВ 

БРИТАНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЛІТИКІВ 
 

Науковий керівник: Федіна Юлія Петрівна, вчитель англійської мови  
КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради; науковий консультант:  
Буділова Олександра Володимирівна, к.ф.н., доцент кафедри англійської філології 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
 

Аналіз англомовного політичного дискурсу є дуже популярною темою 
поміж дослідників, політологів і всіх тих , хто пов’язаний з суспільством і полі-
тикою. Серед розмаїття виступів політичних лідерів, чільне місце посідає інав-
гурація, де промова заслуговує особливої уваги, що і визначає актуальність 
обраної теми. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та наукова розробка 
пропозицій щодо удосконалення структури та насичення інавгураційних про-
мов України задля ефективнішого впливу на широкий загал.  

Для досягнення мети було сформовано наступні завдання: дослідити 
теорію виникнення та попередній досвід вивчення питання дискурсу; з’ясувати 
коло уподобань кожного з політиків як особистості; визначити партійну та релі-
гійну приналежність політиків; вивчити лексичний склад промов і зробити ви-
сновок про частотність вживання певних лексичних одиниць з метою взає-
мозв’язку з аудиторією; проаналізувати схожі та відмінні аспекти британських 
та американських інавгураційних промов. 
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Отже, інавгураційна промова є важливою частиною виступів політичних 
лідерів. Під час дослідження, з’ясовано, які слова політиків встановлюють 
найміцніший зв’язок між ними та громадськістю. 

 
Фальчиян Катерина Олексіївна 

учениця 11 класу Томаківської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 2 Томаківської селищної ради  

Дніпропетровської області 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ  
З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ НА МАТЕРІАЛІ  

РОМАНУ Е. ПОРТЕР «ПОЛІАННА» 
 

Науковий керівник: Дурніна Людмила Олексіївна, вчитель англійської мови Томаківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Томаківської селищної ради  

 
Актуальність дослідження полягає в недостатньому вивченні лексичних 

особливостей перекладу англомовної художньої прози українською мовою. 
Більше того, лексичні тонкощі є актуальними на теперішньому етапі розвитку 
перекладознавста, адже з їх вдосконаленням зміст іншомовного тексту буде 
якнайкраще відтворено.  

Об’єктом дослідження є переклад художніх творів з англійської на укра-
їнську мову. Предметом дослідження є переклад твору Е. Портер «Поліанна», 
виконаний Б. Горою. 

Мета роботи: дослідити лексичні особливості перекладу художнього те-
ксту на прикладі твору Е. Портер «Поліанна». В даній роботі визначити, які 
лексичні трансформації використано для перекладу даного твору на українську 
мову. Поставлена мета передбачає розв’язання наступних завдань: охаракте-
ризувати особливості перекладу художнього твору; визначити існуючі перек-
ладацькі трансформації; розкрити специфіку перекладацьких трансформацій в 
перекладі роману Е. Портер «Поліанна»; визначити правила застосування  
даних трансформацій при перекладі роману Е. Портер «Поліанна». 

 
Кірібєєва Вікторія Григорівна 

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 

 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕОЛОГІЗМІВ 

У РОМАНІ ДЖОАН РОУЛІНГ «ГАРРІ ПОТТЕР І  
ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ» 

 
Науковий керівник: Биданцева Марина Григорівна, учитель англійської мови  
КЗ «Навчально-виховний комплекс «Гімназія № 11 – спеціалізована школа з поглибле-
ним вивченням іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» 
Кам’янської міської ради 
 

Об’єкт дослідження – авторські неологізми в англійській мові. 
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Предмет наукового аналізу – авторські неологізми Дж. К. Роулінг з роману 
«Гаррі Поттер і філософський камінь». 

Актуальність та новизна вивчення теми зумовлені: необхідністю вивчення 
нової лексики як засобу відображення змін, що відбуваються в сучасній лінгво-
культурі під впливом художньої літератури; недостатнім вивченням способів 
творення, класифікації та причин появлення авторських неологізмів Джоан 
Роулінг. 

Мета дослідження – виявити, класифікувати та визначити структурно-
семантичні особливості неологізмів у творі Джоан Роулінг «Гаррі Поттер і фі-
лософський камінь». 

Для досягнення цієї мети у роботі було поставлено й виконано такі за-
вдання: дати визначення поняттю «неологізм» та «авторський неологізм» і 
вказати їх характеристики; проаналізувати структуру авторського неологізму та 
шляхи словотворення; дослідити авторські новотвори у тексті Джоан Роулінг; 
окреслити характер та кількісні характеристики способів утворення неологіз-
мів; підбити підсумки за результатами дослідження. 

 
Миршавка Анастасія Анатоліївна 

учениця 10 класу КЗ «Навчально-виховний комплекс  
«Гімназія № 11 – спеціалізована школа з поглибленим  

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

 
МОЛОДІЖНИЙ СОЦІОЛЕКТ В АМЕРИКАНСЬКОМУ  

СЕРІАЛІ «RIVERDALE» 
 
Науковий керівник Проскура Любов Миколаївна, вчитель англійської мови  
КЗ «Навчально-виховний комплекс «Гімназія № 11 – спеціалізована школа з поглибле-
ним вивченням іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» 
Кам’янської міської ради 

 
Актуальність дослідження зумовлена недостатньою характеристикою 

лексико-стилістичних засобів творення сленгу. У даній роботі ми розглядаємо 
молодіжний соціолект та лексичний аспект утворення сленгу. 

Мета роботи полягає у вивченні різних підходів до визначення поняття 
сленгу та лексичні особливості побудови сленгу в молодіжному серіалі 
«RIVERDALE». 

Поставленою в дослідженні метою передбачено виконання наступних 
завдань: дослідити історичне походження поняття сленгу; проаналізувати тео-
ретичний аспект використання; проаналізувати сленгові одиниці в серіалі та 
подати узагальнену класифікацію молодіжного сленгу. 

У роботі проаналізовано та систематизовано 120 сленгових одиниць, 
використаних у серіалі. Досліджено різноманітні мовні способи утворення сле-
нгу. В результаті проведеного дослідження було виявлено, що переважна бі-
льшість сленгових одиниць утворена способом словоскладання та наданням 
нового значення вже існуючим словам. Використання скорочень та метафор 
робить мову лаконічною. 
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ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 
Секція «Математика» 

 
Сафонов Нікіта Олександрович 

учень 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-
інтернат фізико-математичного профілю» 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ У ПРЯМОКУТНОМУ  

ТЕТРАЕДРІ 
 

Науковий керівник: Поляков Олег Володимирович, к.ф.-м.н., доцент 
кафедри математичного аналізу та теорії функції Дніпровського  
національного університету імені Олеся Гончара, директор КЗО «Дніпропетровський  
обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 
Актуальність. Геометричні нерівності – тема, яка є, зокрема, дуже попу-

лярною на сучасних математичних олімпіадах та турнірах.  
Опис роботи. Метод пошуку геометричних нерівностей для трикутника, 

запозичений з книги «Геометричні нерівності в трикутниках», був застосований 
до прямокутного тетраедра. З результатів роботи створеної програми був по-
будований граф нерівностей. 

Мета роботи. Отримати деякі нерівності для прямокутного тетраедра. 
Результат роботи. Досягнута мета. Побудовано граф нерівностей, 

отриманих за допомогою програми 
 

Спиридонов Іван Андрійович 
учень 9 класу Криворізької гімназії № 95  

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ДЕЯКИХ ЧАСТКОВИХ  
ВИПАДКІВ ПОКАЗНИКОВИХ РІВНЯН 

 
Науковий керівник: Шахматова Світлана Миколаївна, вчитель  
математики Криворізької гімназії № 95  

 
Актуальність роботи обумовлена тим, що показникові рівняння у нату-

ральних числах є малодослідженими і це дослідження сприятиме поглибленню 
знань з даної теми.  

Мета дослідження: вивести формули або алгоритми знаходження 
розв’язків рівнянь  і 

, коли,  просте, дослідити деякі властивості розв’язків друго-

го рівняння. 
Для реалізації мети роботи необхідно виконати такі завдання: 
1. Проаналізувати літературу щодо відомої інформації з цієї теми. 
2. Знайти натуральні розв’язки рівняння  

, описати алгоритм знаходження цих розв’язків 



[ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ] 
 

[136] 

3. Знайти кількість натуральних розв’язків рівняння , коли, 

 просте у випадках, коли і  (розділ на випадки має причину різної 

парності числа , що є причиною відмінності умов наявності розв’язку і самого 

розв’язку) 
4. Довести, що у випадку  у рівнянні , коли,  просте, 

 не може бути непарним числом, більшим ніж 1. 

5. Визначити, чи існують числа  і , за яких при умові  кратне 2, . 

6. Узагальнити отримані результати. 
 

Воротинцева Марія Євгенівна 
учениця 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-

інтернат фізико-математичного профілю» 
 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗАДАЧ  
ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ КВАЗІЛІНЕАРІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ 

РІЗНИХ БАЗОВИХ НЕРІВНОСТЕЙ 
 

Науковий керівник: Поляков Олег Володимирович, к.ф.-м.н., доцент  
кафедри математичного аналізу та теорії функції Дніпровського національного  
університету імені Олеся Гончара, директор КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-
інтернат фізико-математичного профілю» 

 
Актуальність. Нерівності, які було доведено та узагальнено запропоно-

ваним методом, було взято з учнівських олімпіад республіканського рівня різ-
них країн. Отже, його можна використовувати під час участі у математичних 
змаганнях. 

Опис роботи. У роботі досліджено метод квазілінеарізації, як спосіб за-
стосування нерівностей при розв’язанні задач. Нерівності, що були доведені 
цим методом на основі нерівності Коші-Буняковського, далі узагальнюються за 
допомогою цього методу на основі нерівності Гьольдера.  

Мета роботи. Узагальнити нерівності, доведені за допомогою методу 
квазілінеарізації на основі нерівності Коші-Буняковського, використовуючи цей 
метод на основі нерівності Гьольдера. 

Результат роботи. Досягнута мета. Отримані нерівності на основі  
нерівності Гьольдера, які є узагальненнями нерівностей, доведених на основі 
нерівності Коші-Буняковського. 

 
Заєць Микола Миколайович  

учень 10 класу Криворізького Центрально-Міського ліцею 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ 

 
Науковий керівник: Дрібас Анна Валеріївна, вчитель математики 
Криворізького Центрально-Міського ліцею  
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Дана дослідницька робота присвячена розгляду деяких числових послі-
довностей, заданих рекуррентно, їх властивостей і завдань з ними пов’язаних. 
Цього матеріалу немає в шкільній програмі, при вивченні числових послідов-
ностей ми стикаємося з рекурентним завданням лише на прикладі арифметич-
ної і геометричної прогресій, але вивчення таких послідовностей – досить за-
хоплюючий процес. 

Теорія з даного питання досить проста, лаконічна, що пронизує всі роз-
діли математики, застосовна як у геометрії, так і в математичному аналізі. За-
вдання, розглянуті в цій роботі, належать найбільшим математикам. Основи 
цієї теорії були вперше опубліковані в середині вісімнадцятого століття.  
В останні роки змінився кругозір читачів математичної літератури, і багато до-
сягнень в теорії чисел, що згадуються в популярній літературі, не підкріплені 
знаннями читачів.  

Також в роботі наведені розв’язання двох олімпіадних та трьох авторсь-
ких задач на застосування властивостей числових послідовностей, зокрема 
властивостей чисел Фібоначчі. 

 
Онбиш Вероніка Олегівна 

учениця 11 класуьКриворізького Покровського ліцею  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОШЕННЯ РАДІУСІВ СФЕРИЧНИХ  

ПОВЕРХОНЬ, ЩО МІСТЯТЬ В СОБІ ДЕЯКИЙ  
ПРАВИЛЬНИЙ МНОГОГРАННИК 

 
Науковий керівник: Желтуха Тетяна Валентинівна, вчитель  
математики Криворізького Покровського ліцею, керівник гуртка «Школа юного  
науковця» (математика) КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Мета роботи: визначити відношення радіусів сферичних поверхонь, що 

містять в собі деякий правильний многогранник в залежності від кількості ку-
льок заданого радіусу, що складають ребро піраміди. 

Об’єкт дослідження: комбінації деяких тіл обертання.  
Предмет дослідження: описані та вписані сфери в комбінаціях деяких 

тіл обертання.  
В процесі роботи було визначено відношення радіусів сферичних повер-

хонь, що містять в собі правильні трикутні піраміди, кожне ребро якої складається 
з чотирьох або п’яти однакових кульок. Також визначено загальний вигляд відно-
шення зазначених радіусів у випадку парної або непарної кількості куль, що скла-
дають ребро правильної трикутної піраміди. У випадку, коли концентричні сферич-
ні поверхні містять правильну чотирикутну піраміду було визначено відношення 
радіусів, зазначених поверхонь у випадку, коли кожне ребро піраміди містить три, 
чотири кульки, а також визначено загальний вигляд для їх парної та непарної кіль-
кості. У випадку правильної п’ятикутної піраміди було визначено загальний вигляд 
відношення радіусів концентричних поверхонь для парної та непарної кількості 
кульок, що складають ребро піраміди.  
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Секція «Математичне моделювання» 
 

Костенко Роман Тарасович 
учень 10 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-

інтернат фізико-математичного профілю» 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ДЕЯКИХ ТЕОРЕМ  
ПРО КОЛО ДЛЯ ЕЛІПСІВ 

 
Науковий керівник: Поляков Олег Володимирович, к.ф.-м.н., доцент 
кафедри математичного аналізу та теорії функції Дніпровського  
національного університету імені Олеся Гончара, директор КЗО «Дніпропетровський  
обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 
Метою роботи є узагальнення та створення геометричних теорем для 

еліпсів, узагальнення геометричних нерівностей та рівностей. Пошук ГМТ фо-
кусів вписаних еліпсів, дослідження закономірностей у описаних навколо еліп-
су трикутників або багатокутників. 

У ході науково-дослідної роботи були узагальнені, виведені або допов-
нені такі теореми: 

1. Узагальнено теорему «цікаві хорди»: WI2 = WP.WN;  
2. Узагальнено теорему про «добуток радіусів»: AI.IW =  2Rr; 
3. Виведено наслідок теореми про «добуток радіусів»  
4. Доповнено узагальнення теореми про тризуб. 
5. Доповнено узагальнення теореми Ейлера. 
 

Флягін Владислав Костянтинович 
учень 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-

інтернат фізико-математичного профілю» 
 

ВІДРІЗКИ ВСЕРЕДИНІ КОЛА 
 

Науковий керівник: Поляков Олег Володимирович, к.ф.-м.н., доцент 
кафедри математичного аналізу та теорії функції Дніпровського  
національного університету імені Олеся Гончара, директор  
КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 
 

Метою роботи є розв’язання задачі, її аналіз та дослідження.  
Розглянути можливі узагальнення, дослідження узагальнень. 

У ході науково-дослідницької роботи було зроблено наступне: 
1. Розв’язання задачі «Відрізки всередині кола» з XXI Всеукраїнського 

турніру юних математиків ім. М. Й. Ядренка. 
2. Узагальнення задачі до довільного значення суми довжин відрізків. 
3. Узагальнення задачі для довільного діаметра кола. 
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Коник Анастасія Сергіївна 
учениця 11 класу КЗО «Гімназія № 3»  

Дніпровської міської ради 
 

МОДЕЛЮВАННЯ ЕПІДЕМІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ  
ВИПАДКОВИХ ГРАФІВ 

 
Науковий керівник: Турчин Євген Валерійович, к.ф.-м.н., доцент  
кафедри диференціальних рівнянь Дніпровського національного  
університету імені Олеся Гончара  

 
Мета роботи – дослідити розвиток епідемії інфекційного захворювання у 

невеликому колективі за допомогою моделі на основі випадкових графів 1) за 
умови вакцинації; 2) без вакцинації. 

У ході науково-дослідницької роботи були отримані наступні результати: 
1. Побудовано модель епідемії, що базується на випадковому графі типу «ма-
лий світ». 2. За допомогою мови програмування R було змодельовано по 100 
епідемій для трьох окремих випадків: а) з вакцинацією 60% осіб; б) з вакцина-
цією 30% осіб; в) без вакцинації.3. Вивчено розподіл випадкових величин «три-
валість епідемії», «частина людей, що перехворіли». Досліджено ефект вакцинації 
на перебіг епідемії. 

 
Кислов Андрій Андрійович 

учень 11 класу Криворізького Покровського ліцею  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ ТІЛА, КОЖНА ТОЧКА ЯКОГО  

ЗНАХОДИТЬСЯ В ТІНІ КУБА В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД  
РОЗТАШУВАННЯ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА 

 
Науковий керівник: Желтуха Тетяна Валентинівна, вчитель  
математики Криворізького Покровського ліцею, керівник гуртка «Школа юного  
науковця» (математика) КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Основна мета роботи – розв’язати декілька задач на знаходження 

об’єму від тіні куба з різними початковими умовами. Для досягнення поставле-
ної мети в роботі виконано наступні завдання: дослідити, від яких параметрів 
залежить об’єм від тіні куба; дослідити, як змінюється об’єм, в залежності від 
зміни параметрів; розв’язати декілька задач з різними початковими умовами; 
дослідити, за яких умов об’єм від тіні куба набуватиме однакових значень. 

У ході роботи було з’ясовано, що в усіх випадках об’єм залежить від ви-
соти, на якій знаходиться джерело світла, від відстані між кубом та джерелом 
світла. У випадку, коли джерело світла рухається по колу, центр якого співпа-
дає з центром основи куба, важливими параметрами стали радіус кола, по 
якому рухається джерело світла та кут α – кут між радіусом кола та половиною 
діагоналі основи куба. Дослідження показало, що, змінюючи будь-який із цих 
параметрів, ми одержимо різні значення об’єму від тіні куба. Нами було визна-
чено, при яких значеннях кута α об’єм від тіні куба обчислюється за різними 
формулами. 
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Секція «Прикладна математика» 
 

Постоєнко Євгній Владиславович 
учень 10 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-

інтернат фізико-математичного профілю» 
 

ПРО ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ПІДМНОЖИН МНОЖИНИ  
НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 

 
Науковий керівник: Поляков Олег Володимирович, к.ф.-м.н., доцент 
кафедри математичного аналізу та теорії функції Дніпровського  
національного університету імені Олеся Гончара, директор КЗО «Дніпропетровський  
обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 
Метою роботи є розв’язання задачі, повний аналіз та дослідження, роз-

глянути всі можливі узагальнення, дослідження узагальнень та адаптування 
задачі на більш конкретний життєвий приклад. 

У ході науково-дослідної роботи було виконано такі пункти: 
1. Розв’язання задачі «Цікаві підмножини» з ХХІ Всеукраїнського Турні-

ру Юних Математиків ім. М. Й. Ядренка. 
2. Узагальнення до -кількості елементів у множині, де просте, та 

сума елементів підмножин має ділитись на . 

3. Отримання формули для обчислення кількості підмножин, сума еле-
ментів яких ділиться на . 

4. Знайдений максимум числа  в залежності від . 

5. Розглянуто прикладну задачу, в основі якої лежить задача «Цікаві 
підмножини». 

 
Федчун Захар Анатолійович 

учень 9 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-
інтернат фізико-математичного профілю» 

 
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ  

З ТЕОРІЇ ІГОР 
 

Науковий керівник: Поляков Олег Володимирович, к.ф.-м.н., доцент 
кафедри математичного аналізу та теорії функції Дніпровського  
національного університету імені Олеся Гончара, директор КЗО «Дніпропетровський  
обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 
Мета роботи: розв’язання задачі з XXI Всеукраїнського Турніру Юних 

Математиків ім. М. Й. Ядренка, її дослідження та узагальнення для  
Платонових тіл. 

У ході науково-дослідної роботи були виділені такі тези: 
1. Розв’язування задачі «Обмін інформацією» з XXI Всеукраїнського 

Турніру Юних Математиків ім. М. Й. Ядренка. 
2. Вироблення стратегії для перемоги з ймовірністю, яка не перевищує 

. 
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3. Доведення того факту, що знайдена ймовірність перемоги при ство-
реній стратегії є максимальною. 

4. Узагальнення задачі для тетраедра, гексаедра, октаедра, додекаед-
ра, ікосаедра. 

5. Узагальнення задачі для грального колеса. 
 

Волков Гліб Юрійович 
учень 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-

інтернат фізико-математичного профілю» 
 

ЗАДАЧА «І ЗНОВУ БУДУЄМО ТРИКУТНИК» 
 

Науковий керівник: Поляков Олег Володимирович, к.ф.-м.н., доцент 
кафедри математичного аналізу та теорії функції Дніпровського  
національного університету імені Олеся Гончара, директор  
КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 
Науково-дослідницька робота присвячена розв’язку даної задачі та її 

узагальненню. Результатом даної роботи є : 1. Розв’язано задачу із початко-
вою умовою. 2. Зроблено узагальнення для довільної вершини трикутника. 3. 
Знайдено та доведено необхідні обмеження для побудов трикутників. 

 
Козак Іван Олександрович 

учень 11 класу Криворізького Покровського ліцею  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ЗОБРАЖЕННЯ ПРАВИЛЬНИХ ТРИКУТНИХ ПІРАМІД  

В ДЕЯКІЙ ФАЗОВІЙ ПЛОЩИНІ В ЗАЛЕЖНОСТІ  
ВІД ЗАДАНОГО ВІДНОШЕННЯ 

 
Науковий керівник: Желтуха Тетяна Валентинівна, вчитель  
математики Криворізького Покровського ліцею, керівник гуртка «Школа юного  
науковця» (математика) КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Мета роботи: зображення множини правильних трикутних пірамід в фазо-

вій площині (k; h) в залежності від заданого відношення площ перерізу до площі 
основи піраміди. Предмет дослідження: зображення правильних трикутних піра-
мід на площині (k; h), що задовольняють умові задачі. Об’єкт дослідження: мно-
жина правильних трикутних пірамід, довжина сторін яких дорівнює 1.  

Працюючи над роботою було визначено за яких значень k проведений 
переріз перетинає певну сторону основи заданої правильної трикутної пірамі-
ди та зображено множину правильних трикутних пірамід на площині (k; h) при 
заданому відношенні площі перерізу до площі основи піраміди у випадку: коли 
переріз проходить через висоту піраміди та точку на стороні основи, що поді-
ляє її у відношенні k : 1; коли переріз проходить через вершину піраміди та 
задані точки на стороні та висоті основи, що поділяють їх у відношенні k : 1; 
коли переріз проходить через вершину піраміди та задані точки на сторонах 
основи, що поділяють їх у відношенні k : 1. 
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ 
Секція «Теоретична фізика» 

 
Ковров Владислав Ігорович 

учень 9 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  
технологій при Дніпровському національному університеті 

імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 
 

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ  
СВІТЛОВИХ ПРОМЕНІВ 

 
Науковий керівник: Григор’єв Сергій Борисович, к.ф.-м.н., доцент  
кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара, директор КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ імені 
Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
Здебільшого нам доводиться зіткатися з вивченням процесів, які відбу-

ваються плавно і є лінійними, але нелінійні системи також посідають важливе 
місце серед об’єктів нашого інтересу. Але іноді системи, в яких відбуваються 
певні різкі зміни, або як їх ще називають катастрофи, є проблематичними для 
опису їх рівноваги або певних властивостей таких систем. Тож у цій роботі ми 
розглянули і проаналізували певні такі системи, запропонували і вивчили ос-
нови досліджень за допомогою певних методів. 

Мета даної роботи це розглянути поведінку нелінійних систем і досліди-
ти її за допомогою різних способів запропонованих у цій роботі. 

Ми отримали наступні результати: 
1) Дослідження теорії особливостей Уїтні і зрозуміле її пояснення для 

читача. 
2) Дослідження машин катастроф на певні параметри і поведінку. 
3) Винайдення функцій. 
 

Трень Артем Сергійович 
учень 10 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  

технологій при Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
МІНІМІЗАЦІЯ СИЛ У ЗАДАЧАХ НА СТАТИКУ 

 
Науковий керівник: Орлянський Олег Юрійович, к.ф.-м.н., доцент  
кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного  
університету імені Олеся Гончара 

 
Метою роботи є вивчення умов, за яких мінімальною силою можна зру-

шити з місця різні прості конструкції з розподіленим навантаженням на горизо-
нтальну поверхню. 

Актуальність теми. Актуальність теми обумовлена можливістю практич-
ного використання результатів, отриманих під час дослідів та розрахунків. 

Дослідницькі завдання: 
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- Розглянути задачу мінімізації сили, необхідної для пересування стер-
жня на горизонтальній площині; 

- Розрахунок, та порівняння роботи, виконуваної під час пересування 
конструкцій різними способами; 

- Узагальнити задачу з мінімізації сили на більш складні конструкції. 
Висновки. У ході дослідження були розглянуті різні задачі з фізики, у 

яких за різних умов мінімізується сила, прикладаючи яку можна зрушити тіло з 
місця. Розглянуто декілька різних конструкцій і запропоновано спосіб узагаль-
нення. Розроблена оптимальна методика пересування палички, з виграшом у 
силі, але програшом в роботі (програш мінімізовано). Проведені експерименти 
та розрахунки з використанням програмного обладнання підтверджують  
теоретичні результати. 

 
Величко Ірина Євгенівна 

учениця 10 класу КЗО«Дніпровський ліцей інформаційних  
технологій при Дніпровському національному університеті 

імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 
 

РУХОМІ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ  
КОМПОНЕНТІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ 

 
Науковий керівник: Орлянський Олег Юрійович, к.ф.-м.н., доцент 
кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного університету імені  
Олеся Гончара 

 
Актуальність: електромагнітне поле – форма матерії, яка є практично 

всюди в нашому Всесвіті, але її найдивовижніші ефекти не дуже помітні у на-
шому макросвіті. Наприклад, які поля буде спостерігати людина, якщо вона 
покоїться відносно зарядженої частинки, або якщо рухається, обертається, 
має прискорення при поступальному русі? Ця тема є актуальною і в наш час, 
бо робиться багато відкриттів, пов’язаних з елементарними частинками, а та-
кож не до кінця вивчені ефекти електромагнітного поля в мікросвіті.  

Мета: з’ясувати поведінку електромагнітного поля в різних системах 
відліку, а також заряджених частинок (електрона), що туди поміщені. 

Об’єкт дослідження: ефекти, що виникають в електромагнітному полі 
при переході в різні системи відліку. 

Результат: розглянуті поставлені задачі та отримані пояснення для 
явищ на шкільному рівні. 

 
Радзіон Володимир Миколайович 

учень 10 класу Криворізького навчально-виховного комплексу 
№ 129 «Гімназія-ліцей академічного спрямування»  

Криворізької міської ради Дніпропетровської області  
 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РОЗДІЛЕННЯ  
ЗА ФРАКЦІЯМИ СИПУЧОГО МАТЕРІАЛУ, ЗАСНОВАНОГО  

НА ДІЇ СИЛИ ОПОРУ СЕРЕДОВИЩА 
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Науковий керівник: Мерзликін Олександр Володимирович, к.пед.н., асистент кафедри 
інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного 
університету; Голобородько Віра Анатоліївна, вчитель фізики навчально-виховного 
комплексу № 129 «Гімназія-ліцей академічного спрямування»  

 
Криворізький залізорудний басейн є найбільшим в Україні і являється 

основною сировинною базою чорної металургії країни. Металургійні компанії в 
першу чергу звертають увагу на вміст заліза в концентраті та окатишах. Збага-
чування руди розпочинається з підготовчого етапу подрібнення та розподілу 
концентрату за фракціями, які різняться розмірами частинок. На сучасних ГЗК 
для розподілу руди за фракціями використовують грохота. На роботу грохота 
витрачається забагато електричної енергії. 

В роботі пропонується в якості альтернативи грохота конвеєр, з якого на 
певній швидкості падають частинки залізної руди. Частинки мають різні розмі-
ри, тому на них буде діяти різна сила опору повітря, і вони будуть падати в 
різні бункера для різних фракцій. 

Мета дослідження полягає у визначенні можливостей оптимізації робо-
ти конвеєра для розділення залізної руди на фракції без використання грохота. 

Наукова новизна роботи визначається тим, що пропонується енергое-
фективне обладнання для сортування гірської породи за розміром, використо-
вуючи конвеєр і враховуючи силу опору середовища. 

У повітряному середовищі траєкторія падіння предметів, які мають різ-
ний розмір, масу та форму відрізняється достатньо значимо тому у рідині ви-
користовувати такий метод розділення залізної руди на фракції буде більш 
точнім і не буде потребувати повторного розділення як це використовується у 
грохоті. 

 
Голіков Тімур Романович 

учень 10 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  
технологій при Дніпровському національному університеті 

імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 
 

ОТРИМАННЯ КВАНТОВИХ СПІВВІДНОШЕНЬ  
НА ЕЛЕМЕНТАРНОМУ РІВНІ 

 
Науковий керівник: Орлянський Олег Юрійович, к.ф.-м.н.,  
доцент кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара 

 
Метою роботи є демонстрація підходу до розв’язання базових задач 

квантової механіки, заснованого на простих ідеях використання хвилі де Брой-
ля, без розв’язання рівняння Шредінгера. 

Актуальність теми. Актуальність теми обумовлена зростанням впливу 
та важливості квантової механіки за останні роки і складністю її розуміння. 

Дослідницькі задачі: 
- отримати результати для основних задач квантової механіки; 
- порівняти отримані результати із строгими розв’язками; 
- проаналізувати та зробити обчислення. 
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Висновки. Проаналізувавши роботу, можна зробити висновок, що наве-
дений підхід значно спрощує розуміння та процес розв’язання основних задач 
квантової механіки та дає або точне співпадіння із строгими розв’язками, або 
дуже близьке. 

 

Секція «Експериментальна фізика» 
 

Уланов Віктор Сергійович 
учень 9 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  

технологій при Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНОЇ ПОВЕДІНКИ ДИНАМІЧНОЇ  

СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗАНИХ ТІЛ 
 

Науковий керівник: Орлянський Олег Юрійович, к.ф.-м.н., доцент 
кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного університету імені  
Олеся Гончара 

 
Актуальність: Навіть прості динамічні системи, що описуються неліній-

ними рівняннями, можуть мати складну поведінку. Розуміння механізму виник-
нення явища динамічного хаосу при деяких значеннях параметрів такої систе-
ми є важливим для розуміння багатьох процесів у різних галузях фізики. Тео-
рія динамічних систем є сучасним напрямком науки, що динамічно розвива-
ється. 

Мета: на прикладі простої динамічної системи зв’язаних тіл дослідити 
експериментально та теоретично залежність поведінки такої системи від її 
параметрів та встановити умови виникнення явища динамічного хаосу. 

Об’єкт дослідження: динамічна система зв’язаних тіл. 
Структура: робота складається з трьох розділів, у першому розгляда-

ються експериментальні дослідження поведінки системи зв’язаних тіл, у дру-
гому описана побудова математичної моделі такої системи, у третьому за до-
помогою комп’ютерного моделювання досліджується залежність поведінки 
системи від її параметрів та вивчається явище динамічного хаосу. 

Результат: на прикладі простої динамічної системи зв’язаних тіл розгля-
нуті теоретично та перевірені експериментально варіанти поведінки такої сис-
теми при різних значеннях її параметрів та досліджено виникнення явища ди-
намічного хаосу. 

 
Голуб Юлія Олегівна 

учениця 9 класу Криворізького Центрально-Міського ліцею 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МИЛЬНИХ БУЛЬБАШОК  

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ХАРАКТЕРИСТИК РОЗЧИНУ 
 

Науковий керівник: Бондарчук Тетяна Вікторівна, вчитель фізики 

та астрономії Криворізького Центрально-Міського ліцею 
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Дана робота присвячена дослідженню, як залежать властивості миль-
них бульбашок від складу розчину і має на меті отримати розчин, який би да-
вав можливість видути такі мильні бульбашки, які б мали великі розміри та 
були досить міцними. Для цього були досліджені розчини, що куплені в мага-
зині, та виготовлені самостійно на основі вже існуючих рецептів та рецептів, які 
були придумані з урахуванням найбільш вживаних компонентів. Було дослі-
джено, що такі компоненти, як мильний розчин, гліцерин та спирти, сильно 
впливають на коефіцієнт поверхневого натягу суміші. Проведені експерименти 
показали, що якість бульбашки залежить від коефіцієнту поверхневого натягу, 
але не однозначно, тобто зменшення поверхневого натягу тільки до певного 
значення призводить до покращення якості бульбашки, потім зі зменшенням 
поверхневого натягу міцність кульки зменшується. 

В результаті найкращим розчином виявився розчин, у якого коефіцієнт 
поверхневого натягу 32,1 мН/м – таке значення, очевидно, є оптимальним для 
отримання гарних бульбашок. 

Дана робота мене захопила, так як я з дитинства полюбляла гратися 
мильними бульбашками, тож я вважаю, що практична значимість та актуаль-
ність даної роботи може бути у виготовленні розчинів, які будуть показувати 
гарні результати в шоу та дитячих іграх. Але таке застосування мого дослі-
дження не є єдиним, так як явище поверхневого натягу можна використовува-
ти і в технологічних процесах, наприклад, при флотації деяких виробів, якщо 
збільшити поверхневий натяг рідини, вироби будуть плавати на поверхні за-
вдяки збільшенню сили поверхневого натягу та їх легше буде «виловлювати» 
в кінці транспортування.  

Завдання, які були поставлені в ході роботи, виконані. 
 

Чайка Артем Олексійович 
учень 9 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-

інтернат фізико-математичного профілю» 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЛОСКОГО  

СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРУ 
 

Науковий керівник: Книш Людмила Іванівна, д.т.н., професор,  
завідувач кафедри аерогідромеханіки та енергомасопереносу Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара 

 
Кліматичні умови України сприяють розвитку сонячної енергетики. Згід-

но останніх десяти років метеорологічних спостережень, на Україну припадає 
100 – 200 сонячних днів в році в залежності від регіону. Середньорічний поте-

нціал сонячної енергії в Україні 1235 кВт⸱год/м2 є достатньо високим і набагато 

вищим ніж, наприклад, в Німеччині – 1000 кВт⸱год/м2. Для нагріву теплоносія 
сонячним випромінювання до помірних температур доцільно використовувати 
плоскі сонячні колектори або геліоколектори (ГК).  

Метою роботи є визначення величини енергетичного показника (коефі-
цієнту теплових втрат) плоского сонячного колектору з урахуванням особливо-
стей його конструкції та умов функціонування. 
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Для досягнення поставленої мети, користуючись інженерними методи-
ками та самостійно створеним комп’ютерним кодом, проведено дослідження 
показників енергетичної ефективності ГК в залежності від особливостей його 
конструкцій та кліматичних умов України. 

За результатами виконаних досліджень отримані наступні науково-
практичні результати: 

1. Плоскі сонячні колектори можуть використовуватися для нагріву води 
до помірних температур, що не перевищують температуру 100оС. До їх переваг 
слід віднести можливість використання як прямої, так і розсіяної сонячної радіації; 
вони не потребують стеження за Сонцем і повсякденного обслуговування.  

2. Запропоновано алгоритм розрахунку головної енергетичної характерис-
тики плоского ГК – коефіцієнту теплових втрат. Створена методика є універсаль-
ною. В ній є можливість варіювання різними вхідними даними. На основі наведеної 
методики складено програмний код, який дозволяє розрахувати коефіцієнт тепло-
вих втрат, середню температуру теплоносія та інші важливі проектні параметри. 

3. На основі виконаних розрахунків були отримані та проаналізовані особ-
ливості параметрів. Було встановлено залежності значення середньої температу-
ри теплоносія від інтенсивності сонячної радіації, середньої температури теплоно-
сія від товщини шару ізоляції. 

4. Інтенсивність сонячної радіації має велике значення для збільшення 
температури теплоносія. Параметри ГК, які використовуються в роботі, обмежені 
температурою кипіння та кристалізації теплоносія. В разі досягнення критичних 
значень, система виходить зі строю. Встановлено, що ефективним засобом під-
вищення показників роботи ГК є його теплоізоляція. Визначення оптимальної тов-
щини ізоляції є необхідною складовою надійності роботи ГК. 

 
Мухач Гліб Сергійович 

учень 11 класу Криворізького природничо-наукового ліцею 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНОПРИСКОРЕНОГО РУХУ ТА  

ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ 
 

Науковий керівник: Задорожній Віталій Миколайович, вчитель фізики 
та інформатики Криворізького природничо-наукового ліцею  

 
Практично кожної секунди нашого життя нам випадає можливість спос-

терігати рух тіл у просторі: можливо, ми кудись йдемо, або спостерігаємо за 
оточуючою нас суєтою, або взагалі, залишившись на повній самоті, в поле зо-
ру пролітає падаюча звідкись пилинка. Ми звикли до руху навколишнього світу 
настільки, що можемо навіть не помічати його. Не дивно, адже «Життя – це 
рух!» – так сказав давньогрецький фізик і філософ Аристотель. 

Мета даної роботи: дослідити рівноприскорений рух та виготовити при-
стрій для дослідження рівноприскореного руху на базі програмно апаратного 
комплексу Arduino. Об’єктом дослідження є рівноприскорений рух, а предме-
том дослідження – прискорення. 

В роботі ставляться наступні завдання: 
- вивчити теоретичні матеріали з теми «Рівноприскорений рух»; 
- розглянути особливості програмно апаратного комплексу Arduino; 
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- виготовити пристрій для вимірювання часу рівноприскореного руху, 
розробити програму для його роботи та провести вимірювання. 

Принцип роботи розробленого мною пристрою досить зрозумілий навіть 
для школяра, тому при наявності необхідних деталей можна зібрати його на-
віть у школі та використовувати на уроках фізики для наочного розуміння при-
скорення вільного падіння. Отриманим пристроєм можна вимірювати приско-
рення вільного падіння із достатньо великою точністю. 

 
Плескач Михайло Тарасович 

учень 11 класу Криворізької гімназії № 49  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВИТІКАННЯ РІДИНИ З ПОСУДИНИ 
 

Науковий керівник: Здещиц Валерій Максимович, д.т.н., професор  
кафедри фізики та методики її навчання Криворізького державного 
педагогічного університету; Кравченко Тетяна Вікторівна, вчитель фізики  
Криворізької гімназії № 49  

 
Практична необхідність вивчення процесів, які супроводжують витікання 

рідини через отвір в посудинах, пов'язана з проектуванням гідротехнічних спо-
руд, організацією швидкого спорожнення великих ємностей (наприклад, ава-
рійний злив пального з баків літака), здійсненням суспензійного лиття та бага-
тьма іншими проблемами техніки. 

В роботі теоретично та практично досліджені процеси, які супроводжу-
ють витікання рідини через отвір в посудинах різної форми. 

Визначено:  
1) форму вільної поверхні рідини при обертанні відкритої посудини з рі-

диною навколо вертикальної осі. Доведено, що форма поверхні рідини зале-
жить від частоти обертання, геометричних параметрів посудини, об’єму ріди-
ни, але не залежить від густини рідини;  

2) час витікання рідини з відкритих і закритих циліндрів та конусів та 
вплив воронкоутворення на величину цього часу. Доведено, що поверхня во-
ронки має форму псевдосфери. 

Крім цього, визначена критичну частоту обертання, при якій рідина ви-
ливатися через отвір в центрі посудини не буде. 

 
Цибульський Назар Олександрович 

учень 10 класу КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 4» 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ЯВИЩ ТА ЇХ  

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Науковий керівник: Скрипник Віктор Іванович, вчитель фізики  
КЗ «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» 
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Думка людини завжди летить вперед. Ідеї деяких вчених та їх відкриття 
не потрібні сьогодні – не актуальні. Але проходить час, з’являється нова техні-
ка і те, що було «зарано», стало необхідним. Явища відкриті у 1821 році німе-
цьким вченим Зеєбеком, у 1834 році – французьким фізиком Пельтьє не знай-
шли свого застосування в дев’ятнадцятому столітті. Але сьогодні термоелект-
ричне явищі актуальні, цікаві із – за їхнього широкого застосування. В сучас-
ному світі – світі напівпровідників, термоелектричні явища отримали нове «ди-
хання»: розробкою їх застосування займаються дослідницькі центри, наукові 
лабораторії, генії-аматори. Це стосується генерації електричного струму, оскі-
льки термоелектричні генератори широко застосовують як джерело малогаба-
ритних споживачів електроенергії – в радіоприймачах, в стільникових та супут-
никових телефонах, переносних комп’ютерних пристроях, автоматиці і тому 
подібне від наявних джерел тепла. Термопари застосовують для вимірювання 
температури. Елементи Пельтьє широко використовують в системах мікроохо-
лодження. 

Мета цієї роботи: вивчити термоелектричні явища, розібратись в конс-
трукції термопари, елемента Пельтьє, у фізичних принципах їх роботи, 
з’ясувати їх переваги та недоліки у практичному застосуванні, можливі засто-
сування від науки та техніки до побуту людини. 

Результати проведених досліджень можуть бути використані при про-
ведені фізичного практикуму в старших класах, при проведенні домашнього 
експеримента з фізики старшокласниками, які цікавляться фізикою, у роботі 
гуртка робототехніки. 

 
Заторжинський Кирило Станіславович 

учень 11 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  
технологій при Дніпровському національному університеті 

імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 
 

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК  
МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ 

 
Науковий керівник: Козлова Тетяна Іванівна, вчитель фізики  
КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ імені Олеся Гончара» 
Дніпровської міської ради 

 
Мета роботи: Узагальнення знань по моделям виникнення та взаємодії 

магнітних полів різної природи та їх впливу на людину та природу. 
Актуальність: Комплексне дослідження фізичних явищ, пов'язаних з ма-

гнітним полем Землі може допомогти учням навчального закладу та полегшити 
розрахунки у практичних та лабораторних роботах. 

Дослідницькі завдання:  
1) виготовити установку для дослідження напруженості та магнітної ін-

дукції магнітного поля;  
2) проаналізувати отримані результати та порівняти їх з значенням між-

народної моделі головного магнітного поля Землі. 
Висновки: 
1. Розглянуто джерела виникнення магнітного поля, виділені основні 

його характеристики та показано принцип відображення його силових ліній. 
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2. Встановлено, що гіпотези механізму виникнення магнітного поля 
планет, досить суперечливі і до теперішнього часу експериментально не підт-
верджені.  

3. Розглянуто побудова магнітного поля Землі. Особливу увагу приді-
лено впливу на лінії магнітної індукції Землі сонячного вітру та магнітних ано-
малій. 

4. Показані сучасні уявлення про вплив магнітного поля на еволюцію 
живих організмів та людину. Вказано на зв’язок між сплесками інтенсивності 
магнітного поля Землі і загостреннями захворювань. 

5. Виготовлена експериментальна установка для виміру горизонталь-
ної складової магнітної індукції. Проведені заміри горизонтальної складової 
індукції магнітного поля Землі в місті Дніпро. Середнє значення її складає 
29,16мкТл. 

6. Проведені розрахункові дослідження магнітного поля для міста 
Дніпро за період 2000 – 2020 роки з використанням Міжнародної моделі голов-
ного магнітного поля Землі IGRF-12. Показано, що за цей період має місце 
зниження інтенсивності магнітного поля на 6,48%. Горизонтальна складова 
магнітної індукції в місті Дніпро в 2018 році складає 20,33 мкТл. 

Отримані результати проведеної роботи:  
1. Заміри значення горизонтальної складової магнітної індукції проводи-

лися в приміщенні залізобетонного дому, де металева «сітка» трубопроводів 
систем водо і тепло постачання екранує магнітне поле Землі. Звідси таке ви-
кривлення значень горизонтальної складової інду-кції магнітного поля Землі в 
місті Дніпро. Середнє значення її складає 31,6 мкТл. 

2. Порівняння розмірів магнітної індукції з л.б. № 1 (29,16 мкТл) і  
л.б. № 2 (20,33 мкТл) вказує на значну розбіжність результатів (біля 30%). Це 
може бути пояснено тим, що Міжнародна модель головного магнітного поля 
Землі не включає аномальний вплив Криворіжського залізорудного родовища, 
яке розташовано поблизу міста Дніпро. Крім того, заміри магнітної індукції з 
л.б. №1 проводилися в приміщенні, навколо якого було багато металевих  
предметів, які мали вплив на магнітне поле. 

 

Секція «Астрономія та астрофізика» 
 

Морозов Владислав Сергійович 
учень 10 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  

технологій при Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
ГРАВІТАЦІЙНІ МАНЕВРИ. ПАРАДОКСИ ПРИ  

ГРАВІТАЦІЙНИХ МАНЕВРАХ 
 

Науковий керівник: Орлянський Олег Юрійович, к.ф.-м.н., доцент 
кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного університету імені  
Олеся Гончара 

 
Метою роботи є дослідження гравітаційних маневрів, які є невід’ємною 

частиною космічних досліджень; та виникнення парадоксів при цьому явищі. 
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Актуальність теми. Актуальність теми обумовлена використанням граві-
таційних маневрів майже у всіх космічних операціях. 

Дослідницькі завдання:  
- дослідити явище гравітаційного маневру;  
- порівняти отримані результати з реальними даними;  
- запропонувати вирішення питання щодо парадоксальних результатів 

деяких космічних операцій під час гравітаційного маневру. 
Висновки. Запропоновано пояснення відкритого міжнародною групою 

дослідників парадоксу, згідно якого під час гравітаційних маневрів відбуваєть-
ся не зрозумілий додатковий приріст енергії. Зроблені оцінки близькі за  
значеннями до даних спостережень. 

 
Чигирин Даніл Олегович 

учень 11 класу КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» 
Кам’янської міської ради 

 
ЕВОЛЮЦІЯ ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОМЕТИ 4Р/FAYE 

 
Науковий керівник: Мірошник Наталія Петрівна, вчитель фізики та 
астрономії КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» Кам’янської 
міської ради 

 
В роботі представлені результати детального дослідження фізичних  

характеристик короткоперіодичної комети 4P/Faye. Проведений кількісний 
аналіз масових втрат ядра комети з використанням основних положень моделі 
кометного ядра Ф. Уіппла. Визначені ефективний час сублімації, масові втрати, 
зменшення радіуса ядра комети за проходження та час, через який комета 
перетвориться у кометоастероїд. Додатково були розраховані істинна анома-
лія та фокальний параметр орбіти комети. Встановлено характер зміни діаме-
тру коми та середньої концентрації частинок у комі та хвості комети. 

Досліджена еволюція фотометричних параметрів комети 4P/Faye за  
130 років спостережень. Виявлена залежність абсолютного блиску комети від 
активності Сонця. 

Актуальність: робота є актуальною, адже дає можливість розв’язати 
проблему походження комет та їх генетичного зв’язку з іншими тілами Соняч-
ної системи. Визначення еволюції фізичних характеристик комет необхідні для 
розробки стратегії захисту Землі від астероїдо-кометної загрози. 

 
Поліщук Тимур Максимович 

учень 10 класу Криворізького Центрально-Міського ліцею 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ КАЧАЛЬНИХ КОЛИВАНЬ 

 
Науковий керівник: Бондарчук Тетяна Вікторівна, вчитель фізики та 
астрономії Криворізького Центрально-Міського ліцею  

 
Зоряне небо завжди вабило людей і споглядаючи з ночі в ніч за незмін-

ним виглядом положення зірок та сузір’їв, небо в певній мірі ставало для  
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людства еталоном незмінності. Тим більш незвичним був факт, що положення 
зірок все ж таки повільно змінюється. Це помітив філософ Гіппарх у ІІ ст. до 
н.е. але пояснити це явище змогли тільки у ХVІІІ столітті і пов’язані вони з  
прецесією і нутацією Землі. Мене це явище теж дуже зацікавило, передусім 
тим, що я дізнався, що наприклад з часом Полярна зірка втратить свою роль, а 
роль полярної зірки набуде Вега із сузір’я Ліри; деякі сузір’я північної півкулі, 
які на даний момент не видимі для північного спостерігача, з часом можна бу-
де побачити. Мене це настільки вразило, що я вирішив вивчити ці явища та їх 
наслідки детальніше. 

Отже, прецесія і нутація – є одночасно і фізичними і астрономічними 
поняттями. В фізиці ці поняття пов’язані з обертанням твердого тіла, зокрема, 
гіроскопа, а так як Земля подібна до нього, то ці фізичні закономірності розпо-
всюджуються і на неї. До того ж, я дізнався, що причиною нутації і прецесії є 
взаємодія Землі з іншими космічними тілами, такими як Місяць, Сонце, плане-
ти Сонячної системи. 

Одним із наслідків цього можна вважати так звані цикли Міланковича. 
Ще одним наслідком цих явищ є те, що вигляд зоряного неба змінюєть-

ся з часом. Внаслідок прецесії відбувається повільна зміна вигляду зоряного 
неба, яка не помітна при відносно невеликих проміжках часу, які порівняні з 
часом життя конкретної людини. Але за відрізки часу порядку декількох тисяч 
років ці зміни будуть досить відчутними. Так, наприклад, через декілька тисяч 
років у наших широтах буде спостерігатися сузір’я Південного Хреста, а Сиріус 
буде світилом, яке не заходить. Розрахунки також показують, що внаслідок 
прецесії через 12000 років полярною зорею буде Вега (α Ліри). 

Зацікавленість темою стало поштовхом до написання комп’ютерної про-
грами. Вона складена на основі даних сучасної обсерваторії та дає можливість 
задавши рік спостереження як в минулому так і в майбутньому) побачити, як 
буде виглядати зоряне небо в цей період з урахуванням прецесії.  

Зрозуміло, програма не враховує можливість спалаху наднової зірки, 
або щось подібне, але все таки, на мій погляд, досить точно показує вигляд 
зоряного неба і дуже цікаво побачити, як воно виглядало або буде виглядати в 
різні проміжки часу. 

 
Ружевич Володимир Олександрович 

учень 11 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  
технологій при Дніпровському національному університеті 

імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КОСМІЧНИХ ТІЛ  
НА ПРИКЛАДІ АСТЕРОЇДІВ 

 
Науковий керівник: Козлова Тетяна Іванівна, вчитель фізики  
КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ імені Олеся Гончара» 
Дніпровської міської ради 

 
Мета роботи – дослідити поняття астероїд, залежність блиску від фор-

ми та типу поверхні астероїда, поведінку астероїда в полі тяжіння Землі. 
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Тема роботи була вибрана завдяки бажанню дослідити поведін-ку асте-
роїдів в полі тяжіння Землі та якісні характеристики астероїдів; завдяки бажан-
ню експериментально перевірити актуальні методи до-слідження астероїдів.  

Актуальність роботи полягає в тому, що ці дослідження мають великий 
потенціал, через те що астероїди мають у своєму вмісті мають багато корис-
них елементів та можуть по різному використовуватись астрономами. 

Теоретична частина містить основні положення про астероїд, фотомет-
рію, зоряну величину, блиск (або видиму зоряну величину), криві блиску. 

У практичній частині детально описано лабораторні роботи, які містять 
власні теоретичні, експериментальні та віртуальні досліджен-ня; проведені за 
допомогою сформульованих задач, власних: установ-ки та програми для про-
ведення дослідження. 

В кінці роботи зроблені висновки стосовно проведеної роботи, отрима-
них результатів та їх цінності. 

Ця робота може бути використана в якості лабораторного прак-тикуму з 
астрономії для дослідження поведінки астероїдів в полі тя-жіння Землі та дос-
лідження впливу форми та типу поверхні астероїда на його криву блиску. 

 
Маслакова Ксенія Денисівна 

учениця 11 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних 
технологій при Дніпровському національному університеті 

імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 
 

ДИВОВИЖНИЙ СВІТ ЗІРОК 
 

Науковий керівник: Козлова Тетяна Іванівна, вчитель фізики  
КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ імені 
Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 
 

Актуальність моєї роботи полягає в тому, що люди досі цікавляться зо-
ряним небом та вважають, що за ним стоїть майбутнє. Світ зірок надихає люд-
ство на прогрес та інноваційні рішення. 

Метою роботи стало дослідження та логічне структурування існуючих  
даних про зірки та сузір’я, подача їх за допомогою програмування, графіки та 
моделювання. Створити унікальну багато функційну програму, що допоможе 
усім людям, бажаючим вивчити зоряне небо.  

Дослідницькі завдання:  
1) дослідити, проаналізувати та структурувати матеріали про зірки та 

сузір’я північної та південної півкулі, подати їх цікаво у теоретичній частині;  
2) аналізуючи теорію створити багато функційну програму з великою кі-

лькістю віртуальних лабораторних робіт та творчих завдань;  
3) комплексне моделювання галереї зодіакальних сузір’їв. 
Теоретична частина складається із систематизованих мною знань про 

зірки і сузір’я північної та південної кулі.  
А у практичній частині я створила багато функційний проект з п’яти роз-

ділів з лабораторними та творчими роботами, а також створила галерею зоді-
акальних сузір’їв.  
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Секція «Аерофізика та космічні дослідження» 
 

Волков Андрій Олексійович 
учень 10 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  

технологій при Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
ЗМІНА ФОРМИ ТІЛ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 

 
Науковий керівник: Орлянський Олег Юрійович, к.ф.-м.н., доцент 
кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного  
університету імені Олеся Гончара 

 
Актуальність теми. Астрономічні відкриття дають змогу краще зрозуміти 

наш Всесвіт і його властивості. Запровадження нового методу астрономічних 
досліджень завжди є актуальним. 

Метою роботи є дослідження явища зміни форми тіла як методу астро-
номічних досліджень. Дослідницькі завдання: дослідити явища та ефекти спе-
ціальної теорії відносності; розглянути види фотографування релятивістських 
об’єктів; розглянути фотографування об’єктів як метод дослідження космосу. 

Висновки. У роботі було досліджено кінематичний ефект скорочення 
довжини рухомого тіла та ортогональне і проективне фотографування реляти-
вістських об’єктів. На основі перетворень для зазначених видів фотографу-
вання було проведено моделювання спостережуваного зображення об’єктів. 

Як інструмент астрономічних досліджень у роботі було розглянуто фо-
тографування космічних об’єктів, які рухаються зі швидкостями близькими до 
швидкості світла. Вивчаючи фотографії можна дізнаватися розміри об’єктів та 
їх швидкість, а потому припускати траєкторію цих об’єктів. 

 
Кетков Юрій Олегович 

учень 9 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  
технологій при Дніпровському національному університеті 

імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 
 

РУХ У ПОЛІ ТЯЖІННЯ. КЛАСИЧНІ ТА РЕЛЯТИВІСТСЬКІ 
ЕФЕКТИ 

 
Науковий керівник: Григор’єв Сергій Борисович, к.ф.-м.н., доцент 
кафедри теоретичної фізики Дніпровського національного університету імені  
Олеся Гончара, директор КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ 
імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
Актуальність теми. Я вважаю мою роботу актуальною, тому що зараз 

дуже багато різних розробок навколо чорних дір та космосу цілком. 
Метою роботи є дослідити та змоделювати рух тіла у полі тяжіння, та 

рух світла у сильному гравітаційному полі. Дослідницькі завдання: дослідити як 
рухається тіло у полі тяжіння та світло у сильному гравітаційному полі; змоде-
лювати ці рухи та порівняти їх особливості. 
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Результат. При вивчені й аналізу проблеми були розглянуті рух тіла у 
центральному полі та рух світла у гравітаційному полі чорної діри. Обидва ру-
хи було досліджено та змоделювано за допомогою комп’ютерної програми. 

 
Курочка Максим Віталійович 

учень 11 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  
технологій при Дніпровському національному університеті 

імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ АБЕРАЦІЇ ОПТИЧНИХ СИСТЕМ:  
ТЕЛЕСКОПИ 

 
Науковий керівник: Козлова Тетяна Іванівна, вчитель фізики  
КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ імені Олеся Гончара» 
Дніпровської міської ради 

 
Актуальність: у наш час є багато астрономів-любителів, які досліджують 

зоряне небо за допомогою телескопу і при дослідженні вони іноді спостеріга-
ють аберації, але не всі вони розуміють як вони виникають та «працюють», але 
за допомогою проекту вони зможуть дізнатись детальніше про аберації на їх 
моделях та про телескопи також.  

Мета роботи: інтегрування телескопу з ПК, створення віртуальної енци-
клопедії, яка буде інформаційною, пізнавальною, цікавою для користувача та 
зможе допомогти йому пізнати принципи роботи, використання телескопів, 
знайти теорію щодо побудови телескопа та за допомогою котрої можна буде 
вивчати аберації оптичних систем на моделі. Дослідницькі завдання: 1) виго-
товити власний телескоп для дослідження зоряного неба та аберацій на прак-
тиці; 2) створити віртуальну енциклопедію, котра була б гарним посібником 
для людини, котра цікавиться даною темою. 

Висновки: 
1. Розглянуто причини виникнення аберацій, виділені принципи боро-

тьби з ними. 
2. Розглянуто побудову аберацій оптичних систем на їх моделях. 
3. На основі науково-дослідницької роботи виготовлено телескоп, за 

допомогою котрого можна досліджувати зоряне небо та аберації на практиці. 
Отримані результати проведеної роботи: 
1. Для збиральних лінз поздовжня сферична аберація від’ємна, для ро-

зсіювальних – додатна. Тому, комбінуючи розсіювальні і збиральні лінзи, мож-
на виправляти сферичну аберацію. Також для усунення сферичної аберації 
використовують діафрагму, що виділяє пучок променів, близьких до параксіа-
льних. 

2. Величина розбіжності променів, зумовлена хроматичною аберацією, 
в багато разів перевищує ефект сферичної аберації. Цей недолік можна лікві-
дувати завдяки комбінації збиральних і розсіювальних лінз, виготовлених із 
сортів скла з різною дисперсією. Наприклад, оптичне скло кронглас має меншу 
дисперсію, а флінтглас – більшу, тому в системі з двох лінз – збиральної з 
кронгласу і розсіювальної з флінтгласу – хроматична аберація може бути ско-
мпенсована, а оптична сила системи залишиться позитивною. Таку комбінова-
ну лінзу називають ахроматичною. 
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ВІДДІЛЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК 
Секція «Internet-технології та WEB дизайн» 

 
Колохіна Катерина Ігорівна 

учениця 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-
інтернат фізико-математичного профілю» 

 
РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО СТРУКТУРИ І  

ФУНКЦІОНАЛУ ТИПОВОГО САЙТУ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ПОРТАЛУ  

КЗО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ  
ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ПРОФІЛЮ» 

 
Наукові керівники: Безрукава Оксана Григорівна, вчитель інформатики КЗО  
«Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю»;  
Ільченко Ірина Григорівна, вчитель інформатики КЗО «Дніпропетровський обласний 
ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 
Зараз увага, яка приділяється використанню мережевих ресурсів вітчи-

зняними закладами загальної середньої освіти не відповідає широким можли-
востям Інтернету та рівню його популярності серед молоді. Саме через це, 
вивчення функціонування сайтів закладів загальної середньої освіти набуває 
своєї актуальності.  

Метою наукової роботи є створення рекомендацій щодо оптимальної 
структури та функціоналу типового сайту закладу загальної середньої освіти.  

На основі розроблених рекомендацій створено та протестовано новий 
сайт Дніпропетровського обласного ліцею-інтернату фізико-математичного 
профілю. Веб-сайт реалізовано за допомогою методу ручного створення та з 
використанням безкоштовних програм та додатків. Під час тестування сайту 
було перевірено орфографію, коректність гіперпосилань та відображення ре-
сурсу в різних браузерах та на різних пристроях, коректність роботи елементів 
дизайну. Також, було проведено опитування учнів, згідно з результатами яко-
го, новий сайт є значно зручнішим, у порівнянні за старим. 

 
Баранов Дмитро Ігорович 

учень 11 класу Павлоградського міського ліцею  
Павлоградської міської ради Дніпропетровської області 

 
ІНТЕРНЕТ-САЙТ ДЛЯ СЕРВІСУ ДОСТАВКИ ПРОДУКТІВ  

ІЗ СУПЕРМАРКЕТІВ 
 

Науковий керівник: Бондарева Раїса Григорівна, вчитель інформа-
тики Павлоградського міського ліцею  

 
Сталося так, що у наш час користуватись Інтернетом набагато легше, 

ніж, наприклад, сім років назад. Прогрес невпинно іде вперед, а майбутнє сто-
відсотково за електронікою та комп’ютерами. Через це я не вагався, вибираю-
чи вид проекту. Я обрав створення сайту сервісу доставки, бо такий сервіс 
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успішніше всього буде працювати саме через Інтернет. Цільовою аудиторією є 
будь-які люди, котрі хоч трохи ознайомлені з поняттям «браузер» та «сайт». 

Мета: створити інтернет-сайт, який буде безпомилково функціонувати 
та допоможе людям зекономити час на покупки.  

Для створення сайту я використав такі мови розмітки, стилів та програ-
мування: HTML, CSS, JavaScript та PHP. Сайт був створений за допомогою 
найновітніших методів задля його належної роботи, але для гарного функціо-
нування потрібні браузери останньої версії. Перед собою я ставив невеликі 
цілі, яких я намагався максимально точно притримуватись: інтерфейс сайту 
повинен бути приємним та зрозумілим; логічність порядку виконання замов-
лення; прості та ефективні способи написання проекту, які зведуть можливість 
похибки до мінімуму. 

 
Лавроненко Борис Геннадійович 

учень 9 класуКриворізького Центрально-Міського ліцею  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
«СТВОРЕННЯ САЙТУ «SMARTFIN» ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО АНАЛІТИНИХ ДАННИХ  
ФОНДОВОГО РИНКУ США ТА ЗОВНІШНЬОГО РИНКУ» 

 
Науковий керівник: Шапоріна Ольга Олександрівна, вчитель  
інформатики Криворізького Центрально-Міського ліцею; науковий консультант:  
Мерзликін Павло Володимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедри інформатики та  
прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету 

 
Актуальність дослідження: веб-сайти – це найзручніший спосіб демонс-

трації досягнень, можливість повідати всьому світу про себе. Вміти їх створю-
вати, тобто впевнено позначити свій унікальний образ в умовах сучасного сві-
ту, є над-звичайно актуальним.  

Об’єкт дослідження: професійна діяльність економіста з обробки аналі-
тичної інформації в мережі Інтернет.  

Предмет дослідження: сайт, який забезпечить вільний доступ економіс-
там до аналітичної інформації.  

Мета дослідження: створити WEB-сайт для більш зручного доступу та 
сприйняття аналітичної інформації в мережі Інтернет.  

Дослідницькі завдання:  
- проаналізувати сферу діяльності економістів, пов’язану зі збором ана-

літичної інформації;  
- порівняти наявні у мережі сайти-аналоги;  
- висунути функціональні вимоги до власного WEB-сайту;  
- спроектувати і створити власний інформаційний продукт.  
Висновки: Основним результатом роботи є створений сайт 

«SMARTFIN». На сайті представлені котування, інформація про зміни в ринках 
різних країн світу, аналітична інформація, висновки щодо новин та аналітичної 
інформації та прогнози щодо валютних та фондових ринків країн світу. 
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Секція «Безпека інформаційних та телекомунікаційних  
систем» 

 
Коцько Кирило Олександрович 

учень 11 класу Криворізького Центрально-Міського ліцею 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
КРИПТОГРАФІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ДВОВИМІРНОЇ  

МАШИНИ ТЮРІНГА 
 

Науковий керівник: Шапоріна Ольга Олександрівна, вчитель  
інформатики Криворізького Центрально-Міського ліцею; науковий 
консультант: Мерзликін Павло Володимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедри  
інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного 
університету 

 
Споконвіку людина має потребу у безпечному збережені та передачі 

особистої інформації. Саме для цього існує криптографія. Використовується 
багато видів криптографічного шифрування, деякі поширені, інші ні. Тому 
створення алгоритмів для шифрування цифрової інформації є актуальним. 

Об’єкт дослідження: алгоритми асиметричної криптографії. 
Предмет дослідження: криптографічний алгоритм з використанням дво-

вимірної машини Тюрінга. 
Метою дослідження є розробка алгоритму для шифрування та дешиф-

рування інформації та створення генератора псевдовипадкових чисел, спеціа-
льно оптимізованого під даний алгоритм. Дослідницькі завдання: проаналізу-
вати сучасні криптографічні алгоритми; дослідити роботу мурахи Ленгтона – 
двовимірної машини Тюрінга; спроектувати та створити генератор псевдови-
падкових чисел, спеціально оптимізований під алгоритм шифрування; створи-
ти алгоритм шифрування, оснований на роботі мурахи Ленгтона; дослідити 
властивості створеного алгоритму; дослідити даний алгоритм на криптографі-
чну стійкість; здійснити тестування та відлагодження. 

Результатом роботи є алгоритм для шифрування цифрової інформації з 
власним генератором псевдовипадкових чисел. Програмне забезпечення 
створене за допомогою мови програмування C++. 

 
Ліщенко Анастасія Олександрівна 

учениця 10 класу Криворізької загальноосвітньої школи  
I-III ступенів №103 Криворізької міської ради  

Дніпропетровської області 
 

ЛІНГВІСТИЧНА СТЕГАНОГРАФІЯ. ПРОГРАМА 
«STEGANOLING» – КОДУВАННЯ ТА ДЕКОДУВАННЯ  

ПРИХОВАНИХ ТЕКСТОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ 
 

Науковий керівник: Власенко Тетяна Володимирівна, вчитель інформатики  
Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 103; науковий консультант: 
Мерзликін Павло Володимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедри інформатики та  
прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету 
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Методів прихованої передачі інформації в текстових документах прис-
вячено такий напрямок в технологіях прихованої передачі інформації як лінгві-
стична стеганографія. Відмінною особливістю даного напрямку є те, що в якос-
ті контейнерів використовуються звичайні відкриті тексти. Причому дані тексти 
повинні бути абсолютно «нешкідливі» зовні, тобто дане повідомлення не по-
винно викликати у читача підозри про те що, в ньому міститься секретне пос-
лання. Основним плюсом лінгвістичної стеганографії є те, що на відміну від 
інших видів стеганографії, секретне повідомлення може бути передано як зав-
годно: через електронне послання, написане від руки або навіть передане в 
розмові. Зі сказаного випливає актуальність роботи. 

Мета роботи – створити програму кодування текстових повідомлень та 
їх приховування в інших текстових файлах методом лінгвістичної стеганогра-
фії, враховуючи правила написання та чергування українських прийменників та 
сполучників.  

Задачі дослідження:  
- проаналізувати теоретичні засади лінгвістичної стеганографії;  
- порівняти наявні алгоритми лінгвістичної стеганографії, придатні для 

роботи з україномовним текстом;  
- на основі результатів порівняння висунути вимоги до власного стега-

нографічного алгоритму;  
- спроектувати алгоритм та створити його програмну реалізацію;  
- здійснити тестування й відлагодження створеного програмного забез-

печення. 
Проведені тестування та дослідження програми показали її практич-

ність, точність кодування та декодування, тобто можливість приховувати дані 
(захист від промислового шпигунства, авторського права, державних таємниць 
тощо). Програма невибаглива до технічних засобів та відповідає вимогам  
сучасного суспільства. 

 

Секція «Інформаційні системи, бази даних та системи  
штучного інтелекту» 

 
Шевцов Андрій Вікторович 

учень 11 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  
технологій при Дніпровському національному університеті 

імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ АЛГОРИТМУ  
ФОРДА- БЕЛЛМАНА ТА АДАПТАЦІЇ ПОШУКУ В ШИРИНУ 

ДЛЯ НЕОРІЄНТОВАНОГО ЗВАЖЕНОГО ЗВ`ЯЗНОГО ГРАФА 
 

Науковий керівник: Ентін Йосиф Абрамович, к.ф.-м.н., викладач інформатики  
КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ імені Олеся Гончара» 
Дніпровської міської ради 

 
Мета роботи: створити порівняльну характеристику алгоритму Форда-

Беллмана та пошуку за критерієм вартості 
Основні задачі роботи:  
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1) проілюструвати принципи роботи обох алгоритмів у комп’ютерному 
проекті з дружнім інтерфейсом;  

2) створити підпрограму-конструктор, що надає можливість будувати 
графи та обробляти їх;  

3) знайти для побудованого користувачем графа час роботи обох алго-
ритмів і визначити кращий;  

4) спробувати розробити алгоритм, що поєднує позитивні сторони обох 
алгоритмів. 

Результати. Створено модифікацію алгоритму Форда-Беллмана, що 
значно покращує його роботу, коли він демонструє найгірші результати, тобто 
коли середній коефіцієнт розгалуження є невеликим (меншим від п’яти).  

Розроблено комп’ютерний проект, де реалізовано згадані вище алгори-
тми. Він дозволяє не тільки визначити час та складність алгоритму для конкре-
тного графа, а й побачити всі кроки його роботи з повним поясненням резуль-
татів кожного кроку.  

 

Секція «Комп’ютерні системи та мережі» 
 

Фоменко Олег Володимирович 
учень 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-

інтернат фізико-математичного профілю» 
 

РОЗРОБКА КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОГО ПРОГРАМНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ  

НА ПРИКЛАДІ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ 
 

Науковий керівник: Безрукавий Юрій Васильович, вчитель інформа-
тики КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного  
профілю»; Ільченко Ірина Григорівна, вчитель інформатики КЗО «Дніпропетровський 
обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 
 

Обмін інформацією за допомогою мережі інтернет є невід’ємною части-
ною будь-якого мобільного додатку в наш час, тому розробка клієнт серверної 
архітектури з можливістю неперервного обміну інформацією між мобільним 
додатком і сервером в умовах нестабільного Інтернету є актуальною задачею.  

Мета роботи. Створити серверне і клієнтське програмне забезпечення 
для обміну інформацією в реальному часі яке було б стійке до нестабільного 
підключення та збоїв в мережі Інтернет і забезпечувало можливість одночас-
ного підключення великої кількості користувачів.  

Результат роботи. Було розроблено та описано архітектуру клієнт-
серверного програмного забезпечення для обміну інформацією в реальному 
часі. Для тестування роботи архітектури розроблену гру в танки, в якій на полі 
1000*1000 пікселів змагаються онлайн гравці намагаючись винищити один 
одного. Для тестування навантаження гри розроблено бот-програму яка імітує 
активність заданої кількості гравців. 
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Хоменко Максим Олександрович 
учень 10 класу Криворізького Центрально-Міського ліцею 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ  
ЗБОРУ ПІДПИСІВ В ПІДТРИМКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕТИЦІЙ 

 
Науковий керівник: Шапоріна Ольга Олександрівна, вчитель  
інформатики Криворізького Центрально-Міського ліцею; науковий 
консультант: Мерзликін Павло Володимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедри  
інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного 
університету 

 
Об’єкт дослідження: збір підписів в підтримку електронних петицій.  
Предмет дослідження: автоматизація виявлення можливих фальсифі-

кацій під час збору підписів у підтримку електронних петицій.  
Мета: створити систему громадського контролю збору підписів в підт-

римку електронних петицій, поданих на сайт Президента України.  
Для досягнення мети слід розв’язати такі задачі: дослідити юридичний 

статус та життєвий цикл електронної петиції; вивчити основні етапи парсингу 
сайтів; порівняти відповідне програмне забезпечення, наявне на ринку; вису-
нути функціональні вимоги до власного проекту; побудувати математичну мо-
дель динаміки збору підписів у підтримку електронних петицій; обрати інстру-
менти розробки; спроектувати алгоритми та структури даних; створити про-
грамну реалізацію системи контролю за підписами петицій на сайті; здійснити 
її тестування й удосконалення.  

Висновки: в майбутньому це програмне забезпечення може бути вдос-
коналено шляхом розширення спектру сайтів, з якими воно здатне взаємодія-
ти. Покращити програму планується за допомогою використання більш склад-
ного математичного апарату. 

 
Архипов Роман Володимирович 

учень 11 класу Криворізького Центрально-Міського ліцею 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ГЕОМОНІТОРИНГУ  

ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 
 

Науковий керівник: Шапоріна Ольга Олександрівна, вчитель інфор-
матики Криворізького Центрально-Міського ліцею; науковий консу-
льтант: Мерзликін Павло Володимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедри інформатики та 
прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету. 

 
У наш час, використовуючи геолокаційні системи, користувач може 

отримати безліч інформації про те, де він знаходиться, який шлях подолав, 
визначити пройдений маршрут, швидкість з якою рухався, отримати висотні 
характеристики місцевості тощо. Тому додатки, орієнтовані на отримання по-
дібної інформації, користуються великою популярністю. Через наявність GPS-
приймача в більшості сучасних мобільних пристроїв геолокаційна інформація 
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може використовуватися громадянами для зазначення важливих, на їх думку, 
екологічних проблем. Таким чином, тема роботи є актуальною.  

Об’єкт дослідження: участь користувачів мобільних застосунків у вирі-
шенні екологічних проблем.  

Предмет дослідження: використання мобільного застосунку для контро-
лю за екологічною ситуацією.  

Мета: створити мобільний застосунок для моніторингу екологічних про-
блем.  

Для досягнення мети слід розв’язати такі задачі: проаналізувати най-
більш актуальні екологічні проблеми; дослідити поінформованість користувачів 
про екологічні проблеми та про інструменти їх вирішення; здійснити порівняль-
ний аналіз наявних програмних продуктів аналогічного спрямування; висунути 
вимоги до мобільного застосунку; спроектувати та створити програмну  
реалізацію мобільного застосунку; здійснити тестування та вдосконалення 
застосунку. 

 

Секція «Мультимедійні системи, навчальні та  
ігрові програми» 

 
Новосьолова Аліна Олександрівна 

учениця 11 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних 
технологій при Дніпровському національному університеті 

імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 
 

МНОГОГРАННИКИ, ЇХ РОЗГОРТКИ ТА ПЕРЕРІЗИ 
 

Науковий керівник: Гузєєва Юлія Анатоліївна, викладач математики 
КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ імені 
Олеся Гончара» Дніпровської міської ради; Буланий Олександр Павлович, к.ф.-м.н., ви-
кладач інформатики КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ імені 
Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
Сприйняття і розуміння людиною просторової геометрії є однією з най-

більш важливих проблем, яка на даному етапі залишається невирішеною  
через брак освітніх ресурсів для розвитку просторової уяви. 

Метою роботи є допомога учневі у вивченні теми «Многогранники, їх  
розгортки та перерізи» – надання теоретичної бази, розуміння просторової 
геометрії завдяки інтерактивним 3D-моделям та перевірка знань через різно-
манітні завдання. Завдання роботи: створення освітнього ресурсу зі стереоме-
трії, що формує наочні уявлення про простір та тіла у ньому, обробка теорети-
чних і практичних матеріалів та створення 3D-моделей, що супроводжують 
кожну тему курсу. 

Результати проведених досліджень даної роботи такі: оброблено та 
проаналізовано теоретичні та практичні посібники зі стереометрії; розроблено 
3D-моделі та інтерактивні об’єкти з теми роботи; створено інтерактивну інтер-
нет-систему, яка формує просторове уявлення учнів з теми «Многогранники, їх 
розгортки та перерізи»; досліджено вплив науково-дослідницької роботи на 
знання учнів, зафіксовано покращення знань учнів після використання роботи 
у навчанні. 
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Каюк Тарас Дмитрович 
учень 10 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  

технологій при Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
СТВОРЕННЯ МУЛЬТЕМЕДІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ НА БАЗІ  

ВІРТУАЛЬНОГО ТУРУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТНІХ,  
КУЛЬТУРНИХ, ТУРИСТИЧНИХ СФЕРАХ 

 
Науковий керівник: Заєрко Олександр Валерійович, інженер КЗО «Дніпровський ліцей 
інформаційних технологій при ДНУ імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
Метою наукової роботи є розробка мультимедійної платформи на базі 

віртуального туру.  
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

проаналізувати всі технічні і програмні засоби та вибрати найефективніші з 
них, обґрунтувати вибір; опрацювати історичну літературу задля створення 
відповідних об’єктів реконструкції – можливих приміщень, будівель, що розта-
шовувалися у середині фортеці. 

Актуальність. Віртуальний тур містечком «Стара Самарь» дозволяє пе-
реміститися в минуле за допомогою будь-якого девайсу, віртуальних окулярів 
та власного смартфону. Таким чином за допомогою міждисциплінарного під-
ходу, який став можливим лише після широкого використання у повсякденному 
житті нових технічних пристроїв, можна вирішити завдання різних наукових 
галузей, в тім числі гуманітарних.  

Висновки. Для створення аналогічних віртуальних турів доцільним є ви-
користання наступних програми: для панорамування – «Kolor Autopano», для 
3D-моделювання – «SketchUp», для віртуального туру – «KRPano» в поєднанні 
з «Pano2VR», для створення мапи і обробки – «Photoshop». Створення відео-
турів історичною пам’яткою має складатися з наступних складових: панораму-
вання, 3D-моделювання і рендеринг, варто додати аудіо супроводження з  
відповідними історичними довідками, мапу пам’ятки. 

 
Сивошапка Ілля Олександрович 

учень 10 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-
інтернат фізико-математичного профілю» 

 
ГРА-ТРЕНІНГ ТА НОВИЙ СПОСІБ ДЛЯ  

ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ ВЕЛИКИХ ЧИСЕЛ 
 

Наукові керівники: Безрукава Оксана Григорівна, вчитель інформатики 
КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-
математичного профілю»; Ільченко Ірина Григорівна, вчитель інформатики  
КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю» 

 
Проведено аналіз існуючих способів та ігор, для тренування за-

пам’ятовування великих чисел.  
Роботу було виконано за допомогою мови програмування Java та сере-

довища розробки Android Studio.  
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Створено гру-тренінг, в основі логіки якої є ідея – використовувати 
складені розповіді для відтворення з пам’яті великого числа.  

Гра є актуальною для користувачів різного віку.  
Гра тренує пам’ять та уяву.  
Для роботи із наведеною програмою достатньо наявності лише мобіль-

ного пристрою з Android вище ніж 4.4.2, або наявність комп’ютера з його ему-
лятором.  

Для більш зручного користування програма має підказки.  
Завдяки проведеному опробуванню користувачами поліпшено інтер-

фейс, контент, та визначено остаточну мету гри. 
 

Зелікман Борис Владиславович 
учень 11 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  

технологій при Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
ЗНАХОДЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО ПОТОКУ У ГРАФІ  

З ДЕКІЛЬКОМА ДЖЕРЕЛАМИ ТА СТОКАМИ 
 

Науковий керівник: Ентін Йосиф Абрамович, к.ф.-м.н., викладач  
інформатики КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ імені  
Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
Актуальність. За допомогою зваженого орієнтованого графу моделюється 

багато різних мереж – комп’ютерна мережа, вулиці міста та ін. Часто ці мережі 
мають декілька джерел і стоків, що потребує розрахунку максимального потоку. 
Проте на сьогодні комп’ютерної програми або алгоритму для такого розрахунку не 
існує. 

Мета роботи – розробка алгоритму розрахунку максимального потоку зва-
женого орієнтованого графу з декількома джерелами та стоками та створення на 
його основі комп’ютерної програми.  

Задачі роботи:  
- вибір та модифікування алгоритму знаходження максимального потоку у 

зваженому орієнтованому графі;  
- моделювання графу, заданого матрицею ваг, і потоку через нього;  
- формування довідкової інформації та створення модуля перевірки знань з 

алгоритмів знаходження максимального потоку. 
Результати: 
На основі розробленого алгоритму створено комп’ютерну програму, яка до-

зволяє змоделювати потік через зважений орієнтований граф з довільною кількіс-
тю джерел та стоків та визначити максимальний потік у такому графі.  

Сформовано базу знань щодо алгоритмів знаходження максимального  
потоку у зважених орієнтованих графах.  

Створена комп’ютерна програма може бути використана як для вирішення 
практичних завдань з моделювання та оптимізації різних видів мереж, так і в  
навчальному процесі. 
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Пирог Андрій Вячеславович 
учень 9 класу Криворізької Центрально-Міської гімназії  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ПОБУДОВА ПРАВИЛЬНИХ ВПИСАНИХ І ОПИСАНИХ  

МНОГОКУТНИКІВ ЗАСОБАМИ ПРОГРАМУВАННЯ 
 

Науковий керівник: Хараджян Наталя Анатоліївна, к.пед.н., доцент 
кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького 
державного педагогічного університету; Васильєва Олена Костянтинівна,  
вчитель інформатики Криворізької Центрально-Міської гімназії; Манагарова Алевтина 
Адольфівна, вчитель математики Криворізької Центрально-Міської гімназії 

 
Актуальність дослідження. Задачі на побудову правильних многокутни-

ків за допомогою циркуля і лінійки розв’язували ще давньогрецькі геометри. 
Дані побудови, особливо для п’ятикутника, п’ятнадцятикутника є досить склад-
ними і громіздкими, тому потрібно шукати засоби для їх полегшення. Таким 
засобом може стати програмування, наприклад на мові C#. 

Об’єктом дослідження є процес створення програмних засобів мовою 
програмування. Предметом дослідження є побудова правильних вписаних і 
описаних многокутників засобами програмування. 

Мета дослідження – створення програмного засобу ProgramFigure для 
побудови правильних вписаних і описаних многокутників.  

Завдання:  
1) на основі аналізу наукових джерел з’ясувати основні властивості пра-

вильних многокутників;  
2) вивести формули для обчислення радіусів описаного і вписаного кіл 

правильного n-кутника;  
3) розробити алгоритми побудов описаних і вписаних правильних мно-

гокутників;  
4) створити програмний засіб ProgramFigure для побудови правильних 

вписаних і описаних многокутників мовою C#. 
Висновки. Для кращого унаочнення та полегшення побудов правильних 

многокутників створено програмний засіб ProgramFigure мовою C#. Однією з 
важливих особливостей даного засобу є те, що він надає змогу користувачу 
одразу ж перейти до побудови вписаного чи описаного многокутника, що свід-
чить про його перевагу, над вже існуючим засобом – Gran-2D. Інтерфейс про-
грамного засобу є мінімалістичним та інтуїтивно зрозумілим.  

 
Замрій Іван Андрійович 

учень 10 класу Криворізького Центрально-Міського ліцею 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
СТВОРЕННЯ МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОЇ ГРИ  

«DEATH ROOM» ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ЗОРУ 
 

Науковий керівник: Шапоріна Ольга Олександрівна, вчитель інфор-
матики Криворізького Центрально-Міського ліцею; науковий консу-
льтант: Мерзликін Павло Володимирович, к.ф.-м.н., доцент кафедри інформатики та 
прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету 
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Актуальність дослідження цієї теми пов'язана з необхідністю надати до-
ступ до освіти та ігор людям з особливими потребами, враховуючи їх індивіду-
альні особливості. 

Об’єкт дослідження: способи створення комфортних умов гри для лю-
дей з кольоровою сліпотою. Предмет дослідження: створення гри, що дозво-
ляє змінити кольорову схему на більш контрастну із заданими параметрами у 
Construct 2. 

Мета дослідження: створити казуальну гру-стратегію, адаптовану  
для мобі-ьних додатків, призначену для дітей з порушеннями колірного  
сприйняття.  

Дослідницькі завдання:  
- проаналізувати сучасні тенденції розвитку програмного забезпечення 

для людей з кольоровою сліпотою;  
- проаналізувати особливості жанру казуальних стратегічних ігор;  
- порівняти наявні на ринку аналоги;  
- висунути вимоги до гри для людей з вадами зору;  
- спроектувати логіку гри;  
- створити програмну реалізацію та здійснити її тестування. 
Висновки. В процесі роботи було створено гру з можливістю зміни схем 

контрастності для адаптування людей з особливими потребами. Додаток  
допоможе користувачам з користю організовувати своє дозвілля. 

 

Секція «Технології програмування» 

 
Лавріненко Юлія Павлівна 

учениця 10 класу Криворізького природничо-наукового ліцею 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ВІРТУАЛЬНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК КУЛІНАРА 

 
Наукові керівники: Задорожній Віталій Миколайович, вчитель фізики 

та інформатики Криворізького природничо-наукового ліцею;  
Плетньова Людмила Михайлівна, вчитель математики Криворізь-
кого природничо-наукового ліцею 

 
Актуальність вибраної теми полягає у тому, що майже кожна людина 

стоїть перед вибором страви, яку хочеться або можна приготувати. Як прави-
ло, кожна господиня має безліч кулінарних книг різного типу, формату та якос-
ті. Це в свою чергу створює труднощі при пошуку і впорядкуванні власних кулі-
нарних рецептів. Використання розроблюваної програми «Електронний холо-
дильник юного кулінара» дасть змогу швидко знайти потрібну страву за набо-
ром продуктів чи категорією страви. 

Метою роботи є розробка програми, що дозволяє: переглядати рецепти 
з бази, додавати рецепти в базу, проводити пошук рецепту за різними  
критеріями. 

Для реалізації проекту було використано мову програмування С#. Було 
реалізовано 6 класів, які слугують для виконання логічних дій. Розроблена 
програма «Електронний холодильник юного кулінара» має режими:  

Допомога – виводиться опис програми та довідку по роботі з нею. 
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Список рецептів – виводиться повний список назв наявних рецептів з 
можливістю перегляду або редагування вибраного рецепту. В рецепті наявний 
перелік інгредієнтів та їх кількість, текст рецепту, зображення страви, час та 
спосіб приготування, а також складність рецепту. 

Додавання передбачає введення назви, категорії, інгредієнтів та їх кіль-
кості, часу та спосібу приготування, а також зображення страви. 

Пошук рецепту – виконується пошук за введеним набором продуктів та 
категорією блюда. 

 
Єрмаков Сергій Андрійович 

учень 10 класу КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних  
технологій при Дніпровському національному університеті 

імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 
 

МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІНИ СТАНУ ГРАФА ВИДАЛЕННЯМ  
ТА ДОДАВАННЯМ МІНІМАЛЬНО МОЖЛИВИХ  

КІЛЬКОСТЕЙ РЕБЕР 
 

Науковий керівник: Ентін Йосиф Абрамович, кандидат фізико-математичних наук, 
викладач інформатики КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при ДНУ 
імені Олеся Гончара» Дніпровської міської ради 

 
Метою науково-дослідницької роботи було:  
1) створення програми, що вирішуватиме задачу про видалення мініма-

льної кількості ребер, щоб граф перестав бути зв’язним;  
2) створення програми, що вирішуватиме задачу про додавання мініма-

льної кількості ребер у графі, щоб між будь-якою парою вершин було хоча б 
два простих шляхи;  

3) створення програми, що вирішуватиме задачу про зміну кількості 
впорядкованих та невпорядкованих шляхів у повному графі комбінаторним 
методом.  

Актуальність науково-дослідницької роботи очевидна. Уявимо місто з 
якоюсь системою доріг, а тепер уявимо що буде, якщо з однією дорогою щось 
трапиться? Якщо у нас є тільки один шлях з району А у район Б і якщо ця до-
рога є на цьому шляху, то тоді шляху не буде між А та Б.  

Моя програма може знайти кількість доріг, які треба додати, щоб при 
вилученні однієї дороги цього не трапилось.  

А тепер нам потрібно перекрити мінімальну кількість доріг, щоб у місті 
знайшлась така пара районів А та Б, щоб між А та Б не було шляхів. 

 Остання задача є не менш актуальною, замість того, щоб шукати кіль-
кість шляхів переборним методом (а це може бути дуже довго, якщо велика 
кількість вершин!), я шукаю кількість шляхів комбінаторним методом. 
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ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 
Секція «Загальна біологія» 

 
Криворучко Марія Сергіївна 

учениця 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний  
медичний ліцей-інтернат «Дніпро» 

 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ БІОПЛІВОК  
БАКТЕРІЇ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ПІД ВПЛИВОМ  

ФІТОНЦИДІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН 
 

Науковий керівник: Воробєй Єлизавета Станіславівна, асистент 
кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Дніпровського національного  
університету імені Олеся Гончара 

 
На сьогодні 90%; бактерій в організмі людини представлені у вигляді мі-

кробних асоціацій – біоплівок, що складається з окремих клітин та матриксу. 
Перебуваючи в таких структурах, бактерії набувають нових властивостей, які 
включають в себе антибіотикорезистентність, загальну стійкість по відношен-
ню до негативних зовнішніх факторів, тощо.  

Актуальність цієї роботи полягає у недостатній дослідженості питання 
взаємодії природних компонентів рослини – фітонцидів з біоплівками бактерій 
P. aeruginosa та їх використання для терапії уражень, зумовлених біоплівкоут-
ворюючими псевдомонадами, що підтверджується відсутністю різноманітності 
наукових джерел у даній області.  

Мета роботи полягала у дослідженні біоплівок штамів P. aeruginosa – 
збудників нозокоміальних інфекцій, та ефективності дії фітонцидів рослинного 
походження у формі відварів та екстрактів на їх формування.  

У рамках дослідження було проведено серію експериментів зі штамами 
бактерій P. aeruginosa, за результатом якої було виявлено можливість викори-
стання біологічно активних речовин рослин для пригнічення розвитку біоплівок 
та профілактики уражень, асоційованих з утворенням псевдомонадами біоплі-
вок, разом з іншими антибактеріальними засобами в лікарнях. 

 
Морозова Олександра Владиславівна 

учениця 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний  
медичний ліцей-інтернат «Дніпро» 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ  

ГІПОТАЛАМУСУ ЩУРІВ ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО ВВЕДЕННЯ 
КОФЕЇН УТРИМУЮЧИХ РЕЧОВИН 

 
Науковий керівник: Турицька Тетяна Григорівна, к.б.н., доцент  
кафедри сучасних технологій діагностично-лікувального процесу Дніпровського  
національного університету імені Олеся Гончара 

 
Об’єктом дослідження є показники електричної активності ерготропної 

та трофотропної зони гіпоталамусу щурів під впливом тривалого введення 
кофеїн утримуючих речовин. 
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Мета роботи – дослідити та проаналізувати вплив тривалого введення 
кофеїн утримуючих речовин на активність гіпоталамусу. 

Одержані висновки та їх новизна: в сумарній ЕГтГ щурів досліджених 
груп превалювала дельта-подібна активність. Довготривале вживання кофеїну 
привело до процесів синхронізації ЕГтГ, який максимально був виражений че-
рез 4-6 тижнів від початку дослідження. Отримані результати свідчать, що 
вплив кофеїну на показники ЕГтГ ерготоропної зони гіпоталамусу щурів біль-
ший, порівняно з таким на показники ЕГтГ трофотропної зони.  

 
Тітов Олексій Германович 

учень 10 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового 
спрямування при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради 
 

ВПЛИВ ЕФІРНИХ ОЛІЙ НА РУХОВУ АКТИВНІСТЬ МАЛОГО  
БОРОШНЯНОГО ХРУЩАКА (ТRIBOLIUM СОNFUSUM) 

 
Науковий керівник: Бригадиренко Віктор Васильович, к.б.н., доцент 
кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені  
Олеся Гончара 

 
Нині ведеться пошук нових екологічно безпечних методів боротьби зі 

шкідниками зернових культур із метою зменшення втрат і забезпечення відт-
ворення зерна. 

Об’єкт дослідження: малий борошняний хрущак (Тribolium соnfusum, 
Jacquelin du Val, 1863). 

Предмет дослідження: процеси рухової активності малого борошняного 
хрущака (Т. соnfusu.) залежно від впливу ефірних олій. 

Мета роботи – виявити вплив 20 різних ефірних олій на рухову актив-
ність об’єкта дослідження. Завдання роботи: визначити ефірні олії, що приваб-
люють або відлякують малого борошняного хрущака; встановити відстань на 
яку переміщуються комахи під впливом ефірних олій. 

Проведено експериментальний відбір найефективніших ефірних олій 
стосовно малого борошняного хрущака. Його мета – визначити можливість 
подальшого використання ефірних олій як альтернативного методу боротьби з 
малим борошняним хрущаком.  

1. Ефірні олії, що досліджували в експерименті (всього 20) стосовно ма-
лого борошняного хрущака поділено на три групи: репелентні – 6 (ті, що відля-
кують піддослідних комах), атрактантні – 4 (ті, що їх приваблюють) та індифе-
рентні – 14 (ті, що не достовірно впливають на об’єкт дослідження). Інтенсив-
ніше на рухову активність T. confusum впливають репелентні ефірні олії, ніж 
атрактантні. 

2. Найефективнішу дію на рухову активність малого борошняного хру-
щака мають репелентні ефірні олії туї західної та жасмину білого. Ці олії відля-
кують комах на відстань до 20 та 30 см відповідно.  

3. Ефірні олії імбиру звичайного та кедру віргінського приваблюють іма-
го малого борошняного хрущака, але вони мають відносно низьку ефектив-
ність. Атрактантні властивості імбиру звичайного поширюються на відстань до 
10 см, а кедру віргінського – до 20 см. 
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Альчинська Анастасія Віталіївна 
учениця 11 класу Криворізького природничо-наукового ліцею 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ  
НА АКТИВНІСТЬ ДІЇ ФЕРМЕНТУ АМІЛАЗА 

 
Науковий керівник: Букун Ольга Олександрівна, вчитель біології  
Криворізького природничо-наукового ліцею  

 
Об’єкт дослідження: фермент амілаза. 
Предмет дослідження: активність амілази під впливом різних факторів. 
Мета роботи: дослідити вплив різних факторів на активність дії фермен-

ту амілаза. Завдання роботи: проаналізувати літературні джерела з обраної 
теми, визначити властивості та функції ферментів, провести експерименталь-
не дослідження впливу різних факторів на активність ферменту слини амілаза, 
на основі отриманих результатів розробити рекомендації щодо покращення 
перетравлення їжі.  

Актуальність теми. У нашому організмі постійно відбуваються десятки 
тисяч різних біохімічних реакцій. По суті, організм – це «жива лабораторія», 
яка постійно працює. Кожен з процесів, що протікають в організмі, вимагає 
втручання хімічних регуляторів – ферментів. Без їх злагодженої роботи не бу-
ло б життя! Саме тому вивчення ферментів є актуальним. 

Висновки: ферменти – це біологічні каталізатори (прискорювачі) хіміч-
них реакцій. Ми з’ясували: що активність ферменту амілаза залежить від кон-
центрації слини, що нікотин гнітюче діє на активність амілази; що спирт нега-
тивно впливає на активність амілази; антибіотики погано впливають на актив-
ність ферменту амілаза; солі тяжких металів гнітюче діють на активність дії 
ферменту амілаза. 

 
Лелека Анна Олександрівна 

учениця 9 класу КЗ «Навчально-виховний комплекс № 37  
імені Максима Самойловича» Кам’янської міської ради 

 
ВПЛИВ УМОВ КОАГУЛЯЦІЇ КАЗЕЇНУ МОЛОКА  

НА ЯКІСТЬ СИРУ 

 
Науковий керівник: Шаповал Ганна Миколаївна, вчитель хімії і біології 
КЗ «Навчально-виховний комплекс 37 імені Максима Самойловича» Кам’янської міської 
ради 

 
Об’єктом дослідження виступає казеїн коров’ячого молока.  
Предмети дослідження – коагуляція казеїну молока та фізико-хімічні по-

казники готового продукту.  
Мета роботи: дослідження впливу умов коагуляції казеїну молока на як-

ість сиру.  
Методами досліджень були традиційні та сучасні мікробіологічні, техно-

логічні та біохімічні методи.  
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В частині «Аналітичний огляд» розглянуто характеристики сиру, спосо-
би виробництва сиру, сировину для його виробництва: склад молока, вершки 
закваски, сичужний фермент. Біохімічні та фізико – хімічні, процеси при вироб-
ництві сиру. Бродіння молочного цукру, коагуляція казеїну й гелеутворення. 

В «Дослідницькій частині» розглянуто об’єкт, матеріали та методи дос-
ліджень, проведено самостійний аналіз методів досліджень, наведено резуль-
тати власних експериментальних досліджень придатності молока на якість 
сиру, вплив складу закваски на якість готового продукту, вплив умов пастери-
зації, коагуляції казеїну молока на показники якості сиру.  

Актуальність роботи: своєчасний контроль якості кисломолочних проду-
ктів сприятиме нормальному обміну речовин і підвищенню стійкості організму 
людини інфекційним захворюванням. 

 
Ревкова Софія Олександрівна 

учениця 11 класу КЗО «Криворізький обласний ліцей-
інтернат для сільської молоді» Дніпропетровської області 

 
ДЕТЕРМІНОВАННІСТЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ БІОЛОГІЧНОГО  

І АСТРОНОМІЧНОГО ЧАСУ 
 

Наукові керівники: Комісар Іван Олексійович, керівник гуртка  
«Регіональна флористика» КПНЗ «Станція юних натуралістів  
Покровського району» Криворізької міської ради; Яковенко Зоя Михайлівна,  
вчитель біології КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 
Дніпропетровської області 

 
Простір трьохвимірний, а час має лише один вимір і виражає послідов-

ність існування явищ чи процесів, що змінюють одне одного, Час незворотний, 
цебто всякий матеріальний процес розвивається в одному напрямі – від мину-
лого до майбутнього. Час має зв’язок з матерією, що рухається. Рух є сутністю 
часу і його параметрів. Часові параметри – ритми, періоди, цикли є виявом 
закономірного чергування явищ і процесів. 

Біологічний час зумовлюється рівнем метаболічною активністю організ-
мів. В молодому організмі фізіологічні процеси проходять інтенсивніше, ніж у 
дорослому, і в 4-5 разів більше в порівнянні зі старіючим організмом. Таку за-
кономірність можна змоделювати у вигляді співвідношень прямої астрономіч-
ної часової і ламаної біологічної процессо-часової лінії. 

Коли м’яз одержує разовий стимул, він відповідає швидким разовим 
скороченням, тривалість якого для м’яза жаби становить примирно 0,1 секунди 
. Запис разового скорочення показує , що в ньому можна розрізняти три окремі 
фази. Протягом визначених інтервалів астрономічного часу (секунд) трива-
лість робочих періодів м’язів різна, що зумовлено швидкістю протіканням фізі-
ологічних процесів у м’язі. 

В залежності від інтенсивності життєвих процесів, біологічний час по ві-
дношенні до астрономічного часу проходить по різному, про що свідчать дані 
проведеною нами опитувань респондентів різних вікових категорій на предмет 
запам’ятовування ботанічних термінів. 
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Шайхутдінова Еліна Рамілівна 
учениця 11 класу КЗО «Навчально-виховний комплекс № 131 

«загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназі» 
Дніпровської міської ради 

 
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ФІЛЬТРАЦІЙНА  

АКТИВНІСТЬ МОЛЮСКІВ РОДУ DREISSENA 
 

Наукові керівникі: Єсіпова Наталія Борисівна, к.б.н., доцент кафедри 
загальної біології та водних біоресурсів Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара; Кирпа Юлія Олексіївна, вчитель біології КЗО «Навчально-
виховний комплекс № 131 «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» 
Дніпровської міської ради 

 
Актуальність теми: пошук шляхів покращення екологічного стану дніп-

ровських водосховищ. 
Предмет дослідження: молюски роду Dreissena, відібрані з різних діля-

нок Запорізького (Дніпровського) водосховища. 
Мета дослідження: визначити морфологічні особливості та фільтраційну 

активність молюсків роду Dreissena, що мешкають на різних ділянках Запорізь-
кого (Дніпровського) водосховища. 

Для досягнення цієї мети слід вирішити наступні питання:  
Ознайомитись з біологічними особливостями та ареалом розповсю-

дження молюсків роду Dreissena. 
Проаналізувати за літературними відомостями особливості розвитку 

молюсків роду Dreissena у Запорізькому (Дніпровському) водосховищі. 
Визначити морфологічні показники дрейсен, відібраних з різних ділянок 

водосховища. 
Дослідити фільтраційну активність молюсків з різних ділянок водосхо-

вища. 
Наукова новизна одержаних результатів та висновків: порівняльний 

аналіз фільтраційної активності дрейсен з різних ділянок Запорізького водос-
ховища проведений вперше.  

Практичне значення дослідження: розрахунки загальної фільтраційної 
активності молюсків у водосховищі, які можна брати до уваги при розробці 
комплексної програми щодо екологічного оздоровлення Запорізького (Дніпров-
ського) водосховища. 

 

Секція «Біологія людини» 
 

Кучерява Марина Борисівна 
учениця 11 класу КЗО «Середня загальноосвітня школа 

I-ІІІ ступеня № 5» Дніпровської міської ради 
 

ОСОБЛИВОСТІ БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ МОЗКУ  
В АЛЬФА- ТА БЕТА-ДІАПАЗОНАХ ПІД ЧАС ЗВИЧНОГО  
ТА МНЕМОНІЧНОГО СПОСОБІВ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ  

АНГЛОМОВНИХ СЛІВ 
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Науковий керівник: Севериновська Олена Вікторівна, д.б.н., декан біолого-екологічного 
факультету, професор кафедри біохімії та фізіології Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара, голова біологічної секції Придніпровського науково-
го центру НАН України 

 
Дослідження механізмів пам’яті та запам’ятовування людини є важли-

вим для оптимізації навчання, а також профілактики когнітивних захворювань.  
Мета роботи – дослідити особливості запам’ятовування іноземних  

(англомовних) слів мнемонічним методом та визначити відмінності між за-
пам’ятовуванням за допомогою асоціацій та звичним для людини методом. 
Об’єкт дослідження – 11 студенток-біологів віком 18-20 років. Предмет дослі-
дження – особливості біоелектричної активності мозку під час звичного для 
студенток та асоціативного (мнемонічного) способів запам’ятовування інозем-
них (англомовних) слів. 

Завдання роботи: пошук шляхів полегшення процесу запам’ятовування 
іноземних слів; порівняння результатів запам’ятовування слів звичним для 
студенток та асоціативним методом; з’ясування фізіологічних особливостей 
запам’ятовування іноземних слів за допомогою візуальних асоціацій.  

Наукова новизна: вперше досліджено, у яких зонах головного мозку від-
бувається синхронізація під час роботи з візуальними образами. 

Практичне значення роботи: результати цього дослідження можуть бути 
використані при впровадженні візуального асоціативного запам’ятовування у 
навчальних закладах під час вивчення іноземних мов або інших дисциплін, а 
також при профілактиці когнітивних захворювань (деменція, хвороба  
Альцгейфмера) як один з методів когнітивного тренінгу. 

 
Якименко Дарина Ігорівна 

учениця 10 класу КЗО «Середня загальноосвітня школа № 49» 
Дніпровської міської ради 

 
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ РАННЬОГО ЖИТТЄВОГО  

СТРЕСУ НА ДЕПРЕСИВНУ ТА ТРИВОЖНУ ПОВЕДІНКУ  
ДОРОСЛИХ ТВАРИН 

 
Науковий керівник: Севериновська Олена Вікторівна, д.б.н., декан 
біолого-екологічного факультету, професор кафедри біохімії та фізіології  
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, голова біологічної 
секції Придніпровського наукового центру НАН України 
 

Дослідження впливу раннього життєвого стресу на депресивну та три-
вожну поведінку є важливим для розуміння механізмів виникнення і розвитку 
багатьох психічних хвороб та розладів настрою. 

Мета роботи – дослідити особливості психологічних станів щурів  
(зокрема – репресивності та тривожності), які в дитинстві пройшли через відді-
лення від матері, через що мали ранній життєвий стрес, порівняно з контроль-
ною групою щурів.  

Об’єкт дослідження – 131 щур: 119 дитинчат (61 самка та 58 самців) +12 
маток щурів Спрег-Доулів. 



[ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ] 
 

[174] 

Предмет дослідження – особливості депресивно-подібної та дослідни-
цької поведінки, когнітивних порушень і порушень пам’яті у щурів, які в  
дитинстві пройшли через відділення від матері, через що мали ранній життє-
вий стрес, порівняно з контрольною групою щурів 

Завдання роботи: з’ясувати, як рання сепарація дитинчати від матері 
(конкретно) та ранній життєвий стрес (в цілому) впливає на дослідницьку по-
ведінку, депресивність, чи викликає когнітивні порушення і порушення пам’яті.  

Наукова новизна: це перше дослідження, що демонструє високий рівень 
тривожності у тварин, які пройшли через ранній життєвий стрес.  

Практичне значення роботи: робота може бути використана для пода-
льших досліджень для з’ясування нейробіологічних підстав впливу стресу на 
ранніх етапах життя на тривожність. 

 
Ніколаєва Уляна Вячеславівна 

учениця 9 класу Криворізького Центрально-Міського ліцею 
Криворізької міської ради Дніпропетровсько області 

 
ОБГРУНТУВАННЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
ДЛЯ НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ПРОГНОЗУВАННЮ 

ПОДАЛЬШОЇ УСПІШНОСТІ УЧНІВ 
 
Науковий керівники: Бондаренко Наталія Олегівна, вчитель хімії та біології  
Криворізького Центрально-Міського ліцею; Кулішова Алла Анатоліївна, вчитель  
біології Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 126, керівник гуртка  
КПНЗ «МАНУМ» ДОР 

 
Закон України «Про освіту» набрав чинності 28. 09. 2017 року. В ньому 

передбачено, що Повна загальна середня освіта має три рівні освіти: початко-
ва освіта тривалістю чотири роки; базова середня освіта тривалістю п’ять ро-
ків; профільна середня освіта тривалістю три роки. (п.3 ст.12 Закону) 

Оптимізація процесів розвитку в дитячому та юнацькому віці неможлива 
без знання умов і закономірностей такого розвитку. Дослідження психологічних 
особливостей і можливостей дітей різного віку необхідне для правильного ви-
значення змісту й методів учбово-виховної роботи на різних етапах навчання і 
виховання, а вивчення форм аномального розвитку психіки дозволяє створити 
основи для розробки цілеспрямованої системи психогігієнічних заходів [2]. 

Метою дослідження є обгрунтування психодіагностичної технології дос-
лідження інтелектуального потенціалу учнів Криворізького Центрально-
Міського ліцею різних вікових категорій. 

Об’єктом дослідження є психодіагностична технологія вивчення інтелек-
ту учнів Криворізького Центрально-Міського ліцею у системі цілеспрямованого 
навчального процесу, а його предметом – інтелектуальний та соціальний по-
тенціали кожного окремого учня та умови їх повноцінної реалізації в організо-
ваному навчальному процесі. 

Завдання дослідження: оглянути історичний аспект вивчення поняття 
«інтелект»; запропонувати адаптовану психодіагностичну технологію вивчення 
інтелектуального потенціалу учнів ліцею; дослідити психолого-педагогічні умо-
ви реалізації інтелектуального потенціалу учнів. 
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Тести вимірювання інтелекту є сукупністю методик, призначених для  
діагностування загальних здібностей людини. Вони відрізняються від інших 
методик вимірювання індивідуально-психологічних особливостей – тестів осо-
бистості, спрямованих на вивчення інтересів, емоцій, особливостей поведінки 
в певних соціальних ситуаціях. У своїй роботі ми використовували «Прогресу-
ючі матриці» Равена, тому що вирішили, що вони найбільш інформативні для 
нашого дослідження. 

Оцінка достовірності результатів обстеження проводилася методом ко-
реляційного аналізу Пірсона з використанням програми Microsoft Office Excel 
2016. Не було виявлено достовірної залежності між рівнем інтелекту (IQ) і ус-
пішністю лише в 7-А класі (коефіцієнт кореляції Пірсона між рівнем інтелекту і 
успішністю склав -0,10576). В інших класах результати були з середнім і висо-
ким позитивним рівнем кореляції (7-Б коефіцієнт кореляції Пірсона між рівнем 
інтелекту і успішністю склав +0,4997, 7-В клас – +0,428, 11-А – +0,5983, 11-Б – 
+0,414). В цілому в зведених таблицях по сьомим класам коефіцієнт кореляції 
Пірсона склав +0,337 по одинадцятим класам – 0,498. Загалом по всім обсте-
женим – 0,499. 

В результаті дослідження було встановлено безпосередню залежність 
між рівнем інтелекту та успішністю в навчанні. У учнів з низьким рівнем інтеле-
кту незалежно від їх вмотивованості до навчання виявлено закономірно зни-
жену успішність у навчанні. У учнів, які навчаються з високими результатами 
(середній бал вище 10) закономірно відмічено середній інтелект або вище се-
реднього.  

У деяких учнів з високим рівнем інтелекту спостерігається знижена ус-
пішність у навчанні. Це може бути обумовлено недостатньою вмотивованістю 
та зниженим бажанням вивчати деякі, як вони вважають, непотрібні предмети.  

Таким чином можна рекомендувати вивчення рівня інтелекту учнів шля-
хом використання прогресивних матриць Равена для допомоги при розподілі 
учнів для навчання в учбових закладах з академічним рівнем освіти і профе-
сійним рівнем освіти. Також цей метод може надати велику допомогу педаго-
гам при формуванні навчального процесу на всіх рівнях навчання.  

Данна роблема потребує подальшого вивчення і розвитку, але вже  
на цьому етапі досліджень може бути рекомендована для практичного засто-
сування в закладах середньої освіти України.  

 
Сідорова Руслана Володимирівна 

учениця 11 класу Тернівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 7 Тернівської міської ради  

Дніпропетровської області 
 

ТРАНСМУКОЗНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА СЕКРЕТОРНА  
ФУНКЦІЯ ШЛУНКА ЩУРІВ ПРИ БЛОКУВАННІ РОБОТИ  

ЙОГО ПАРІЄТАЛЬНИХ КЛІТИН 
 

Наукові керівники: Хоменко Олена Миколаївна, к.б.н., доцент кафедри біохімії та  
фізіології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 
Зростання кількості патологій шлунково-кишкового тракту, зокрема, 

пов’язаних зі зміною секреторної активності секретопродукуючих клітин, зали-
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шає актуальною проблему кислотозалежних порушень та зумовлює пошук 
дослідниками нових малоінвазивних чутливих методів для їх ранньої діагнос-
тики. 

Мета роботи: дослідити вплив інгібіторів кислої шлункової секреції на 
секретоутворюючу, секретопродукуючу функції шлунка щурів та трансмукозну 
різницю потенціалів.  

Завдання: провести експериментальні дослідження щодо секретоутво-
рюючої та секретопродукуючої функцій, а також значення трансмукозного по-
тенціалу шлунка шурів при гіпосекреторному стані.  

Для вирішення поставлених задач використовували загальноприйняті 
біохімічні методи, а також малоінвазивний метод реєстрації трансмкозного 
потенціалу за допомогою інтрагастрального еластичного електроду. 

Встановлено, що за умови блокування роботи парієтальних клітин шлу-
нка відбуваються зміни як секреторної діяльності залоз, так і різниці потенціа-
лів слизової оболонки. Пригнічення виділення соляної кислоти шлунковими 
клітинами супроводжується зниженням об’єму шлункового соку на 10% та кон-
центрації глікопротеїнів на 50% у його базальній пробі. Застосування блокато-
рів водневої помпи призводить до стрімкого зростання різниці потенціалів між 
слизовою оболонкою та поверхнею тіла на 65% відносно похідного стану. 

 
Чечель Олександра Олександрівна 

учениця 11 класу КЗО «Навчально-виховний комплекс № 138 
«загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» 

Дніпровської міської ради 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГІПЕРТИРЕОЗУ НА НЕРВОВУ  
СИСТЕМУ 

 
Наукові керівники: Скорик Олена Денисівна, к.б.н., доцент кафедри 
біохімії та фізіології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 
Кириченко Світлана Василівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біохімії та 
фізіології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 
Мета роботи – дослідити вплив гіпертиреозу, викликаного шляхом  

курсових ін’єкцій тироксину, на показники окисного стресу та антиоксидантної 
активності у мозку щурів. Це дозволить наблизитися до з’ясування механізмів, 
які лежать в основі патологічного процесу, і підійти до методів корекції зазна-
чених метаболічних порушень. Предмет дослідження: розвиток окисного стре-
су в нервовій тканині щурів. 

Об’єкт дослідження: вміст ТБК-активних продуктів, відновленого глута-
тіону, активність супероксиддисмутази та каталази у мозку щурів. 

За даними, які ми отримали, можна стверджувати, що гіпертиреоз спри-
чиняє порушення стану антиоксидантної системи, яке призвело до окисно-
відновного дисбалансу і розвитку окисного стресу. Цілком можливо, що значне 
підвищення рівня гормону щитоподібної залози тироксину опосередковано 
спричиняє посилення перекисного окислення ліпідів та надмірне утворення 
активних форм кисню, що в свою чергу, призводить до зниження активності 
ферментів антиоксидантного захисту 
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Секція «Зоологія, ботаніка» 
 

Гладкий Олександр Юрійович 
учень 11 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового 
спрямування при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради 
 

РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИХ ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ  
З ТВЕРДОКРИЛИМИ – ШКІДНИКАМИ ЗЕРНА ТА  

ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ 
 
Науковий керівник: Бригадиренко Віктор Васильович, к.б.н., доцент кафедри зоології 
та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 
Зростаючі потреби української економіки у якісних зернопродуктах ви-

світлили проблему захисту їх при збереженні та перевозках. У зв’язку з висо-
кими показниками втрат зернових продуктів від комірних шкідників, токсичністю 
препаратів, якими це зерно обробляють та негативним хімічним навантажен-
ням на навколишнє середовище, постала необхідність пошуку екологічно без-
печних способів захисту від шкідників. Відсутність інформації про вплив рос-
линних препаратів на шкідників обумовлює актуальність нашого дослідження.  

Об’єкт дослідження – популяція личинок Tenebrio molitor та 
Sitophilus granarius. Предмет досліджень: вплив різних рослинних препаратів та 
ефірних олій на переміщення T. molitor та S. granarius у кормовому субстраті. 

Мета роботи – пошук нових рослинних репелентів та атрактантів для 
модельних видів Tenebrio molitor та Sitophilus granarius. Завдання роботи: про-
аналізувати вплив ефірних олій на S. granarius та личинок T. Molitor; дослідити 
вплив сухих подрібнених вегетативних органів рослин на T. molitor. 

Дві ефірні олії впливають на S. granarius у кормовому субстраті: екстра-
кти апельсину (C. sinensis) та сосни звичайної (P. sylvestris) відлякують імаго 
амбарного довгоносика. На міграцію T. molitor вплинули екстракти ялиці баль-
замічної (A. balsamea), ялини європейської (Р. abies), сандалового дерева (S. 
album) та апельсин (C. sinensis). Сухі подрібнені рештки материнки звичайної 
(O. vulgare) та евкаліпту кулястого (E. globosus) також відлякують личинок  
T. molitor. 

 
Галицька Яна Володимирівна 

учениця 11 класу КЗО «Криворізький обласний ліцей-
інтернат для сільської молоді» Дніпропетровської області 

 
ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ КЛЕНІВ В ПРИРОДНИХ  

ФІТОЦЕНОЗАХ І ТЕХНОГЕННИХ БІОГЕОЦЕНОЗАХ 
 

Наукові керівники: Комісар Іван Олексійович, керівник гуртка  
«Регіональна флористика» КПНЗ «Станція юних натуралістів  
Покровського району» Криворізької міської ради; Яковенко Зоя Михайлівна, вчитель 
біології КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді»  
Дніпропетровської області 
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Особливою ознакою кленів є їх листя різної форми і забарвлення. Восе-
ни їх листки стають дуже яскравими, набуваючи жовті, рожеві та червоні ко-
льори. Деякі дерева мають вогняно-рожеву листву і немов би облиті вогнем. 
За такими ознаками клени не мають собі рівних. Крім естетичної цінності клени 
мають широке використання в практичній діяльності людини, в багатьох галу-
зях народного господарства. Виходячи з означеного ми поставили за мету ви-
вчити ботанічні властивості та можливості практичного використання кленів, 
враховуючи їх біоекологічні особливості. 

Об’єкт дослідження: клени.  
Предмет дослідження: естетичні, екологічні і практичні особливості  

кленів. 
Новизна досліджень полягає в розкритті деяких біологічних «секретів» 

кленів. 
Практична цінність роботи полягає у виявленні практичних цінностей і 

використанні кленів для створення лісових культур на порушених землях  
Криворізького залізорудного басейну. 

 
Юсипів Михайло Сергійович 

учень 11 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового 
спрямування при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради 
 

СТАН РОСЛИН PINUS PALASIANA В УМОВАХ ВИКИДІВ  
ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ТЕС (М. ДНІПРО) 

 
Наукові керівники: Лихолат Юрій Васильович, д.б.н., професор,  
завідувач кафедри фізіології та інтродукції рослин Дніпровського національного  
університету імені Олеся Гончара; Задесенець Антоніна Олександрівна, вчитель  
біології КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті 
митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради 

 
Важливу роль у вивченні адаптогенезу хвойних інтродуцентів мають до-

слідження анатомічної структури їх вегетативних органів, особливо хвої, яка 
забезпечує продуктивність окремих дерев і насадження в цілому. В умовах 
антропогенного тиску довкілля спостерігаються зміни у товщині й будові гісто-
логічних елементів вегетативних органів хвойних рослин. Дослідження анато-
мічної структури хвої актуальні у контексті вивчення шляхів адаптації голона-
сінних до промислових емісій і виявлення чутливих показників для фітоіндика-
ції забруднення довкілля й стану хвойних порід у техногенних зонах.  

Мета роботи: проаналізувати стан рослин Pinus pallasiana у сфері дії 
викидів Придніпровської ТЕС за морфологічними й анатомічними показниками 
хвої. 

Згідно з метою дослідження поставлено такі завдання: 
- дослідити вплив комплексного забруднення довкілля на морфометри-

чні та мікроморфологічні характеристики хвої сосни Палласова в умовах м. 
Дніпро;  

- проаналізувати дію викидів Придніпровської ТЕС на анатомічні показ-
ники однорічної хвоїнки Pinus pallasiana;  
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- оцінити можливість використання вивчених еколого-біологічних показ-
ників асиміляційного апарату для діагностики стану рослин в стресових умовах 
техногенного середовища. 

У результаті дослідження ми дійшли таких висновків: забруднення до-
вкілля викидами Придніпровської ТЕС призводить до зміни інтенсивності росту 
та зменшення товщини низки тканин хвої Pinus pallasiana. Виявлено морфоме-
тричні, мікроморфологічні й анатомічні показники листка, які ми пропонуємо 
використовувати у моніторингових дослідженнях як інформативні тест-
параметри для діагностики стану рослин Pinus pallasiana у сфері хронічної дії 
фітотоксикантів. 

 
Голуб Олександр Віталійович 

учень 10 класу КЗО «Дніпропетровський обласний  
медичний ліцей-інтернат «Дніпро» 

 
ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ ГІПОКСІЇ НА СТАН  

МІЖКЛІТИННИХ КОНТАКТІВ КАРДІОМІОЦИТІВ СЕРЦЯ  
ЩУРІВ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 
Науковий керівник: Бондаренко Ніна Сергіївна, к.м.н., асистент  
кафедри патологічної анатомії і судової медицини Державного закладу  
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

 
Актуальність. Внутрішньоутробна гіпоксія впливає на кардіогенез щурів 

та нерідко призводить до виникнення різноманітних кардіоваскулярних патоло-
гій. Вивчення будови та розподілу міжклітинних контактів кардіоміоцитів серця 
щурів у нормі та після дії хронічної пренатальної гіпоксії може дати пояснення 
механізмам, що лежать в основі серцевих патологій, асоційованих із порушен-
нями цих контактів, а також дозволить краще зрозуміти організацію та етапи 
становлення міжклітинного контактного апарата кардіоміоцитів серця щурів. 

Метою роботи є визначення ультраструктурних перетворень міжклітин-
них контактів кардіоміоцитів серця щурів на етапах нормального кардіогенезу 
та за умов впливу хронічної пренатальної гіпоксії.  

Задачі дослідження:  
- проаналізувати літературу та вивчити особливості будови та перероз-

поділу міжклітинних контактів у міокарді щурів впродовж кардіогенезу;  
- дослідити вплив внутрішньоутробної гіпоксії на формування та пере-

розподіл міжклітинних контактів у міокарді шлуночків щурів на етапах постна-
тального онтогенезу. 

Підсумок. Впродовж постнатального періоду розвитку відзначається пе-
рерозподіл десмосом, зон злипання та нексусів із бічної поверхні клітин у зону 
вставних дисків. Для адгерентного типу сполучень найбільш інтенсивно ці про-
цеси протікають від 3-ї до 14-ї доби, для нексусів – від 7-ї до 14-ї доби після 
народження. Прояви впливу гіпоксії на стан контактного апарата полягають у 
затримці перерозподілу адгерентних та комунікативних контактів у ділянку 
вставного диску. Також встановлено формування нетипових латеральних  
нексусів, які не завершують свій перерозподіл у склад вставного диску. 
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Карась Анна Віталіївна 
учениці 10 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового 
спрямування при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради 
 

ВПЛИВ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА 
НА МІНЛИВІСТЬ ПАРАМЕТРІВ ЛИСТОВОЇ ПЛАСТИНКИ  

BETULA PENDULA В УМОВАХ М. ДНІПРА 
 

Наукові керівники: Юсипіва Тетяна Іванівна, к.б.н., доцент кафедри фізіології та  
інтродукції рослин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 
Задесенець Антоніна Олександрівна, вчитель біології КЗО «Фінансово-економічний 
ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів»  
Дніпровської міської ради 

 
В умовах аерогенного забруднення території України викидами промис-

лових підприємств і автотранспорту проблема охорони навколишнього сере-
довища і очищення його від токсичних речовин стає все більш актуальною. 
Локальне забруднення перестає у глобальне, наслідком чого є порушення 
умов існування людей, деградація фітоценозів та зменшення біорізноманіття 
живих організмів [3, 32]. 

Мінливість – це загальна властивість живих організмів, яка забезпечує 
хід адаптогенезу. Дослідження мінливості ознак біологічних об’єктів важливе 
для встановлення характеру їх диференціації, тенденції зміни ознак та напря-
мків їх мікроеволюції у зв’язку зі зміною зовнішніх факторів [20, 26]. Тому акту-
альним є вивчення внутрішньовидової мінливості рослин.  

Важливою є також розробка питань можливості використання показників 
росту і розвитку вегетативних органів для діагностики стану рослинності та 
забруднення природного середовища. Асиміляційні органи визначають функ-
ціонування деревної рослини й досить чутливі до умов зростання. Листок – 
самий пластичний за зовнішнім виглядом орган рослини, тому його ознаки по-
винні піддаватися значному тиску природного добору, що представляє особ-
ливий інтерес у вивченні мінливості рослин [33, 34].  

За дії техногенних факторів змінюються різні параметри листка: збіль-
шується або зменшується його площа, довжина жилок, кут між жилками, фор-
ма листка, зігнутість верхівки, порушується симетрія [2, 27, 29]. Порівнюючи 
показники мінливості листка у рослин, що зростають у різних районах міст і 
умовно чистих екосистемах, можна судити про рівень антропогенного впливу 
на рослини, а дані використовувати для фітоіндикації забруднення середови-
ща [34].  

Береза повисла є одним із класичних об’єктів, що використовуються у 
фітоіндикації забруднення навколишнього середовища.  

Мета даної роботи: вивчити зміни біометричних параметрів листкової 
пластинки та рівень їх мінливості у Вetula pendula Roth. в техногенних умовах 
м. Дніпра. 

Завдання роботи:  
- дослідити вплив антропогенного навантаження на мінливість біомет-

ричних характеристик листкової пластинки B. pendula в умовах м. Дніпра;  
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- проаналізувати дію токсичних речовин від викидів автотранспорту та 
промислових підприємств на показник флуктуаційної асиметрії листка 
B. pendula;  

- виділити інформативні тест-параметри для біоіндикації забруднення  
навколишнього середовища в техногенних умовах м. Дніпра. 

Об’єкт дослідження: береза повисла Betula pendula Roth 
В роботі було визначено закономірності змін біометричних ознак берези 

повислої в умовах техногенного забруднення м.Дніпра. Запропоновано  
тест-парметри для біоіндикації забруднення навколишнього середовища. 

 
Овечкина Катерина Володимирівна 

учениця 11 класу Марганецької гуманітарної гімназії  
імені Т. Шевченка Марганецької міської ради  

Дніпропетровської області 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН РОДИНИ РОЗОВИХ 
М. МАРГАНЦЯ 

 
Науковий керівник: Сорока Людмила Володимирівна, вчитель  
географії та біології Марганецької гуманітарної гімназії імені Т. Шевченка  

 
Надзвичайно важливою темою сьгодення є збереження біологічної різ-

номанітності флори України. В зв’язку з цим, вивчення родини Розових міста 
Марганця має не тільки наукове, але й природоохоронне, практичне значення. 
На території м. Марганця Діпропетровської області саме ця родина характери-
зується широким спектром лікарських властивостей, які використовуються в 
народній медицині. 

Метою роботи є вивчення та узагальнення відомостей про рослини ро-
дини Розових, що зустрічаються на території міста. 

Аналіз видового різноманіття рослин родини Розових було проведено 
за допомогою методів морфолого-біологічного аналізу, порівняння, опису, спо-
стереження, експерименту, моніторингу.  

Було вивчено хімічний склад рослин та його вплив на здоров’я людини. 
За результатами досліджень були складені таблиці, графіки, діаграми.  

Було узагальнено практичне значення представників Rosacea в навко-
лишньому середовищі, житті людини. 

В результаті досліджень зроблені висновки про те, що всі представники 
за розподілом по відношенню до вологи є ксерофітами та мезофітами, а по 
відношенню до світла – геліофітами та тіневитривалими рослинами. 

Досліджувані представники Rosaceae заслуговують на більшу увагу та 
ширше використання в озелененні як нашого міста, так і України в цілому.  

Завдання для подальшого дослідження: встановлення повного видово-
го і систематичного складу дикорослих лікарських рослин та вивчення стану 
ресурсів сировинних видів.  
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Павлік Валерія Віталіївна 
учениця 11 класу КЗО «Криворізький обласний ліцей-

інтернат для сільської молоді» Дніпропетровської області 
 

ВЕРБА В ПРИРОДІ І В НАРОДІ 
 

Наукові керівники: Комісар Іван Олексійович, керівник гуртка  
«Регіональна флористика» КПНЗ «Станція юних натуралістів  
Покровського району» Криворізької міської ради; Яковенко Зоя  
Михайлівна, вчитель біології КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської 
молоді» Дніпропетровської області 

 
Серед флористичного різноманіття можна виділити окремі види рослин, 

які мають практичну цінність, відіграють значну роль в екологічному та естети-
чному відношенні, мають своє відображення в натуральній, етнічній і промис-
ловій ботаніці і особлива роль в цьому відношенні, на мою думку відводиться 
ботанічному роду верб, їх на Україні можна побачити майже скрізь. Оспівані в 
народних піснях, легендах, оповіданнях вони стали невід’ємною частиною рід-
ного краю.Мета досліджень: розкрити ботанічну сутність, народну приуроче-
ність, енергетичну доцільність і фіторекультиваційну перспективність верби. 

Об’єкт досліджень: верби. Предмет досліджень: функціональна роль 
верб у природі та практичній діяльності людей. 

Актуальність роботи полягає в збереженні і розвитку культурно-
національної спадщини народу, в альтернативності рослинних ресурсів (верб) 
техногенним викликам. 

Гіпотеза до теми і змісту досліджень: кожна річ, в даному випадку верба 
– в потенції являє собою безкінечну сукупність властивостей, які визначають її 
функції. Логіка досліджень зводиться до показу досліджуваного об’єкта – верб 
в різних відношеннях. Всебічне вивчення верби дає істинне знання про них. 
Верба має яскраве відображення і використання в народі в означеннях есте-
тичної, екологічної, лікарської, сакральної, енергетичної тощо, і закріплена в 
різних метафора і алегоріях. Верби завдяки біологічній здатності швидко від-
новлюються, можуть бути хорошим біоенергоресурсом на сучасному етапі 
енергетики. Верби завдяки їх біоекологічним властивостям можуть знайти своє 
широке використанні в залісненні після – промислових територій. 

 

Секція «Медицина» 
 

Жилюк Уляна Володимирівна 
учениця 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний  

медичний ліцей-інтернат «Дніпро» 
 

РОЛЬ СТАНУ МІКРОФЛОРИ КИШКОВНИКА НА  
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗМУ 

 
Наукові керівники: Кириченко Світлана Василівна, к.б.н., доцент  
кафедри біофізики та біохімії Дніпровського національного універси-
тету імені Олеся Гончара; Харченко Юлія Валеріївна, викладач Державного закладу 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
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Дана робота охоплює дослідження впливу рифампіцину та ізоніазид-
індукованого гепатиту на адгезивні білки в різних частинах мозку (гіпокамп, 
мозочок, таламус та кори) в експериментальній моделі з щурами. Молекула 
адгезії нервових клітин (NCAM) відіграє ключову роль у цих процесах, беручи 
участь у регуляції міграції та диференціації, а також у механізмі регуляції мем-
бранного потенціалу, який визначає збудливість цих клітин та взаємодію з фа-
кторами покращують рецептори факторів росту.  

Мета роботи – експериментальним шляхом визначити зміни пізнаваль-
них функцій головного мозку та прояви дисбіозу за умов тривалого введення 
рифампіцину у щурів. Практичні задачі, які були поставлені в ході виконання ро-
боти: за умов тривалого введення рифампіцину (шлунково, 100 мг/кг) визначи-
ти рівні порушень процесів навчання та поведінки у щурів; методом мікробіо-
логічного аналізу визначити кількісний та якісний склад мікробіоти товстого 
кишечника після тривалого введення рифампіцину. 

Наукова новизна: функціональний стан та цілістність сапрофітного біо-
ценозу кишечника відграє суттєву роль у функціонуванні організму людини і, 
зокрема, ЦНС; тривале, повторне, шлункове введення антибіотика – рифампі-
цину, призводить до суттєвого порушення стану мікрофлори товстого кишеч-
ника експериментальних тварин; курсове введення рифампіцину сприяє роз-
витку порушень процесів навчання та поведінкових реакцій у тварин, які мо-
жуть бути пов’язані з дисбіозом. 

 
Волкова Людмила Денисівна 

учениця 10 класу КЗО «Дніпропетровський обласний  
медичний ліцей-інтернат «Дніпро» 

 
МІКРООРГАНІЗМИ РОДУ BACILLUS І ЇХ КОРИСНИЙ  

ПОТЕНЦІАЛ 
 

Науковий керівник: Степанський Дмитро Олександрович, завідувач 
кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології  
Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

 
Актуальність роботи. Мікроорганізми роду Bacillus відомі людству дуже 

давно, а також поширені майже усюди. Різні види цього роду виконують різно-
манітні корисні функції у навколишньому середовищі та житті людини. Деякі з 
них при певних умовах завдають шкоди людині, викликаючи патологічні стани, 
але переважна більшість – мають дуже корисні властивості, які використову-
ються у медицині та інших сферах життєдіяльності. Традиційним методом ви-
користанням мікроорганізмів роду Bacillus у медицині є виготовлення на їх ос-
нові пробіотиків та пробіотичних продуктів. Але в останній час формується 
новий погляд на використання цих мікроорганізмів – це їх застосування у засо-
бах дезінфекції, які за своїми властивостями не поступаються традиційним 
методам (і навіть потенційно перевищують їх. 

Мета: узагальнити відомі та дослідити перспективні властивості мікроо-
рганізмів роду Bacillus як потенційно корисний фактор для здоров’я людини.  

Згідно поставленої мети були сформовані наступні завдання:  
- дослідити поширеність мікроорганізмів роду Bacillus у мікробіоценозах 

людини, тварин та навколишнього середовища;  



[ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ] 
 

[184] 

- вивчити біологічні властивості виділених мікроорганізмів роду Bacillus 
та мікроорганізмів, що входять до складу пробіотиків;  

- перевірити можливість використання мікроорганізмів роду Bacillus у 
засобах деконтомінації різноманітних об’єктів. 

Висновки.  
1. Мікроорганізми роду Bacillus є резидентними симбіонтами мікробіо-

ценозу шлунково-кишкового тракту макроорганізмів (людини, корови, птахів ), 
ґрунту, повітря (тобто є убіквітарними) та за своїми біологічними властивостя-
ми можуть вважатися представниками нормальної мікрофлори при їх  
представництві від 102 до 105 КУО / гр.; 

2. Мікроорганізми роду Bacillus є гетерогенними. Не зважаючи на широ-
ке розповсюдження, корисні функції та широке застосування в медицині та 
виробництві, деякі види здатні викликати захворювання в людини та тварин; 

3. Мікроорганізми роду Bacillus володіють вираженими антагоністични-
ми властивостями по відношенню до найбільш частих збудників інфекцій, що 
пов’язані з наданням медичної допомоги: Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, що набуває особливої 
актуальності, коли антибіотикорезистеність стала проблемою № 1 в світі в 
сфері охорони здоров’я;  

4. Експерименти дозволяють розглядати мікроорганізми роду Bacillus ( у 
складі миючих та дезінфікуючих засобів ) у якості альтернативи традиційним 
засобам дезінфекції, що безумовно розширює уявлення про дані мікроорганіз-
ми, відкриває нові горизонти їх використання та робить реальним зниження 
внутрішньолікарняних інфекцій при їх застосуванні; 

5. Новий підхід до проблеми знезараження ( з використанням бактерій 
роду Bacillus) можна визначити як «метод біостабілізаціі» за допомогою боро-
тьби видів за існування, що має на увазі відсутність загальної біоцидної дії, а 
лише кінцевий ефект – знищення патогенних штамів мікроорганізмів, тобто 
поверхня, що обробляється стає самоочисною. 

 
Захарова Дарія Олександрівна 

учениця 10 класу КЗО «Дніпропетровський обласний  
медичний ліцей-інтернат «Дніпро» 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА «ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИХ» ІЗОЛЯТІВ,  

МІКРООРГАНІЗМІВ І МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ 
 

Науковий керівник: Степанський Дмитро Олександрович, завідувач 
кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Державного закладу 
«Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

 
Актуальність обраної мною теми полягає в тому, що незважаючи на прорив 

у винаході і використанні антибіотикотерапії, на жаль, людство все частіше стика-
ється з проблемою резистентності мікроорганізмів до антибіотиків. 

Широка антибіотикопрофілактика і лікування внутрішньолікарняних інфек-
цій призводить до появи і поширення резистентності навіть в умовно-патогенних 
мікроорганізмів до хіміопрепаратів, а це ускладнює лікування таких хворих, погір-
шує прогноз, призводить до економічних та соціальних збитків. 



[ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ] 
 

[185] 

Метою роботи є оцінка біологічних властивостей «внутрішньогоспітальних» 
ізолятів мікроорганізмів та вплив на них різних факторів. 

Завдання: 1) вивчити видовий склад і кількісні показники основних збуд-
ників внутрішньолікарняних інфекцій хірургічного стаціонару; 2) дослідити 
біологічні властивості виділених ізолятів (морфологічні, тинкторіальні, культураль-
ні, біохімічні, адгезивні властивості, вивчення чутливості виділеної флори до ан-
тимікробних агентів) і порівняти їх з музейними штамами;  
3) вивчити методи впливу на досліджувані мікроорганізми «in vitro».  

Висновки: 
1. Спектр збудників інфекцій хірургічного стаціонару був різноманітний та 

включав грампозитивну, грамнегативну флору та гриби роду Candida; 
2. Найбільш частими збудниками інфекцій хірургічного стаціонару в нашо-

му дослідженні виявились Pseudomonas аeruginosa (46,1%), Staphylococcus aureus 
(42,3%) та Candida albicans (26,9%), що корелює з даними літератури; 

3. Виявлена низька чутливість Pseudomonas аeruginosa до цефалоспо-
ринів, фторхінолонів та карбапенемів; 

4. Клінічні ізоляти Pseudomonas аeruginosa, Staphylococcus aureus та 
Candida albicans мали більші показники адгезії ніж їх музейні «родичі», що без-
умовно характеризує їх як більш агресивні мікроорганізми; 

5. Виділені ізоляти Pseudomonas аeruginosa, Staphylococcus aureus та 
Candida albicans показали високу чутливість до пробіотичних штамів мікроор-
ганізмів; 

6. Виділені ізоляти Pseudomonas аeruginosa, Staphylococcus aureus та 
Candida albicans показали високу чутливість до антисептика N-хлорсульфонаміду 
натрію, при цьому взагалі не маючи резистентності; 

7. В умовах коли антибіотикорезистентність «госпітальних» мікроор-
ганізмів набуває загрозливих масштабів, усе більш актуальним стають не тільки 
методи раціональної антибиотикотерапії, але й альтернативні методи впливу на 
патогени – пробіотики та антисептики. 

 
Малооков Костянтин Владиславович 

учень 10 класу КЗО «Гімназія № 3» Дніпровської міської ради 
 

РІВЕНЬ ТРИПСИНОПОДІБНИХ ФЕРМЕНТІВ В ПЛАЗМІ  
КРОВІ ХВОРИХ НА В-ХРОНІЧНИЙ ЛІМФОЛЕЙКОЗ 

 
Науковий керівник: Маслак Ганна Сергіївна, д.б.н., завідувач кафедри 
біохімії та медичної хімії Державного закладу «Дніпропетровська  
медична академія МОЗ України» 

 
Зростання захворюваності населення України на лейкози обумовлює 

необхідність постійного пошуку доступних діагностичних критеріїв цих пухлин. 
Значний внесок у розвиток будь-якого пухлинного процесу вносять порушення 
протеолітичної системи організму людини. Так, дослідження активності трип-
сину та ферментів, що мають подібну до нього специфічність, свідчать про їх 
роль не тільки в розвитку пухлин шлунково-кишкового тракту, але й інших «со-
лідних» новоутворювань. На сьогодні доказана роль трипсину в процесах ме-
тастазування та міграції пухлинних клітин, але досі не вивченим залишається 
його активність за онкогематологічними захворюваннями. 



[ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ] 
 

[186] 

Мета роботи: дослідження рівню трипсиноподібних ферментів в плазмі 
крові гематологічно здорових донорів та хворих на В-хронічний лімфолейкоз 
(В-ХЛЛ). 

Завдання наукового дослідження: будова та розрахунок стандартної ка-
лібрувальної кривої; встановлення рівню білку за методом Бредфорда в конт-
рольній групі і у хворих на В-ХЛЛ; дослідження рівню трипсиноподібних фер-
ментів в контрольній групі і у хворих на В-ХЛЛ та проведення розрахунків. 

Отримані результати: Встановлено, що рівень білка в плазмі крові хво-
рих на В-хронічний лімфолейкоз не відрізняється від контрольних значень та 
становить 52,02±2,02 мг/мл та 50,26±1,8 мг/мл, відповідно. Концентрація трип-
синоподібних ферментів за В-ХЛЛ достовірно (р<0,05) підвищується на 40,5%, 
відносно до норми і має значення 457,35±24,7 мкмоль/мг білка та 325,36±19,0 
мкмоль/мг білка, відповідно. 

Отримані дані можуть допомогти в розкритті механізмів течії онкопролі-
феративних процесів та потребують розширення досліджувадьних груп.  

 
Медведєва Надія Михайлівна  

учениця 10 класу КЗО «Дніпропетровський обласний  
медичний ліцей-інтернат «Дніпро» 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ НА НЕРВОВУ  

СИСТЕМУ МОЗКУ СТАРИХ ЩУРІВ ТА КОРЕКЦІЇ  
АНТИОКСИДАНТАМИ 

 
Науковий керівник: Медведєв Михайло Володимирович, професор 
кафедри акушерства та гінекології Державного закладу «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України» 

 
Актуальність: Патологія ендометрія є дуже поширеною проблемою су-

часної гінекології. Приблизно 25-30% жінок репродуктивного віку мають поліп 
або гіперплазію ендометрія протягом життя, що асоціюється з підвищеним 
ризиком раку ендометрія та хронічних важких маткових кровотеч. Вказана па-
тологія значно знижує якість життя, скорочує його тривалість та, крім того, має 
значний негативний економічний вплив, підвищуючи число днів непрацездат-
ності.  

Мета: Оцінити можливість використання офісної гістероскопії в умовах 
сучасного гінекологічного кабінету з метою діагностики та лікування патології 
ендометрія. Завдання: 1) провести аналіз розповсюдженості патології ендоме-
трія; 2) оцінити технічну можливість виконання офісної гістероскопії без вико-
ристання знеболення в амбулаторних умовах; 3) оцінити задоволеність  
пацієнток проведеним лікуванням. 

В результаті роботи: 
1. Проведено аналіз розповсюдженості патології ендометрія у жінок,  

що зверталися за амбулаторною допомогою до гінеколога. Було виявлено,  
що найбільш розповсюдженою патологією були амк та поліпи ендометрія.  
Показання до гістероскопії мали 15,4% жінок, тобто кожна шоста жінка, що 
зверталася. 

2. Проведено оцінку технічної можливості виконання офісної гістероско-
пії без використання знеболення в амбулаторних умовах. За результатами 
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проведених гістероскопій виявилося, що у 100% випадків вдалося виконати 
оперативні втручання. При використанні офісної гістероскопії тривалість пере-
бування в клініці знижується у понад 40 разів; крововтрата у 3,32 разу; собіва-
ртість у 5 разів. 

3. Оцінено задоволеність пацієнток проведеним лікуванням. З’ясовано, 
що під час офісної гістероскопії був невеликий рівень болю, який не потребу-
вав аналгезії. Через годину після процедури, вкрай низька оцінка за ваш була 
в обох групах. Задоволеність лікуванням була вірогідно вищою у групі офісної 
гістероскопії за рахунок відсутності необхідності в анестезії та дуже короткого 
перебування у клініці. 

 

Секція «Валеологія» 
 

Сімонова Софія Андріївна 
учениця 10 класу КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей»  

Дніпровської міської ради 
 

АНАЛІЗ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ І ФУНКЦІОНАЛЬНИХ  
МОЖЛИВОСТЕЙ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ТА ДИХАЛЬНОЇ  

СИСТЕМ ПІДЛІТКІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД  
НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

 
Науковий керівник: Хоменко Олена Миколаївна, к.б.н., доцент кафедри біохімії  
та фізіології біолого-екологічного факультету Дніпровського національного  
університету імені Олеся Гончара 

 
Актуальність. Підвищення випадків патологій серцево-судинної та диха-

льної систем серед підлітків зумовлює актуальність проблеми покращання 
здоров’я сучасних школярів, що забезпечується серед іншого достатнім рівнем 
фізичної активності та правильним способом життя дитини. Збільшення нав-
чальних навантажень в сучасній школі призводить до напруження функціона-
льних систем організму школярів, що підвищує ризик розвитку їх порушень.  

Мета дослідження: провести аналіз фізичної активності, функціональних 
можливостей серцево-судинної та дихальної систем, структури дня підлітків в 
залежності від їх навчального навантаження. 

Завдання дослідження: визначити рівень і характер фізичної активності 
підлітків, вивчити функціональний стан серцево-судинної та дихальної систем 
школярів, проаналізувати структуру дня підлітків м. Дніпро і різних країн світу.  

Результати та висновки. За допомогою проведеного анкетування і фун-
кціональних проб встановлено, що учбовий день підлітків є вкрай насиченим, з 
достатнім рівнем фізичної активності, яка здійснюється, в основному, за раху-
нок позашкільних занять, але учні ліцеїв витрачають більше часу на виконання 
домашніх завдань та додаткові заняття з репетиторами і, як наслідок, мають 
суттєву недостатність тривалості сну. У цілому це негативно впливає на стан 
здоров’я, що підтверджується зниженням показників функціональних можли-
востей серцево-судинної і дихальної систем. Виявлені зміни можуть стати під-
ґрунтям розвитку захворювань в дорослому віці. 
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Колбасін Максим Олександрович 
учень 10 класу Криворізького навчально-виховного  

комплексу № 129 «Гімназія-ліцей академічного спрямування» 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ГАРМОНІЙНІСТЬ АНТРОПОМЕТРИЧНОГО РОЗВИТКУ  

У ПІДЛІТКІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Науковий керівник: Семенко Надія Іванівна, вчитель біології  
Криворізького навчально-виховного комплексу № 129 «Гімназія-ліцей академічного 
спрямування»; науковий консультант: Нікуліна Анна Олексіївна, к.м.н., викладач  
кафедри педіатрії та медичної генетики Державного закладу «Дніпропетровська  
медична академія МОЗ України» 

 
Фізичний розвиток – це комплекс морфофункціональних властивостей 

організму, який визначає запас його фізичних сил. Антропометричні характе-
ристики – основний індикатор фізичного розвитку дітей і підлітків. Постійний 
моніторинг динаміки змін антропометричних параметрів дитини сприяє вияв-
ленню симптомів різноманітних захворювань на ранніх стадіях. Раціональне 
харчування має велике лікувально-профілактичне значення для здоров’я під-
ростаючого покоління і є запорукою його гармонійного розвитку. 

Мета роботи – написання коду і тестування комп’ютерної програми 
Standart of level, яка здатна обробляти дані антропометричних вимірювань 
підлітків і розраховувати раціональну харчову дієту. 

Створена нами комплексна комп’ютерна програма Standart of level здат-
на допомогти сімейному лікарю та лікарю педіатру обчислювати, зберігати та 
аналізувати динаміку змін антропометричних параметрів дитини за індивідуа-
льними графіками фізичного розвитку, що збільшить кількість виявлень суттє-
вих відхилень антропометричних показників від нормальних, при яких, у разі 
потреби, призначається необхідне обстеження та лікування, а можливість роз-
рахунку збалансованого раціону харчування за Наказом МОЗ України №1073 
від 03.09.2017 «Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення Укра-
їни в основних харчових речовинах і енергії» стане вагомим профілактичним 
засобом гармонійного розвитку дітей. Програма Standart of level є кросплат-
формовою, тобто може працювати на більшості сучасних операційних систе-
мах. 

 
Кваснікова Валерія Ігорівна 

учениця 10 класу КЗО «Дніпропетровський обласний  
медичний ліцей-інтернат «Дніпро» 

 
ПРОФІЛАКТИКА РАПТОВИХ СТАНІВ У ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС 

ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ 
 

Науковий керівник: Неханевич Олег Борисович, д.м.н., професор, 
завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та 
валеології Державного закладу «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 
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Актуальність дослідження: Підлітки складають значну потенціально ак-
тивну групу населення. Стан здоров’я, розвиток та всебічне виховання дітей 
підліткового віку – справа першорядної ваги. Її значення зростає у зв’язку з 
тим, що в останні роки погіршився стан здоров’я підлітків, зросла смертність, 
приріст населення іде зі знаком мінус. 

Дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців свідчать про наявність 
певних змін показників фізичного розвитку у зв’язку з впливом на організм ді-
тей і підлітків комплексу біологічних, екологічних та соціальних факторів. 

Враховуючи вищенаведене, необхідна розробка та впровадження сис-
теми діагностики рівня фізичного здоров’я школярів під час занять фізичним 
вихованням. 

Мета дослідження: Підвищення ефективності заходів щодо профілакти-
ки раптових станів під час занять фізичним вихованням школярів, шляхом роз-
робки та впровадження власної методики діагностики рівня фізичного здоров’я 
школярів та системи інформатизації вчителів та учнів. 

Висновки: Визначено рівень знань про фізичне здоров’я учнів 10-ого 
класу медичного ліцею “Дніпро” за допомогою анкетування та підтверджено 
той факт, що учні мають низький рівень знань про фізичне здоров’я. Розроб-
лено власну методику діагностики фізичного стану, за допомогою браузерного 
середовища «Thunkable». Створено мобільний додаток «Well-being» для екс-
прес-діагностики фізичного здоров’я учнів перед заннятями фізичною культу-
рою. Впроваджено методику діагностування фізичного стану школярів у меди-
чному ліцеї «Дніпро». 

 

Секція «Психологія» 
 

Махницька Марія Андріївна 
учениця 11 класу КЗО «Міський юридичний ліцей при Універ-

ситеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ГРУПИ  
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ  

В КОЛЕКТИВІ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
 

Науковий керівник: Лахута Олена Анатоліївна, вчитель хімії та  
біології КЗО «Міський юридичний ліцей при Університеті митної справи та фінансів» 
Дніпровської міської ради 

 
Актуальність роботи. В наш час людина не може існувати в суспільстві 

без міжособистісного спілкування. Без спілкування людина перестане бути 
особистістю та втратить свою ідентичність. Проблеми, що стосуються міжосо-
бистісних відносин кілька століть як не втрачають своєї актуальності, але ста-
ють дедалі важливішими. Вивчаючи міжособистісні стосунки можна пояснити 
ряд проблем сучасного життя суспільства, сім’ї та кожної особистості в цілому. 
Міжособистісні стосунки – є невід’ємною ознакою життя, міжособистісне став-
лення грає значну роль в усіх галузях життєдіяльності. Саме цьому дуже важ-
ливо проводити дослідження по цій темі та вивчати її особливості. Також не-
від’ємною частиною сучасного життя є перебування в колективі. Кожен колек-
тив має свою рольову структуру, в якій є лідери та пасивні люди. Щоб людина 
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почувала себе зручно в колективі, треба вміти об’єктивно визначати свою роль 
в структурі. Якщо в колективі кожен буде знати свою роль та почувати себе на 
своєму місці, то колектив буде успішним. Разом з тим в сучасній старшій школі 
міжособистісні взаємовідносини можуть набувати деякі особливості. Крім того, 
потребують вивчення та уточнення особливості утворення рольової структури 
в залежності від психологічного клімату колективу старшокласників. 

Мета роботи полягає в теоретичному та емпіричному дослідженні особ-
ливостей рольової структури групи в залежності від психологічного клімату в 
колективі старшокласників.  

Об’єктом дослідження є психологічний клімат колективу старшокласни-
ків. 

Предметом дослідження є особливості рольової структури в залежності 
від психологічного клімату в колективі старшокласників.  

Гіпотеза дослідження: рольова структура групи старшокласників має 
певні особливості в залежності від психологічного клімату колективу.  

Отримані результати довели, що: 
- за методикою «Соціометрія» Дж.Морено, на наш погляд, рольова 

структура групи старшокласників 10-3 класу виглядає сприятливішою, ніж ро-
льова структура групи старшокласників 10-1 класу; 

- за методикою «СПСК» Немова Р.С., в групах старшокласників 10-1 та 
10-3 класів МЮЛ показники психологічного клімату статистично відрізняються 
з значно вищими показниками у 10-3 класі, що свідчить про те, що 10-3 клас 
має у цілому суттєво сприяливіший психологічний клімат та суттєво вищим є 
прагнення старшокласників до збереження цілісності, їх згуртованість, контак-
тність, відкритість, організованість, інформованість та відповідальність; 

- за методикою «Психологічний клімат» за Ф. Фідлером в 10-1 та 10-3 
класах МЮЛ показники окремих складових психологічного клімату (дружелюб-
ності, злагоди, задоволеності, продуктивності, теплоти, співпраці, взаємної 
підтримки, захопленості, зацікавленості, успішності) є дещо сприятливішими в 
10-3 класі, але статистично відрізняються показники успішності-неуспішності та 
психологічного клімату у цілому з більш сприятливим рівнем в 10-3 класі.  

Отже, отримані результати емпіричного дослідження підтвердили гіпо-
тезу про те, що рольова структура колективу старшокласників має певні особ-
ливості в залежності від психологічного клімату колективу. А також додатково, 
більш детально, з’ясовано особливості психологічного клімату колективу ста-
ршокласників з різною рольовою структурою.  

 
Голубніченко Руслана Дмитрівна  

учениця 10 класу КЗО «Середня загальноосвітня школа № 88» 
Дніпровської міської ради 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СУБ’ЄКТИВНОГО  

СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ В МЕЖАХ  
ПІДЛІТКОВОГО ПЕРІОДУ 

 
Науковий керівник: Мельникова Олена Леонідівна, практичний  
психолог КЗО «Середня загальноосвітня школа № 88» Дніпровської міської ради 
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Актуальність дослідження обумовлена важливістю формування екологі-
чної свідомості сучасної української молоді, зокрема в підлітковому віці.  

Здійснивши теоретичний аналіз наукової літератури, в дослідженні роз-
глядаємо екологічну свідомість як сукупність екологічних уявлень існуючого 
суб’єктивного ставлення особистості до природи, взаємозв’язок своїх потреб з 
об’єктами та явищами світу; сенситивним віковим періодом для формування 
екологічної свідомості вважаємо підлітковий вік.  

На першому етапі дослідження було зроблене припущення про існуван-
ні вікових особливостей ставлення до природи. З метою перевірки гіпотези 
провели дослідження за методиками С.Д. Дерябо і В.А. Ясвіна «ЕЗОП», «На-
турафіл». Вибірка складалась із двох груп підлітків по 30 осіб у кожній: 10-11, 
15-16 років. 

Проведений аналіз дозволив підтвердити, що ставлення до природи у 
підлітковому віці знаходиться на стадії формування, про що свідчить середній 
рівень виразності показника інтенсивності ставлення до природи в обох групах. 
У структурі інтенсивності у групі молодших підлітків більші значення отримали 
естетичний та когнітивний компоненти; у старших – естетичний та вчинковий. 

Достовірність розбіжностей в інтенсивності ставлення до природи між 
групами визначили за допомогою критерію U-Манна-Уітні. Розбіжності за шка-
лами: перцептивно-аффективна, когнітивна та шкала вчинків значимі на рівні 
p≤0,01. 

У мотиваційній структурі ставлення до природи підлітків переважають 
естетичний та практичний компоненти. Оцінка розбіжностей в установках ста-
влення до природи між групами підлітків виявила їх недостовірність. 

 
Папіна Марія Олексіївна 

учениця 11 класу КЗО «Навчально-виховний комплекс № 57 
загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» 

Дніпровської міської ради 
 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ  
ХАРАКТЕРИСТИК СІБЛІНГІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ  

ВІД СКЛАДУ СІМ’Ї  
 

Науковий керівник: Дон Наталія Володимирівна, вчитель біології КЗО «Навчально-
виховний комплекс № 57 загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія» 
Дніпровської міської ради  

 
Актуальність і значимість дослідження проблеми сіблінгових відносин у 

старших підлітків визначається тим, що сім’я, як перший приклад суспільства 
для кожної людини, у першу чергу, може мати вплив на формування особис-
тості. У розвитку особистості, важливу роль у формуванні адекватної соціаль-
ної емоційності відіграють взаємини з сіблінгами. Але, у наш час батьки приді-
ляють більшу увагу матеріальному забезпеченню дітей, ніж їх психологічному 
стану та вихованню. Через що у підлітків виникає ціла низка проблем в емо-
ційно-вольовій сфері та у спілкуванні.  

Поглиблене вивчення цієї проблеми дасть змогу більш широко розуміти 
взаємовідносини між сіблінгами у родині, внаслідок чого спеціалісти зможуть 
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провести відповідну корекційно-розвивальну роботу та надати своєчасну пси-
хологічну допомогу при необхідності.  

Мета дослідження: теоретично з’ясувати та емпірично дослідити соціа-
льно-психологічні характеристики сіблінгів у залежності від їх позиції в сім’ї.  

Об’єкт дослідження: соціально-психологічні характеристики сіблінгів. 
Предмет дослідження: соціально-психологічні характеристики сіблінгів у 

залежності від їх позиції в сім’ї. 
Концептуальна гіпотеза дослідження: існують відмінності у соціально-

психологічних характеристиках підлітків в залежності від їх позиції в сім’ї.  
Емпіричні гіпотези: 
1. Підлітки з багатодітних родин мають нижчі показники егоїстичних ус-

тановок, ніж діти з однодітних сімей; 
2. Підлітки з багатодітних родин мають вищі показники емпатії (молод-

ші діти мають найбільші показники емпатії), ніж діти з однодітних сімей. 
3. Підлітки з багатодітних родин мають вищі показники комунікативних 

здібностей, ніж діти з однодітних сімей.  
4. Підлітки з багатодітних родин мають нижчі показники переживання 

відчуття самотності, ніж діти з однодітних сімей;  
Емпірична база дослідження: дослідження проводилося в 

Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 57 
загальноосвітньому навчальному закладі І ступеня – гімназія» Дніпровської 
міської ради. У дослідженні взяли участь 91 підліток, учнів 9-11-х класів у віці 
від 14 до 17 років. 

 
Бортнікова Яна Олегівна 

учениця 11 класу КЗ «Олександрівська загальноосвітня  
школа I-III ступенів» Дніпровського району  

Дніпропетровської області 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РОЗУМІННЯ БРЕХНІ  
З КОМУНІКАТИВНИМИ ЗДІБНОСТЯМИУ  

СТАРШОКЛАСНИКІВ 
 

Науковий керівник: Оленич Людмила Василівна, вчитель зарубіжної літератури  
КЗ «Олександрівська загальноосвітня школа I-III ступенів» Дніпровського району  
Дніпропетровської області 

 
Тема актуальна і цікава сама по собі. Вивчення невербального компо-

нента є одним з аспектів цієї проблеми. Психологи стверджують, що кожна 
людина протягом 60 років бреше 88 тисяч разів! (приблизно 4 рази на день). В 
залежності від того, як саме трактувати поняття брехні, цифра неправдогово-
ріння коливається між 2 – 200 разів на день. 

Мета дослідження полягає в визначенні уявлень старшокласників в те-
оретичному обґрунтуванні і емпіричному дослідженні ролі взаємозв’язку розу-
міння невербальних проявів брехні особистостей у старшокласників в процесі 
спілкування. 

Щоб провести дослідження і досягти поставленої мети, необхідно вирі-
шити наступні завдання:  

1) визначити поняття, функції і види спілкування;  
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2) проаналізувати сутність невербального спілкування;  
3) охарактеризувати невербальні засоби спілкування;  
4) визначити експериментальну базу для проведення дослідження;  
5) провести емпіричне дослідження та узагальнити його результати. 
Методи і прийоми, що використані в роботі, – проведення тестувань та 

оцінювання їх результатів. Були проведені тестування за трьома методиками: 
тест « Про що нам говорять міміка і жести? », автор Степанов С. С., тест  
«Чи впорається з тобою лжепсихолог?», автор І. Соловйова, опитувальник 
дослідження полімодальності сприйняття (Методика Т. Н. Бандурки). 

 
Гончаренко Вікторія Юріївна 

учениця 11 класу КЗО «Міський юридичний ліцей при Універ-
ситеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради 

 
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВОЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ  

У ПІДЛІТКІВ 
 

Науковий керівник: Лахута Олена Анатоліївна, вчитель хімії та  
біології КЗО «Міський юридичний ліцей при Університеті митної 
справи та фінансів» Дніпровської міської ради 

 
У підлітковому віці, відбувається докорінна зміна структури вольової ре-

гуляції. На відміну від молодших школярів підлітки частіше регулюють свою 
поведінку, яке засноване на внутрішній самостимуляції. Але вольова регуляція 
у підлітків неоднозначна. У перехідному віці сильні емоції набагато частіше, 
ніж у дорослих, блокують розумне рішення. Також порушується дисципліна, 
спостерігається прояв упертості, все це пов’язано і затвердженням власного 
«Я». 

Об’єкт дослідження. Вольова саморегуляція особистості.  
Предмет дослідження. Вікові особливості вольової саморегуляції підліт-

ків. 
Мета роботи полягає в теоретичному та емпіричному дослідженні особ-

ливостей вольової саморегуляції в залежності від віку. 
Завдання роботи:  
1) провести теоретичний аналіз літератури з проблеми волі, вольових 

якостей та вольової саморегуляції особистості;  
2) проаналізувати теоретичні джерела з теми вікових особливостей під-

літкової вольової саморегуляції;  
3) підібрати методики для проведення емпіричного дослідження;  
4) провести емпіричне дослідження в групах підлітків та старшокласни-

ків;  
5) обробити та узагальнити результати, зробити висновки дослідження. 
Застосувавши та проаналізувавши різні методики з приводу вікових 

особливостей вольової саморегуляції підлітків, ми маємо змогу стверджувати, 
що в підлітковому віці недостатньо сформована вольова саморегуляція порів-
няно з вольовою саморегуляцією старшокласників (у ранньому юнацькому 
віці). 
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Гутіна Світлана Сергіївна 
учениця 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний  

медичний ліцей-інтернат «Дніпро» 
 

ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНОЇ ЗАДОВОЛЕНОСТІ  
ЖИТТЯМ ТА ПОЧУТТЯ ЩАСТЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ 

ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

Науковий керівник: Зюзь Вікторія Валеріївна, практичний психолог  
КЗО «Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат «Дніпро» 

 
Психологи прагнуть зрозуміти причини щастя і психологічні процеси, які 

його породжують, оскільки це підкаже їм, як зробити себе та інших щасливі-
шими. Психологів також цікавлять фундаментальні проблеми, вирішення яких 
має істотне значення для практики. Вважається, що поняття щастя розпливча-
сте і незрозуміле. Але більшість людей розуміють, що це таке. Коли проводи-
лися опитування на цю тему, виявилось, що під щастям люди розуміють або 
стан, коли людина відчуває радість або інші позитивні емоції, або задоволе-
ність життям. Досить часто розглядається ще одна складова – відсутність де-
пресії, тривоги та інших негативних емоцій. Відносно числа психологічних книг, 
публікацій з питань депресії і щастя спостерігається значний дисбаланс. За 
деякими джерелами, це співвідношення складає 17:1. Таке положення речей 
підштовхнуло нас звернути увагу на відхилену тему позитивних емоцій.  

У своєму дослідженні ми спробували знайти взаємозв’язок між 
суб’єктивним благополуччям та іншими особистісними чинниками людини. Ми 
намагались з’ясувати, який тип особистості школяра є найбільш щасливий, а 
також наскільки щастя співвідноситься із віком людини. Шукали відповідь на 
запитання, чи є щастя для нас благом, чи сприяє воно кращому фізичному 
самопочуттю або психічному здоров’ю, товариськості, працездатності, чи до-
помагає воно людям краще вирішувати проблеми? 

Мета дослідження – дослідити особливості суб’єктивної задоволеності 
життям та почуття щастя у старшокласників профільного навчального закладу. 

Об’єкт дослідження – афективно-мотиваційна сфера особистості. 
Предмет дослідження – особливості суб’єктивної задоволеності життям 

та почуття щастя у старшокласників профільного навчального закладу. 
Нами було проведено дослідження особливості суб’єктивної задоволе-

ності життям та почуттям щастя у старшокласників профільного навчального 
закладу, в якому взяли участь 96 учнів Дніпропетровського обласного медич-
ного ліцею-інтернату «Дніпро». Для проведення дослідження ми обрали такі 
методи: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення психолого-педагогічної літе-
ратури), емпіричні (психологічне тестування), математичної обробки отрима-
них результатів (кількісна і якісна обробка отриманих даних, їх порівняльний 
аналіз), інтерпретаційні (узагальнення та кваліфікація отриманих результатів). 

Таким чином, більшість учнів 9-11-х класів (майже 2/3) відчувають себе 
щасливими людьми, причому з віком рівень задоволеності життям серед  
старшокласників зростає. Серед щасливих учнів спостерігається більший діа-
пазон різномаїття рівня розумового розвитку, а серед учнів, які оцінюють себе 
як нещасливі, як правило, переважає рівень розумового розвитку вище  
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середнього, причому чим доросліше учні, тим більше відсоток нещасливих 
дітей з рівнем розумового розвитку вище середнього. 

З результатів діагностики щасливих учнів 9-11-х класів видно, що у них 
завищені показники страху ситуації перевірки знань та страху не відповідати 
очікуванням оточуючих, що свідчить про те, що вони вмотивовані досягати 
успіху, а для нещасливих учнів характерні фрустрація потреби у досягненні 
успіху та страх самовираження. 

 
Камаляєва Анастасія Денисівна 

учениця 9 класу Криворізького Покровського ліцею  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГЛИБИНИ ПЕРЕЖИВАННЯ САМОТНОСТІ 

З ЕМОЦІЙНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ У ПІДЛІТКІВ 
 

Науковий керівник: Заячук Ольга Василівна, практичний психолог 
Криворізького Покровського ліцею  

 
Розвиток емоційної сфери особливо важливий у підлітковому віці, який 

характеризується психологами як перехідний, складний, критичний і має важ-
ливе значення у становленні особистості: розширюється обсяг діяльності, якіс-
но змінюється характер, закладаються основи свідомої поведінки, формуються 
моральні уявлення.  

Відособлення і відчуження в цьому віці не є внутрішніми, особовими 
психологічними процесами, а деякими характеристиками підліткового соціаль-
ного відношення до життя. Переживання самотності, яке тісно пов’язане з 
емоційним фоном особливо у підлітків може перерости в стійкий негативний 
психічний стан, який накладає відбиток на всі інші почуття й переживання, на 
формування самосвідомості, і може стати перепоною для особистісного росту. 
Саме тому значення проблеми емоцій та зокрема їх звязок із рівнем глибини 
переживання самотсності не потребує обґрунтування і є актуальною пробле-
мою. 

Об’єкт дослідження – взаємозв’язок відчуття стану самотності та 
емоційної сфери у підлітковому віці.  

Предмет дослідження – особливості взаємозв’язку глибини переживан-
ня самотності та емоційних станів у підлітків. 

Мета дослідження – вивчити особливості взаємозв’язку глибини пере-
живання самотності з емоційною спрямованістю підлітків. 

В основу дослідження нами були покладена гіпотеза про те, що підлітки, 
схильні до більш глибокого переживання самотності, переважно переживають 
емоції, які сприяють підвищенню психологічної ентропії, ніж емоції, які, навпаки, 
полегшують конструктивну поведінку 

Методики дослідження – Методика виміру глибини переживання самот-
ності С.Г.Корчагиної, Шкала диференціальних емоцій (ШДЕ) К.Ізарда.  

Наше дослідження підтвердило гіпотезу про те, що між рівнем глибини 
переживань самотності та рівнем емоційної вираженості за шкалою «страх» у 
підлітковому віці існує кореляційний зв’язок.  
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Мамедова Дарина Романівна 
учениця 11 класу КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 136 
«класична гімназія імені Кирила і Мефодія – початкова школа 

– дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр» 
Дніпровської міської ради 

 
РОЛЬ ДРЕС-КОДУ В ПСИХОЛОГІЧНОМУ САМОПОЧУТТІ 

УЧНІВ В ГІМНАЗІЇ 
 

Науковий керівник: Самарець Юлія Вікторівна Вікторівна, практичний психолог  
КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 136 «класична гімназія імені Кирила і Мефодія – 
початкова школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр»  
Дніпровської міської ради 

 
Актуальність: з огляду на підвищення рівня освітніх вимог, підвищується 

і навантаження на учнів та викладацький склад, що безпосередньо відіграє 
роль у психоемоційному стані учасників навчального процесу. Якщо розгляда-
ти успішність, як наявність успіхів у чомусь, які дають позитивний результат, то 
необхідно виділити три види її розуміння, де першим виступає психоемоційний 
клімат в класі, який визначає взаємини учня з його оточенням. Наступний вид 
це соціометричне положення, яке розкривається через низку неофіційних кри-
теріїв, які служать для індикації міжособистісних відносин в колективі групи 
учнів на неформальному рівні (на основі симпатії, антипатії, дружби-
неприязні). І третім видом, який є результатом впливу перших двох постає 
мотивація до навчання, де мотивація визначається як спонукання до дії, дина-
мічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою 
людини, який визначає її організованість, активність і стійкість, здатність лю-
дини діяльнісно задовольняти свої потреби. За допомогою детальнішого дос-
лідження умов взаємозв’язку дрес-коду з психічним та емоційним станом, на-
певно, можна підвищити рівень успішності у навчанні та досягти якісних пове-
дінкових змін серед учнів та викладачів.  

Метою нашого дослідження є вивчення ролі дрес-коду в психологічному 
самопочутті учнів.  

Предмет наукової роботи: роль дрес-коду в психологічному самопочутті 
учнів. 

Об’єктом дослідження є дрес-код учнів гумназії НВО №136. 
Гіпотезою є припущення дрес-код у гімназії сприяє покращенню психо-

емоційному стану, зниження стиматизації та підвищення мотивації до навчан-
ня. 

Завдання дослідження: 1) теоритично ознайомитись з ознаками та фун-
кціями корпоративного дрес-коду у компаніях та дослідити їх психологічний 
аспект; 2) теоритично дослідити взаємозв’язкок дрес-коду з психоемоційним 
станом учнів у гімназії; 3) емпірично дослідити роль дрес-коду в психологічно-
му самопочутті учнів в гімназії; 4) узагальнити результати емпіричного дослі-
дження, зробити висновки.  

Методи: 1) теоретичні: аналізуваня, синтезинування; 2) емпіричні: адап-
тована методика Дж. Морено «Соціометрія», методика М.І. Алеексєєва,  
М.Т. Дригус «Мотиваційна струкрура навчальної діяльності школяра», тесту-
вання на ставлення учнів та вчителів до шкільного дрес-коду; 3) математичні: 
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кількісна обробка та узагальнення результатів емпіричного дослідження;  
4) інтерпетаційні. 

Емпірована база дослідження: у дослідженні взяли участь всі учасники 
освітнього процесу в гімназії НВО № 136 м. Дніпра, а саме 20 педагогів, 23 учні 
11-Б класу. 

 
Назиров Микола Ігорович 

учень 10 класу КЗО «Середня загальноосвітня школа № 88» 
Дніпровської міської ради 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПОЛОГІЇ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  

ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМ ТИПОМ ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ 
 
Науковий керівник: Мельникова Олена Леонідівна, практичний  
психолог КЗО «Середня загальноосвітня школа № 88» Дніпровської 
міської ради 

 
Дослідження етнопсихологічної категорії «етнічна ідентичність» є на  

сьогодні надзвичайно актуальним у межах України. Особливої уваги в умовах  
поліетнічного регіону набуває проблема формування позитивної етнічної ідентич-
ності як проявлення толерантної самосвідомості. Здійснивши аналіз наукової літе-
ратури, ми зробили припущення, що в поліетнічному середовищі для підлітків гру-
пи етнічної більшості найбільш природним є формування позитивної етнічної іден-
тичності; інтернальний локус контролю більш сприятливий для формування пози-
тивної етнічної ідентичності. З метою перевірки гіпотези проведено психологічне 
дослідження за методиками: «Діагностика рівня суб’єктивного контролю»  
Дж. Роттера; «Типи етнічної ідентичності» Солдатової Г.У. та Рижової Т. В. 

Аналіз отриманих результатів дозволив підтвердити, що домінуючим серед 
типів етнічної ідентичності у випробуваних є позитивна етнічна ідентичність. Сере-
днє значення в групі «інтернали» – 17,7; у групі «екстернали» – 11,4. Інтернальний 
локус контролю є більш сприятливою особистісною характеристикою для форму-
вання позитивної етнічної ідентичності. Високий ступінь виразності за шкалою по-
зитивна етнічна ідентичність спостерігається у 94,0% підлітків в групі «інтернали», 
у 50,0% випробуваних в групі «екстернали». Інтернальний локус контролю сприяє 
розвитку позитивної етнічної ідентичності, формуванню позитивних відчуттів щодо 
власної етнічної приналежності, а також становленню толерантної особистості 
підлітків. Аналіз достовірності розбіжностей між групами, проведений за допомо-
гою статистичного U критерію – Манна – Уітні, показав, що розбіжності статистич-
но незначущі. 

 
Піддубний Михайло Дмитрович 

студента І курсу ДПТНЗ «Дніпровське вище  
професійне училище будівництва» 

 
ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЮНАКІВ  

НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ 
 

Науковий керівник: Гаркуша Світлана Миколаївна, викладач хімії та 
біології ДПТНЗ «Дніпровське вище професійне училище будівництва» 
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Актуальність. Військова строкова служба в Збройних Силах України є 
конституційним обов’язком кожного громадянина нашої держави. Для забезпе-
чення боєздатності недостатньо навчити військовослужбовців на предмет ная-
вності у них відповідних військово-професійних знань і навичок. Необхідна 
спеціальна психологічна підготовка до бойової діяльності, й такій підготовці 
останнім часом приділяється все більша роль. Одним з найважливіших факто-
рів, що визначають якісне формування Збройних сил кваліфікованими фахів-
цями, є готовність молоді до здійснення військово-професійної діяльності. Її 
об’єктивні передумови – патріотичне виховання та військово-професійна оріє-
нтація, а складові структурні елементи – військово-професійна придатність і 
спрямованість на військово-професійну діяльність, як комплекс мотиваційно-
ціннісно-смислових установок особистості, спо-лучених з системою уявлень 
про середовище діяльності.  

Наразі, зросла кількість юнаків, які свідомо бажають проходити строкову 
військову службу. Серед категорії свідомих призовників є ті, хто вважає прохо-
дження строкової служби необхідним для майбутнього працевлаштування та 
хто прагне пройти військову службу, щоб випробувати себе та загартувати. З 
цією метою урядом та керівництвом Збройних Сил України вживається ряд 
заходів, спрямованих на підвищення мотивації громадян для вступу на війсь-
кову службу за контрактом.  

Слід зауважити, що незважаючи на існування досліджень військової 
професійної спрямованості, на даний час питання військової професійної 
спрямованості кандидатів на строкову військову службу залишилось без уваги. 
Тому метою нашої роботи теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити 
військово-професійну спрямованість юнаків на строкову військову службу.  

Об’єкт дослідження: військово-професійна спрямованість особистості. 
Предмет дослідження: військово-професійна спрямованість юнаків на 

строкову військову службу.  
Отримані результати емпіричного дослідження показали, що: 
1) в цілому військово-професійна спрямованість юнаків Дніпровського 

вищого професійного училища будівництва має низький рівень та юнаки мають 
низькі показники схильності до вибору військових посад. Вони переважно оріє-
нтовані на вибір таких посад у армії – спеціального призначення, командні по-
сади, нижчі показники мають посади зв’язку і спостереження, технологічні. І 
найменше вони прихильні до водійських і операторських професій і посад у 
армії; 

2) вивчаючи адаптаційні можливості юнаків, ми емпірично встановили, 
що юнаки 17-18 років Дніпровського вищого професійного училища будівницт-
ва мають в цілому середній рівень адаптаційних можливостей до військової 
служби та їх окремих складників – середній рівень прояву поведінкової регуля-
ції, середній рівень прояву комунікативного потенціалу, дещо вищий за серед-
ній рівень прояву має морально-етична нормативність, показник військово-
професійної спрямованості також має середній рівень прояву, показник схиль-
ності до девіантних форм поведінки свідчить про відсутність ознак девіантних 
(аддиктивної і делінквентної) форм поведінки, відсутність ознак агресивної 
поведінки відносно оточуючих; показник суїцидального ризику означає, що в 
цілому виразних ознак суїцидальної схильності не виявлено.  
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Платонов Владислав Сергійович 
учень 11 класу Криворізької загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 122 Криворізької міської ради  
Дніпропетровської області 

 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ  

ІЗ НЕПОВНИХ СІМЕЙ 
 
Науковий керівник: Альохін Михайло Михайлович, заступник  
директора, вчитель громадянської освіти та психології Криворізької  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122 Криворізької міської  

 
Потреба якісної нетравматичної професійної комунікації та взаємодії 

педагогів та дітей, вихованих в умовах неповних сімей, чисельність яких пос-
тійно зростає, актуалізує тему науково-дослідницької роботи «Психологічні 
особливості дітей підліткового віку із неповних сімей». 

Об’єкт дослідження – процес формування особистості дитини середньо-
го та старшого шкільного віку в умовах сімейного середовища, предмет – осо-
бливості впливу інституту повної та неповної сім’ї на означений процес фор-
мування особистості дитини. Мета науково-дослідницької роботи – теоретич-
ний та емпіричний розгляд психологічних особливостей підлітків, що вихову-
вались в умовах повної та неповної сім’ї.  

Методами дослідження, що використані при підготовці науково-
дослідницької роботи, є вивчення відповідної психологічної наукової та мето-
дичної літератури; психодіагностичні методики.  

У емпіричну базу дослідження включені результати психодіагностичного 
дослідження проведеного серед 133 учнів 5-10 класів Криворізької загально-
освітньої школи № 122.  

Виховання дітей в умовах неповної сім’ї, у своїй більшості, негативно 
впливає на виховання дитини, що може проявлятися у деформації її мораль-
но-емоційного розвитку; відображенні негативних рис та якостей (егоїзм, неди-
сциплінованість, байдужість, замкнутість); зменшенні цікавості до пізнавальної 
активності та інтелектуального зростання; звуженні сфери і виду взаємовідно-
син у спілкуванні.  

Дітям із неповних сімей більшою мірою притаманні агресивність, девіан-
тна поведінка, гальмування соціальної зрілості, невпевненість, нездатність 
встановлювати міцні емоційні контакти тощо. 

У ході нашого емпіричного психодіагностичного дослідження нами було 
виявлено, що розлучення батьків дитини та її виховання в умовах неповної 
сім’ї не впливає на формування самооцінки та рівня соціалізації. На 8 % дітей 
з повних сімей більше, ніж дітей з неповних сімей, мають високий рівень соціа-
льної адаптації.  

Підлітки середнього та старшого шкільного віку з повних сімей обирають 
як модель поведінки компроміс (26 %), пристосування (19 %), співпрацю  
(18 %), тоді як їх однолітки із неповних сімей – суперництво (23 %) та присто-
сування (23 %). Крім того, учні із монобатьківських сімей більшою мірою за 
учнів із повних сімей схильні до проявів агресії (32 % проти 21 % відповідно), у 
тому числі і до аутоагресії.  
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Плетньов Кирило Юрійович 
студента ІІ курсу ДПНТЗ «Дніпровське вище  

професійне училище будівництва» 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНОГО  
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ-СИРІТ 

 
Науковий керівник: Гаркуша Світлана Миколаївна, викладач хімії та  
біології ДПТНЗ «Дніпровське вище професійне училище будівництва» 

 
Актуальність. В розвинутому суспільстві передбачається соціальний за-

хист найбільш уразливих категорій населення. До такої категорії слід віднести 
дітей, які з різних причин залишилися без батьків. Діти-сироти потребують пік-
лування не тільки зі сторони держави в цілому, але їм потрібна допомога фахі-
вців різного профілю – медиків, психологів, соціальних робітників, вихователів 
та ін. Організація допомоги таким дітям має бути досить кваліфікованою і ефе-
ктивною, що передбачає насамперед вивчення психологічних особливостей 
дітей-сиріт. Ця категорія дітей знаходиться у полі зору вітчизняної психології, 
але разом з цим є ще багато аспектів розвитку дітей-сиріт, що потребує науко-
вого вивчення.  

Дослідження, які були проведені в багатьох країнах світу, свідчать про 
те, що поза родиною розвиток дитини йде особливим шляхом, у неї форму-
ються специфічні риси характеру, поведінки, особистості, про які часто не мо-
жна сказати, гарні вони або погані, вони просто інші. 

Отже, актуальність проблеми обумовлює зростаючу потребу подальшо-
го емпіричного дослідження питань соціалізації дітей-сиріт, а саме особливос-
тей їх відчуття суб’єктивного благополуччя.  

Тому, метою нашої роботи є теоретично і емпірично дослідити психоло-
гічні особливості суб’єктивного благополуччя дітей-сиріт. 

Об’єкт дослідження: суб’єктивне благополуччя дітей-сиріт. 
Предмет дослідження: психологічні особливості суб’єктивного благопо-

луччя дітей-сиріт. 
Гіпотезою нашого дослідження є припущення, що діти-сироти мають 

нижчі показники суб’єктивного та психологічного благополуччя порівняно з 
дітьми, які виховуються в сім’ях.  

Отримані результати емпіричного дослідження показали, що: 
1. Суб’єктивне благополуччя є вищим у старшокласників, які виховують-

ся в сім’ях, що свідчить про достатній рівень їх емоційного комфорту, порівня-
но зі старшокласниками-сиротами, показник яких відповідає помірному 
суб’єктивному благополуччю. Статистична обробка за t-критерієм Стьюдента 
показала наявність статистично значущих відмінностей, що підтверджує, що 
показники суб’єктивного благополуччя старшокласників-сиріт і старшокласни-
ків, які виховуються в сім’ї, суттєво відрізняються.  

2. Загальний показник психологічного благополуччя у дітей-сиріт відпо-
відає середньому рівню, а у старшокласників, які виховуються в сім’ї – високо-
му рівню. Статистична обробка за t-критерієм Ст’юдента показала наявність 
статистично значущих відмінностей, що свідчить про те, що у старшокласників-
сиріт на відміну від старшокласників, які виховуються в сім’ї, рівень психологі-
чного благополуччя є суттєво нижчим. 
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3. За усіма складовими психологічного благополуччя у старшокласників-
сиріт показники є статистично нижчими. Це означає, що діти-сироти є більш 
ізольованими, їм важче будувати міжособистісні стосунки, вони залежні від 
думки інших та часто перекладають на інших процес прийняття важливих рі-
шень, вони не вміють контролювати свою діяльність та правильно використо-
вувати надані їм можливості, з байдужістю ставляться до нових звершень, 
розмито вбачають свої життєві цілі, часто не задоволені собою та свої мину-
лим. А діти, які виховуються в сім’ї позитивно ставляться до себе та тих, хто їх 
оточує, знають, приймають свої позитивні та негативні сторони, самостійні та 
незалежні у прийнятті важливих рішень, пристосовані до оточуючого середо-
вища, мають високий потенціал до саморозвитку і самореалізації та чітко сфо-
рмовану життєву мету.  

4. Діти, які виховуються в сім’ї, мають більше позитивних аспектів функ-
ціонування особистості та ознак психічного здоров’я, ніж діти-сироти. 

Таким чином, отримані результати повністю підтверджують гіпотезу на-
шого дослідження про те, що діти-сироти мають нижчі показники суб’єктивного 
та психологічного благополуччя порівняно з дітьми, які виховуються в сім’ях.  

 
Ситниченко Анастасія Юріївна 

учениця 10 класу Синельниківської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 5 Синельниківської міської ради  

Дніпропетровської області 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНОГО 
КЛІМАТУ В УЧНІВСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ ТА ШЛЯХИ  

ЙОГО КОРЕКЦІЇ 
 
Науковий керівник: Шевченко Людмила Петрівна, вчитель хімії Синельниківської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5  

 
Дана робота з даної теми була проведена з метою дослідити особливо-

сті розвитку соціально психологічного клімату в учнівському колективі та про-
аналізувати дієвість заходів, щодо формування сприятливого психологічного 
клімату.  

Основними завданнями дослідження було: зробити аналіз наукової лі-
тератури, проаналізувати дієвість тренінгових занять на формування соціаль-
но-психологічного клімату, обґрунтувати гіпотезу, описати проведені дослі-
дження та зробити порівняльний аналіз результатів. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що у підлітковому віці особ-
ливо загострюється проблема формування сприятливого психологічного клі-
мату, який є одним із головних чинників, що впливають на загальний емоцій-
ний стан, успішність і самореалізацію учнів. 

Після проведеної дослідницької роботи ми прийшли до висновку, що 
підлітки відчувають важливу роль психологічного клімату у колективі. На шляху 
до вирішення питання про формування сприятливого соціально-психологічного 
клімату головним є спільна діяльність класних керівників, психолога школи, 
органів дитячого самоврядування і учнів між собою. Слід намагатися проводи-
ти більше колективних занять, роботи в групах, тренінгів. 
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Ткаченко Андрій Вікторович 
учень 11 класу КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат 

для сільської молоді» Дніпропетровської області 
 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
ЯК ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА УСПІШНІСТЬ НАВЧАННЯ  

В УМОВАХ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ  
 

Науковий керівник: Богомолов Віктор Михайлович, практичний  
психолог КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді»  
Дніпропетровської області 

 
Актуальність даної теми визначається необхідністю задіяння в навчанні 

таких ресурсів, які пробуджуватимуть і підтримуватимуть в учнів інтерес до 
пізнання нового. У цих умовах важливого значення набуває мотивація як важ-
ливий компонент освіти. Від мотивації учня залежить його успішність, глибина 
й міцність знань, бажання і здатність навчатися протягом усього життя.  

Об’єктом дослідження виступили особливості мотиваційної сфери ста-
ршокласників. 

Предметом дослідження є визначення та обґрунтування зв’язку особли-
востей мотиваційної сфери старшокласників з успішністю навчання в ліцеї-
інтернаті. 

В нашій роботі на підставі теоретико-методологічного аналізу літерату-
ри та проведеного емпіричного дослідження ми спробували обґрунтувати під-
ходи до вивчення проблеми зв’язку академічної успішності ліцеїстів та особли-
востей їх мотиваційної сфери, розглянути структуру цих явищ, їх види, психо-
логічний зміст та специфіку проявів у старшому шкільному віці. 

За результатами проведеного емпіричного дослідження можна сказати, 
що навчальна успішність залежить від певних особливостей мотиваційної 
сфери старших школярів. Коригуючи та розвиваючи ці складові особистості 
учнів, приділяючи особливу увагу формуванню системи внутрішніх навчальних 
пізнавальних мотивів можна коригувати навчальні досягнення старшокласни-
ків, що є підтвердженням гіпотези, висунутої нами напочатку дослідження. 

 
Шепель Таїсія Сергіївна 

учениця 10 класу КЗО «Спеціалізована школа № 134  
гуманістичного навчання та виховання»  

Дніпровської міської ради 
 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР  
СТАРШОКЛАСНИКАМИ НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ 

 
Науковий керівник: Троценко Наталія Леонідівна, практичний  
психолог КЗО «Спеціалізована школа №134 гуманістичного навчання та виховання» 
Дніпровської міської ради 

  
Актуальність роботи зумовлена підвищеним інтересом сучасної молоді 

до якості освіти та проблемою виїзду великої кількості учнів за кордон. 
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Об’єкт дослідження: отримання освіти за кордоном як основи для роз-
будови успішного майбутнього. 

Предмет дослідження: навчання за кордоном. 
Мета роботи: теоретично та емпірично дослідити психологічні чинники, 

які впливають на вибір старшокласниками навчання за кордоном.  
Завдання: 
Теоретичне завдання: дослідити можливість впливу окремих психологі-

чних чинників на вибір старшокласниками навчання за кордоном. 
Емпіричне завдання:  
1) організувати та провести емпіричне дослідження серед старшоклас-

ників школи №134; 
2) обробити результати; 
3) дійти до висновків.  
Емпіричною базою роботи є: результати емпіричного дослідження, 

проведеного автором за методиками: «Інтегральна самооцінка особистості», « 
Адаптивність»(МЛО-АМ), «Комунікативні здібності», анкета «Навчання за 
кордоном» (листопад-грудень 2018 р., N=49). 

 
Секція «Хімія» 

 
Сорокін Микита Денисович 

учень 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний  
медичний ліцей-інтернату «Дніпро» 

 
КОРОЗІЙНА ПОВЕДІНКА КВАЗІКРИСТАЛІЧНИХ 
ПОКРИТТІВ СПЛАВАМИ АЛЮМІНІЮ В РОЗЧИНІ  

НАТРІЙ ХЛОРИДУ 
 
Наукові керівники: Полонський Володимир Анатолійович, к.х.н.,  
доцент кафедри фізичної та неорганічної хімії Дніпровського національного універси-
тету імені Олеся Гончара; Стець Надія Вікторівна, к.х.н., доцент кафедри фізичної 
та неорганічної хімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара  

 
Створення нових багатофункціональних матеріалів з незвичайними 

властивостями, зокрема високоміцних алюмінієвих сплавів для роботи за під-
вищених температурах та в агресивних середовищах, є надзвичайно важли-
вим напрямом досліджень для сучасної науки і техніки.  

У цьому аспекті практичний інтерес має використання металічних спла-
вів із квазікристалічною структурою – новим станом твердої речовини, яка має 
досить цікаве сполучення фізичних властивостей і займає проміжне положен-
ня між аморфними й кристалічними матеріалами Унікальні поверхневі власти-
вості квазікристалічних матеріалів включають низьку поверхневу енергію і ни-
зький коефіцієнт тертя. 

Надзвичайно перспективними виглядають покриття квазікристалічними 
сплавами. Метою роботи було вивчення корозійної та електрохімічної поведін-
ки покриттів квазікристалічними сплавами Al–Cu–Fe та Al–Cu–Fe–Sc у розчині 
натрій хлориду. Таке середовище є загальноприйнятим при моделюванні мор-
ських умов експлуатації.  
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В результаті виконання роботи визначено величини стаціонарних поте-
нціалів покриттів в нейтральних розчинах NaCl різної концентрації. Показано, 
що зі зменшенням концентрації хлорид-іону потенціали зміщуються до більш 
позитивних значень. Шляхом модельних корозійних випробувань з’ясовано, 
що в нейтральному 5% розчині NaCl покриття є корозійно тривкими. Для спла-
ву Al–Cu–Fe визначено основні корозійні характеристики. 

 
Варакута Артем Миколайович 

учень 9 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-
інтернат фізико-математичного профілю»  

 
СИНТЕЗ КОБАЛЬТ (ІІ) ТЕТРАФЛУОРОБОРАТУ ТА  

ЕЛЕКТРОЛІТИ НА ЙОГО ОСНОВІ 
 

Науковий керівник: Борщевич Лариса Вікторівна, к.х.н., доцент  
кафедри фізичної та неорганічної хімії Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара 

 
Сполуки кобальту представляють особливий інтерес, тому що з трьох 

основних феромагнітних металів: заліза, нікелю і кобальту останній має най-
вищу температуру, при якій метал втрачає властивість бути магнітом. Вивчен-
ня кобальтовмісних наноструктур, а також острівцевих плівок на їх основі, роз-
ташованих на діелектричних підкладках, представляють науковий і прикладний 
інтерес. У літературі кінетичні залежності катодного осадження кобальту ви-
вчені недостатньо. Головним чином вивчаються процеси гідро- електромета-
лургійної переробки цього металу. Метою роботи є синтез кобальт(ІІ) тетра-
флуороборату та дослідження електрохімічних властивостей електролітів на 
його основі. На підставі аналітичного огляду літературних джерел встановле-
но, що важливе теоретичне та прикладне значення має дослідження катодного 
відновлення кобальту з малоконцентрованих сульфатно-хлоридних розчинів. 
Електроосадження кобальту проводять із різноманітних електролітів, до скла-
ду яких вводять добавки органічних та неорганічних речовин. Склад електролі-
ту істотно впливає на процес осадження кобальту. 

Для розширення об’єктів дослідження кінетичних залежностей процесу 
електровідновлення катіонів Со(ІІ) була розроблена методика синтезу ко-
бальт(ІІ) тетрафлуороборату та виготовлені на його основі електроліти коба-
льтування. 

Об’єкт дослідження: процес кобальт(ІІ) тетрафлуороборат та його елек-
трохімічні властивості. 

Методи дослідження: препаративний синтез, спектрофотометрія, 
вольтамперометрія. 

Одержані висновки: синтезований кристалічний кобальт(ІІ) терафлуоро-
борат, виготовлений робочий електроліт на його основі. Проведений спектро-
фотометричний аналіз отриманого розчину електроліту, на підставі якого 
зроблений висновок про існування йонів кобальту у вигляді гексааквакомплек-
сів. Показано можливість використання татрафлуороборатних розчинів для 
дослідження кінетичних залежностей процесу електровідновлення катіонів 
кобальту(ІІ). 
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Григор Олена Миколаївна 
учениця 11 класу КЗО «Дніпропетровський обласний ліцей-

інтернат фізико-математичного профілю»  
 

ОДНОЧАСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ СУМІШІ ХАРЧОВИХ  
БАРВНИКІВ Е102 ТА Е110 СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИМ  

МЕТОДОМ ПО ПЕРШІЙ ПОХІДНІЙ 
 
Наукові керівники: Сидорова Лариса Петрівна, к.х.н., доцент кафедри 
аналітичної хімії хімічного факультету Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара; Мінаєва Олена Євгеніївна, вчитель хімії КЗО «Дніпропетровський 
обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю»  

 
Синтетичні харчові барвники знаходять широке застосування у вироб-

нитві ліків. Однак, деякі з них надають певної шкоди здоров’ю людини.  
Їх широке застосування пов’язане з легкістю дозування та їх відносною деше-
визною. Суміші барвників дозволяють одержувати кольори та відтінки, які  
неможливо створити за допомогою індивідуальних барвників. Останнім часом 
виникли припущення, що деякі штучні барвники можуть завдати шкоди здо-
ров’ю людини, так як вони можуть відновлюватись до токсичних сполук, які є 
небезпечними. Визначити індивідуальний барвник досить просто, але для того 
щоб збільшити різноманітність кольорів, використовують суміші барвни-ків, і 
саме в цьому полягає складність аналізу. Тому контроль вмісту індиві-
дуальних барвників у суміші важливий, а розробка методів їх ідентифікації та 
визначення актуальна.  

Мета роботи: визначити вміст барвників Е110 та Е102 в суміші без по-
переднього розподілу спектрофотометричним методом по першій похідній. 

Об’єкт дослідження: харчові барвники «сонячний захід» (Е110) та тар-
тразин (Е102). 

Отримані результати: розглянуті аналітичні властивості харчових барв-
ників Е110 та Е102, систематизовано спектрофотометричні методи визначення 
харчових барвників в суміші, проаналізовано суміш двокомпонентної системи 
барвників Е110 та Е102 спектрофотометричним методом по першій похідній. 

 
Криворучко Тимофій Дмитрович 

учень 10 класу КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» 
Кам’янської міської ради 

 
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА КОРОЗІЯ ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ 

 
Наукові керівники: Полонський Володимир Анатолійович, к.х.н.,  
доцент кафедри фізичної та неорганічної хімії Дніпровського  
національного університету імені Олеся Гончара; Стець Надія  
Вікторівна, к.х.н., завідувач кафедри фізичної та неорганічної хімії Дніпровського  
національного університету імені Олеся Гончара 

 
Незважаючи на те, що процес появи оксидних плівок на поверхні мета-

лів під час нагрівання вивчався достатньо давно, точного опису процесу зафік-
совано не було. Захисні властивості оксидних плівок значною мірою визнача-
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ють жаростійкість металів і сплавів. Одним із методів вивчення швидкості 
утворення оксидних плівок в залежності від температури та часу нагрівання є 
поява так званих кольорів мінливості, які з’являються від теплового впливу. 

Метою роботи було визначення швидкості утворення оксидних плівок на 
поверхні зразків вуглецевої сталі в залежності від кольору плівки, що утворю-
ється при цьому. 

Вивчаючи динаміку утворення кольорів мінливості на зразках з вуглеце-
вої сталі було визначено швидкість утворення оксидних плівок на їх поверхні в 
залежності від температури. Показано, що в досліджених умовах плівки фор-
муються за параболічним законом. Розраховано глибинні показники газової 
корозії і з’ясовано, що за температури 200 С вуглецева сталь є понижено стій-
кою, а за більш високих температур – нестійкою. Для найбільш товстої плівки 
синього кольору визначено енергію активації процесу її утворення, яка складає 
95,8 кДж/моль. 

 
Єфимов Петро Юхимович 

учень 9 класу КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 28  
«гімназія-школа I ступеня – дошкільний навчальний  
заклад (ясла-садок) – центр позашкільної роботи»  

Дніпровської міської ради 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ  
КОМПОЗИЦІЙНИХ ЛАКОФАРБОВИХ ПОКРИТТІВ 

 
Науковий керівник: Саєвич Оксана Володимирівна, к.х.н., доцент кафедри фізичної та  
неорганічної хімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 
Метал має широке використання у машинобудуванні, будівництві, побу-

ті, електромережах; він є найзручнішим матеріалом для цих видів промисло-
вості, але має проблему корозії. Корозія в свій час може повністю знищити 
металеву конструкцію. Компенсація матеріалів та збитків від корозії у розвине-
них странах сягає біля 4% всіх затрат, а майже 40% всього видобутого цинку 
йде на цинкування металів. Саме тому людство почало шукати захист або за-
хисні речовини від корозії. У давнину почали використовувати різні жири і смо-
ли природного походження, а згодом коли побачили що довговічність металу 
подовжується, стали розвивати цю галузь. Нині існує багато видів антикорозій-
ного захисту, а саме покриття металу іншим, більш корозійностійким, фарбою, 
лаком або емаллю. Ми дослідили захисні властивості лаку ВЛ з додаванням 
карбіду бору і лаку ПФ-116, які ми нанесли на зразки зі сталі марки 20 й протя-
гом 200 та 700 годин тримали у різних агресивних середовищах: 3% розчин 
NaCl в дистильованій воді, дистильованій воді, 5% розчин H2SО4 та 0.2% роз-
чин H2SO4. Для того щоб досліджувати процес корозії були створенні корозійні 
ванни куди поміщаються зразки і спостерігають за ними. 

Метою даної роботи є встановлення більш корозійностійкого покриття 
для металу. 

Було встановлено що лакофарбова композиція на основі лаку ВЛ і кар-
біду бору в 2 – 2,5 рази є більш зносостійкою у порівнянні з покриттям на осно-
ві антикорозійної фарби ПФ-116. Ці результати спостерігаються у 3% розчині 
NaCl протягом 200 годин. 
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Загляда Роман Романович 
учень 10 класу КЗ «Дніпровська середня загальноосвітня  

багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської 
районної ради Дніпропетровської області» 

 
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЦИНКАТНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ  

З ДОБАВКАМИ ПТАС-08 
 
Наукові керівники: Коваленко Валерій Сергійович, к.х.н., доцент  
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; Ляшенко Андрій Хо-
мич, вчитель хімії КЗ «Дніпровська середня загальноосвітня багатопрофільна школа  
І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської області» 

 
Для захисту металевих виробів від корозії широко використовують галь-

ванічні цинкові покриття, виділені із цинкатних електролітів з блискоутворюва-
льними добавками.  

Об’єкт дослідження – цинкатний електроліт цинкування з блискоутво-
рювальною добавкою на основі полімерної тетраалкіламонієвої солі (ПТАС-
08). Предмет дослідження – технологічні показники (вихід за струмом цинку, 
швидкість осадження, розсіювальна здатність) цинкатного електроліту. 

Мета роботи – визначення основних технологічних характеристик тех-
нологічного процесу електроосадження цинку із цинкатного електроліту на 
основі добавки ПТАС-08. 

Основні результати дослідження. 
Визначені основні технологічні показники цинкатного електроліту з бли-

скоутворювальною добавкою ПТАС-08 (діапазон робочих густин струму, вихід 
за струмом цинку, швидкість осадження, розсіювальна здатність).  

Показано, що покращення декоративних властивостей покриттів, виді-
лених із цих розчинів, не призвело до зниження високих технологічних показ-
ників процесу, характерних для електролітів з відомими добавками ЛВ.  

Зроблено висновок, що за величиною розсіювальної здатності (65-75%) 
електроліт не поступається кращим вітчизняним аналогам і може використову-
ватись у гальванотехніці для цинкування виробів складної конфігурації. 

 
Кузьменко Олександр Станіславович 

учень 9 класу Криворізького навчально-виховного  
комплексу № 129 «Гімназія-ліцей академічного спрямування» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ  
ВИРОЩУВАННЯ КРИСТАЛІВ КУПРУМ (ІІ) СУЛЬФАТУ  

ЗА ДОПОМОГОЮ РЕАКТОРА 
 

Наукові керівники: Лихопавло Наталія Юріївна, вчитель хімії Криворізького навчально-
виховного комплексу № 129 «Гімназія-ліцей академічного спрямування»  

 
Живучи на Землі, яка складається з кристалічних порід, ми не можемо 

відвернутися від проблеми кристалічності: ми ходимо по кристалам, будуємо з 
кристалів, обробляємо кристали на заводах, вирощуємо їх у лабораторіях, 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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широко застосовуємо в техніці та науці, їмо кристали, лікуємося ними. Зараз 
ми знаємо, що навіть деякі частини організму мають кристалічну будову, на-
приклад, рогівка ока, вітаміни, мієлінова оболонка нервів. Довгий шлях пошуків 
і відкриттів: від вимірювання зовнішньої форми кристалів до тонкощів їх атом-
ної будови ще не завершений. На сьогоднішній день дослідники досить добре 
вивчили їх структуру і вчаться керувати властивостями кристалів. Вивченням 
різноманіття кристалів займається наука кристалографія.  

Кристалографія наука не нова. Біля її витоків стоїть М. В. Ломоносов. А 
ось вирощування штучних кристалів, наукова практика, виросла з мінералогії, 
науки про кристали та аморфні тіла. Вирощування кристалів стало можливим 
завдяки вивченню даних мінералогії про кристалоутворення в природних умо-
вах. І тепер ці процеси імітують, отримуючи кристали з заданими властивостя-
ми. Вирощують кристали хіміки та фізики: розробляють технологію, визнача-
ють їх властивості. Ми навчилися вирощувати найтонші кристалічні голки, які 
відзначаються надзвичайно високою міцністю. Це досягається маніпулюван-
ням хімізмом середовища, температурою, тиском, впливом деяких інших  
додаткових умов.  

Мета нашої роботи створити оптимальні умови для вирощування крис-
талів солей за допомогою реактора.  

Завдання:  
- вивчити теоретичний матеріал щодо наявних методик вирощування 

кристалів;  
- виконати серію дослідів для вивчення факторів, що впливають на ріст 

кристалів та врахувати їх при створенні реактора;  
- здійснити узагальнення отриманих результатів, створити реактор для 

вирощування кристалів із купрум (ІІ) сульфату та перевірити його ефектив-
ність.  

Об’єкт досліджень: кристали.  
Предмет досліджень: методика вирощування кристалів. 
Гіпотеза: за допомогою реактора можна створити оптимальні умови для 

вирощування кристалів.  
Методи дослідження: аналіз, синтез, спостереження, експеримент. 

 
Лапшин Гліб Олегович 

учень 11 клас КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» 
Кам’янської міської ради 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИЛУЧЕННЯ ФЕНОЛІВ  

З ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД З ВИКОРИСТАННЯМ 
ГЛАУКОНІТУ 

 
Наукові керівники: Іванченко Анна Володимирівна, к.т.н., доцент 
кафедри хімічної технології неорганічних речовин Дніпровського державного  
технічного університету; Кострюкова Юлія Олександрівна, вчитель хімії і біології  
КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» Кам’янської міської ради 

 
Фенол та його похідні є одними із пріоритетних забруднювачів навколи-

шнього середовища в зв’язку з їх токсичністю, стійкістю і здатністю накопичу-
ватись в навколишньому середовищі. В забруднених природних водах вміст 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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фенолів може досягати кількох десятків і навіть сотен мікрограмів на дм3, при 
тому, що ГДК фенолів у питній воді і воді рибогосподарських водойм складає  
1 мкг/дм3. Процеси самоочищення водойм від фенолів протікають повільно і 
можуть відбуватися при концентрації менше 75 мг/дм3. Саме тому було вирі-
шено створити нову методику очищення промислових стічних вод з викорис-
танням природного адсорбенту глауконіту. 

Метою роботи було дослідити процес вилучення фенолів з промисло-
вих стічних вод з використанням глауконіту. 

Предмет дослідження – процес вилучення фенолів з промисло-вих стіч-
них вод з використанням глауконіту. 

Об’єкт дослідження – фенольні стічні води підприємства ПАТ «Дніпров-
ський КХЗ». 

Актуальність дослідження полягає в розробці нових методів вилучення 
фенолів з промислових стічних вод з використанням природних адсорбентів. 

Практична цінність отриманих результатів полягає в підвищен-ні еколо-
гічної безпеки промислового регіону шляхом розробки ефективної технології 
вилучення фенолів із промислових стічних вод. 

 
Маркова Дар’я Олексіївна 

учениця 10 класу КЗ «Середня загальноосвітня школа № 20» 
Кам’янської міської ради 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ БРОМФЕНОЛОВОГО  

ЧЕРВОНОГО З ХІТОЗАНОМ І ПОЛІТРИМЕТИЛАМОНІЙЕТИ-
ЛАКРИЛАТОМ ДЛЯ ЇХ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО  

ВИЗНАЧЕННЯ 
 
Наукові керівники: Жук Лариса Петрівна, к.х.н., доцент Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара; Тітова Аліна Олегівна, викладач хімії Дніпровського 
технікуму зварювання та електроніки імені Є.О.Патона 

 
Об’єктами дослідження є аддукти бромфенолового червоного з хітоза-

ном та політриметиламонійетилакрилатом.  
Мета роботи: застосування реакцій трифенілметанового барвника 

бромфенолового червоного (БФЧ) з хітозаном (ХТ) і політриметиламонійети-
лакрилатом (ПТМАЕА, FO) для створення нових аналітичних форм, розробка 
на цій основі спектрофотометричної методики кількісного визначення вмісту 
поліелектролітів у суміші та перевірка методики на модельних розчинах.  

Завдання:  
1) проаналізувати теоретичні основи теми роботи;  
2) провести дослідження властивостей компонентів досліджуваної сис-

теми;  
3) розробити методику аналізу вмісту хітозану (ХТ) і політриметиламо-

нійетилакрилату (ПТМАЕА) в суміші;  
4) перевірити розроблену методику для визначення вмісту ХТ і ПТМАЕА 

у модельних розчинах.  
Метод дослідження: спектрофотометрія. 
Одержані висновки: показана взаємодія БФЧ з поліелектролітами (ПЕ) 

ХТ та ПТМАЕА та утворення аддуктів БФЧ-ХТ та БФЧ-ПТМАЕА(FO). Показано  
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можливість застосування отриманих аддуктів БФЧ-ПТМАЕА(FO) та БФЧ-ХТ 
для кількісного аналізу політриметиламонійетилакрилату та хітозану в  
сумісній присутності без попереднього розділення та перевірено на  
модельних розчинах. 

 
Третяк Владислав Сергійович  

учень 10 класу КЗ «Олександрівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради  

Дніпропетровської області» 
 

ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ  
КОБАЛЬТУ ІЗ ПІРОФОСФАТНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ  

 
Науковий керівник: Борщевич Лариса Вікторівна, к.х.н., доцент  
кафедри фізичної та неорганічної хімії Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара 
 

Технічний прогрес та пов’язаний з ним швидкий розвиток радіо-електроніки, 
приладобудування, засобів автоматизації і зв’язку висувають все більш жорсткі 
вимоги до надійності і підвищення терміну служби апаратури. Одним з ефективних 
шляхів оптимізації експлуатаційних характеристик слід вважати застосування фун-
кціональних покриттів сплавами, яким притаманні, порівняно з покриттями індиві-
дуальними металами, вищі корозійний опір і зносостійкість та інші фізико-хімічні та 
механічні характеристики. Особливе місце серед тонкошарових матеріалів посі-
дають сплави кобальту. 

Все вище зазначене зумовлює актуальність роботи, метою якої є розробка 
пірофосфатного електроліту кобальтування та дослідження можливостей його 
використання для осадження композиційних покриттів. 

Розроблена методика приготування пірофосфатного електроліту кабальту. 
На підставі виміряного електронного спектру світлопоглинання доведено, 

що виготовлений розчин містить пірофосфатний комплекс кобальту (ІІ). 
Показано, що область рН стабільного існування пірофосфатного комплексу 

у виготовленому розчині лежить в інтервалі 8,7 – 11,6. 
Введення до розчину пірофосфатного комплексу Со(ІІ) розчину калій тита-

нату(IV) приводить до його нестабільності. 
 

Хмеловський Борис Дмитрович 
учень 10 класу КЗО «Спеціалізована багатопрофільна школа 

№ 23 з поглибленим вивченням англійської мови»  
Дніпровської міської ради 

 
ФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ НІТРИТ-ІОНУ З  

ВИКОРИСТАННЯМ ПАРОФАЗНОЇ МІКРОЕКСТРАКЦІЇ 
 

Наукові керівники: Вишнікін Андрій Борисович, д.х.н., професор,  
завідувач кафедри аналітичної хімії Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара; Тамен Аймад-Еддін, аспірант кафедри аналітичної хімії Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара 
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Нітрит-іони – це забруднювачі, вони є небажаним компонентом харчо-
вих та нехарчових продуктів, та навіть ґрунту. Відомі випадки важкого групово-
го отруєння виробами, які містили дуже високі концен-трації натрій нітриту. 
Тому необхідно граничні допустимі кількості нор-мувати у природних, технічних 
водах, харчових продуктів тощо. Застосування азотних добрив призводить до 
накопичення нітриту утканинах рослин, природних водах. Нітрити використо-
вують також у харчовій промисловості, зокрема у виробництві м’ясних виробів 
у якості консер-ванту та барвнику, який надає їм рожевого забарвлення. 

У зв’язку з цим мета нашої роботи полягає у дослідженні і розробці 
більш зручної та точної методики визначення нітрит-іонів за допомогою одного 
з методів мікроекстракції – парофазної мікроекстракції у віалу. Метою дослі-
джень є пришвидшення і спрощення більш важкої стадії хімічного аналізу – 
пробпідготовки. Парофазна мікроекстракція (ПФМЕ) дозволяє вирішальним 
чином позбутися впливу тих речовин, які є у зразку, що аналізується, перетво-
рення його у більш придатну для дослідження форму, розчинити і одночасно 
сконцентрувати. Запропонований підхід можна застосувати для аналізу харчо-
вих продуктів з цілісною матрицею без відділення таких компонентів, як проте-
їни, жири, тощо.  

Відповідно до мети були поставлені такі завдання дослідження: 
1. Провести теоретичний аналіз, систематизацію та узагальнення літе-

ратури з теми роботи; 
2. Розробити більш зручну та точну методику визначення нітрит-іонів; 
3. Адаптувати розроблену методику для визначення вмісту нітрит-іонів у 

м’ясних виробах. 
Об`єкт дослідження: метод парофазної мікроекстракції (ПМЕ) у віалу. 
Предмет дослідження: методика визначення нітриту у м`ясних  

виробах. 
Проведено літературний пошук з теми роботи, на підставі якого  

обґрунтована необхідність проведення аналізу м’ясних виробів на вміст в них 
нітрит-іонів.  

Запропоновано нову методику визначення нітрит-іонів з використанням 
попередньої пробопідготовки, яка ґрунтується на реакції нітриту з  
надлишком йодиду з вивільненням йоду, концентруванні йоду в акцепторну 
фазу, яка містить розчин йодиду, з наступним утворенням сильнопоглинаючо-
го трийодиду. Розчин йодиду розміщували у віалі, яка була підвішена у герме-
тичній склянці над роз-чином донорної фази (фази зразка).  

Описаний прийом концентруван-ня та відділення летких речовин є сут-
ністю нового методу ПМЕ у віалу. Цей метод має ряд суттєвих переваг перед 
раніше описаними підходами.  

Важливим є те, що нема обмеження в об`ємі екстрагенту. Він може мати 
в принципі будь-яким. Це дозволяє вперше в історії хімічно-го аналізу комбіну-
вати парофазну мікроекстракцію з такими розповсю-дженими і важливими ме-
тодами аналізу як спектрофотометрія, люмінесценція, атомно-абсорбційний 
спектральний аналіз з полуменевою атомізацією.  

В запропонованому підході вирішується проблема стабільності і  
утримання краплі екстрагенту. Запропонований метод апробовано для визна-
чення вмісту нітриту натрію у м`ясних виробах. 
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ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 
Секція «Екологія» 

 
Додон Дар’я Сергіївна 

учениця 11 класу КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей»  
Дніпровської міської ради 

 
ВИДІЛЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФІТОПАТОГЕННИХ  

МІКРООРГАНІЗМІВ І ПОШУК ЇХ АНТАГОНІСТІВ 
 
Наукові керівники: Соколова Ірина Євгенівна, к.б.н., доцент  
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; 
Дрегваль Оксана Анатоліївна, к.б.н., доцент Дніпровського національного універси-
тету імені Олеся Гончара 

 
Актуальність теми дослідження: необхідність створення нових високоефек-

тивних мікробних препаратів, націлених проти фітопатогенних мікроорганізмів. 
Мікробні препарати мають стати безпечною альтернативою хімічних засобів боро-
тьби з фітопатогенами, які є токсичними для людини, тварин і довкілля. Для дослі-
дження використовувалися штами фітопатогенних бактерій, виділені з уражених 
бактеріозами зразків рослин, що були зібрані в супермаркетах та на вулицях  
м. Дніпра. 

Метою даної роботи є дослідження біологічних властивостей фітопатоген-
них бактерій та пошук природних засобів боротьби з ними.  

Завдання: виділення та ідентифікація штамів фітопатогенних бактерій; 
встановлення фізіолого-біохімічних властивостей виділених культур; дослідження 
взаємовідносин штамів фітопатогенних бактерій з іншими мікроорганізмами та 
антибіотиками. 

У ході роботи було виділено та встановлено 8 штамів фітопатогенних бак-
терій. Більшість з них були стійкими до дії антагоністів, що свідчить про їх агресив-
ність та високий ступінь патогенності. Також було виявлено, що найбільш ефекти-
вними антибіотиками відносно всіх протестованих штамів були тетрациклін, лево-
міцетин та цефтриаксон. Це визначає актуальність пошуку нових антагоністів і 
створення ефективних біопрепаратів для подолання рослинних бактеріозів на 
основі штамів антагоністів, що входять до складу використаних антибіотиків.  

 
Беркета Ксенія Олександрівна 

учениця 11 класу КЗО «Криворізький обласний ліцей-
інтернат для сільської молоді» Дніпропетровсьокї області 

 
ФІТОІНДИКАЦІЯ ЕДАФОТОПІЧНИХ ВІДМІН ВІДВАЛЬНИХ  

БЕДЛЕНДІВ КРИВБАСУ 
 

Наукові керівники: Комісар Іван Олексійович, керівник гуртка  
«Регіональна флористика» КПНЗ «Станція юних натуралістів  
Покровського району» Криворізької міської ради; Яковенко Зоя Михайлівна, вчитель 
біології КЗО освіти «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді»  
Дніпропетровської області 
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Характерним прикладом взаємовизначення рослин і середовища є фіто 
індикація – оцінка якості середовища за допомогою рослин з одного боку, і 
екоморфічного статусу рослин на фоні екологічних умов їх місцезростання, з 
другого боку. Фітоіндикатори – види рослин або рослинні угруповання, за ная-
вності ступеню розвитку, змін морфологічних, структурно-функціональних ге-
нетичних характеристик яких роблять висновок про стан довкілля. Рослини-
індикатори відвальних місцезростань – це рослини, яким властива відносна 
пристосованість до пересічних умов відвалів. Вони є виразниками диференці-
йованих факторів, умов, від яких залежить поява та існування їх на відвалах. 
Особливий інтерес в цьому відношенні викликають техногенні урочища – після 
промислові бедленди у вигляді відвалів надрудних і міжрудних гірських порід. 
Криворізькі відвальні бедленди відзначаються геоморфологічною пересіченіс-
тю, геологічною неоднорідністю, різкими екологічними відмінами,що помітно 
впливає як на поселення і зростання окремих видів рослин, так і на формуван-
ня рослинних угруповань на них. 

Гіпотеза: рослини здатні поселятись і зростати там, де є необхідні для 
них умов, використовуючи їх, проявляючи при цьому свій зміст, такі умови зли-
ваються з ними в щось цілісне. Умови містять в собі визначення, властивості 
рослин. У зв’язку з даними обставинами ми ставимо за мету виявити закономі-
рні індикаторні зв’язки між відсипаними у відвали геологічними породами і пев-
ними видами рослин, як запоруку практичного окультурення післяпромислових 
земельних територій. 

Об’єкт досліджень: види рослин і рослинні екоморфи як індикатори від-
вальних едафотопів. Предмет досліджень: індикаційні властивості породних 
відмін післяпромислових відвальних бедлендів. 

Біоіндикаційні дослідження проводились на фітоценотичному рівні (мо-
ніторингу) з урахуванням різних показників різноманітності видів, продуктивно-
сті фітоугруповань. При дослідженнях використовували метод реєструючої 
біоіндикації, що дає можливість робити висновок про вплив факторів середо-
вища за наявністю певних видів рослин. 

Новизна досліджень полягає у встановленні широкого спектру перева-
жаючих екологічних факторів в техногенних місцеположеннях за допомогою 
рослин. 

Практична цінність роботи полягає у встановленні специфіки взаємовід-
ношень рослині відвальних субстратів, у теоретичному і практичному внеску в 
промислову ботаніку. 

Робота віддрукована і оформлена згідно вимог МАН на 51 аркушах бі-
лого паперу. Має 11 таблиць, 3 рисунки, додатки. При розробці теми опрацьо-
вано 24 основних джерел інформації. 

Апробація: робота була опублікована на районному конкурсі-захисті на-
уково-дослідницьких робіт (І місце), екологічній олімпіаді (міський рівень, ІІІ 
місце) та обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту на базі МАН в 
секції «Екологія» (ІІ місце), також на міському конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт «Краєзнавчий форум» в секції «Екологія» (1 місце), участь 
у Міжнародній науково-технічній конференції «Форум Гірників 2018» та у  
VI Всеукраїнській науково-технічній конференції «Молодь: наука та інновації» 
(1 місце). 
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Шаркун Єлизавета Олексіївна  
учениця 10 клас КЗ «Нікопольська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 5», вихованка гуртка Нікопольського міського 
еколого-натуралістичного центру 

 
ЙОДОДЕФІЦИТ ЯК АБІОГЕННИЙ ФАКТОР, ЙОГО  

ПРОФІЛАКТИКА ШЛЯХОМ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ЇХ  
ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ ЩУРІВ 

 
Науковий керівник: Берізка Володимир Павлович, керівник гуртка Нікопольського  
міського еколого-натуралістичного центру 

 
Регіон Дніпропетровської області, як і більшість регіонів України, є йо-

додефіцитним. З кожним роком все більше і більше людей страждають захво-
рюваннями ендокринної системи, нестача йоду в організмі людини призводить 
до однієї з найтяжчих хвороб людства – кретинізму. 

Мета: виготовити квас природного бродіння на основі йодованих дріж-
джів, випробувати їх дію на організмі щурів, за умови позитивних результатів – 
запропонувати свій продукт для вживання людям.  

Об’єкт дослідження – дріжджі виду Saccharomyces cerevisiae. Нами було 
виготовлено розчин сахарози оптимальної для життєдіяльності дріжджів кон-
центрації та температури, в який їх і додали. Цей «материнський» розчин роз-
лили по пробіркам, в які додавали йод в різних концентраціях,  для визначення 
тих з них, які не пригнічували життєдіяльність одноклітинних організмів. Протя-
гом встановленого часу ми контролювали активність грибів, досліджуючи про-
цеси брунькування через мікроскоп. Також нами був встановлений водяний 
затвор з пробірок, і СО2, який виділявся, проходив через розчин крохмалю. У 
випадку виділення летучого йоду – розчин мав би забарвлюватися в синій ко-
лір (якісна реакція на йод). Однак цього не відбувалося – піна від бродіння не 
давала виходу йоду з реакційного поля.  

Контроль за концентрацією доданого хімічного елементу проводився  в 
лабораторних умовах методом титрометричного аналізу. Від кількості додано-
го йоду віднімали кількість йоду, який залишався в розчині після видалення 
осаду дріжджів. В результаті було встановлено, що дріжджі засвоїли 50 % від 
всього доданого йоду. Отримані йодовані дріжджі згодовувалися в певних до-
зах купоросній самці пацюків. Після народження 11 щурят, йодовані дріжджі у 
складі скоринки хліба продовжували згодовуватись їй, і потрапляли до органі-
зму щурят із молоком матері. Після тижня годування «йодованим» молоком 
матері, протягом ще трьох тижнів вони вживали отримані йодовані дріжджі. 
Оскільки, наявність ознак йододефіциту у щурів не виявлявся і не досліджува-
вся, ми вирішили дослідити рівень когнітивних здібностей щурят піддослідної і 
контрольної групи, через чотири тижні після народження, методом «розумних 
лабіринтів». Адже, одною з ознак нестачі йоду є кретинізм. Ми вважали, що 
йодна дієта посприяє в свою чергу розвитку когнітивних здібностей у піддослі-
дної групи тварин. Голодні щури піддослідної групи вдвічі успішніше і швидше 
знаходили шлях в лабіринті до шматочків сиру. Це склало нашу доказову базу 
про засвоєння дріжджами йоду і через них насичення їм організму тварин, що 
призвело до підвищення когнітивних здібностей щурів. 
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Після проведення перевірочних експериментів, на основі йодованих 
дріжджів, нами був виготовлений квас. Результати показали, що кольорові і 
смакові показники нічим не відрізняються від квасу, виготовленого із «чистих» 
дріжджів, а отже отриманий продукт є придатним до споживання. 

 
Єрьоменко Аліна Юріївна  

 
учениця 11 класу Марганецької спеціалізованої  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим 
вивченням окремих предметів Марганецької міської ради 

Дніпропетровської області 
 

ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ВОДНОГО КОМПЛЕКСУ  
РІЧКИ РЕВУН 

 
Науковий керівник: Панченко Світлана Вікторівна, керівник гуртка «Загальна  
біологія» Міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді вико-
навчого комітету Марганецької міської ради 

 
Актуальність. Проблема збереження малих та середніх річок є однією з 

найактуальніших проблем сьогодення і вимагає негайного вирішення. Охорона 
водних ресурсів в умовах антропогенного навантаження передбачає разом з 
вивченням функціонування екосистем також необхідність систематичного гід-
робіологічного контролю (біомоніторингу) за станом та якістю природних вод. 
Гідробіонти, як індикатори умов мешкання, являють особливий інтерес для 
встановлення фонового стану водних екосистем 

Об’єкт дослідження – тварини-індикатори, рослини макрофіти.Предмет 
дослідження – методи біоіндикації при використанні тварин-індикаторів забру-
днення навколишнього середовища. 

Мета дослідження: оцінити екологічний стан річки Ревун, використовую-
чи методику Вудівісса, індекс Майера, макрофітний індекс та порівняти отри-
мані результати з результатами минулорічного 2017 р. дослідження. Завдання: 
1) опрацювати поняття біомоніторинг та біоіндикація; 2) розглянути методичні 
аспекти біоіндикації водного середовища за допомогою тварин та рослин -
індикаторів довкілля; 3) дослідити видове різноманіття макрозообентосу та 
макрофітний індекс з метою визначення ступеня забрудненості річки Ревун; 4) 
узагальнити і проаналізувати отримані результати та порівняти з результатами 
2017 року. 

В результаті дослідження в руслі річки Ревун було визначено 8 видів 
водних безхребетних тварин. При визначенні індексу сапробності води по ме-
тоду Майера отримали індекс 16, що дозволяє визначити дану водойму як бе-
та – мезосапробну, що має 3 клас якості води, тобто, помірно забруднену. При 
обчисленні індексу Вудівісса отримали індекс 6, що дозволяє визначити дану 
водойму як а – мезосапробну, що має 4 клас якості води, згідно класифікації 
якості води по показникам зообентоса характеризується як забруднена вода. 
Макрофітний індекс (МІ) становить – 4, що характеризує водойму як «брудна 
вода». 
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Золотарьова Георгія Ігоровича 
учень 11 класу Тернівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради  
Дніпропетровської області 

 
ВПЛИВ ШАХТНИХ ВІДВАЛІВ НА ЕКОЛОГІЮ  

ДОНБАСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
 

Наукові керівники: Павличенко Артем Володимирович, д.т.н, к.б.н., 
професор, завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього 
 середовища Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;  
Некрашевич Надія Миколаївна, вчитель біології та екології Тернівської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

 
Актуальність. Активне споживання вугілля промисловістю та збільшення 

розмірів шахтних відвалів внаслідок його видобутку зумовило появу негатив-
них чинників впливу на екосистему регіону в цілому та здоров’я людини. Від-
новлення порушених ділянок місцевості є дуже важкою та відповідальною ро-
ботою, що потребує ретельного аналізу та дослідження для її вирішення. На 
сучасному етапі розвитку цивілізації забезпечення радіаційної безпеки людини 
і навколишнього середовища стає актуальною проблемою в зв’язку зі зроста-
ючою потребою спільноти в нарощування енергетичних потужностей і в зв’язку 
з супутньою цьому процесу викидом у навколишнє середовище радіоактивних 
елементів, полягає в розробці методів та заходів для покращення екологічного 
стану в регіоні та моніторинг сучасного положення. 

Мета роботи: проведення комплексних досліджень наслідків впливу по-
родних відвалів вугільних шахт на екологічний стан прилеглих територій та 
здоров’я населення шахтарських міст і розробка природоохоронних заходів. 

Об’єктом дослідження є вплив шахтних відвалів на екологічний стан мі-
сцевості та здоров’я людини. Предметом дослідження є комплексна оцінка 
екологічних та медико-соціальних наслідків розміщення породних відвалів на 
території вугледобувних регіонів. 

Результати роботи: проведені комплексні дослідження впливу породних 
відвалів на стан компонентів навколишнього середовища та здоров’я населен-
ня за рівнем пилового забруднення атмосфери, водної ерозії, а також радіа-
ційного випромінювання; встановлено, що існування породних відвалів ство-
рює низку екологічних, соціальних та медичних проблем; виявлено видові змі-
ни рослинного покриву, що відбуваються на породних відвалах, рекультивова-
них териконах та неушкоджених ділянках місцевості; досліджено концентрації 
пилу у різних частинах міста Тернівка залежно від місця розташування пород-
них відвалів; в результаті візуального обстеження породного відвалу було ви-
явлено чітко виражені прояви деформаційних, ерозійних та зсувних процесів; 
проведено виміри радіаційного фону в місті Тернівці і він склав 22-24 мкР/год; 
виявлено тенденцію збільшення частоти виникнення онкологічних захворю-
вань населення м. Тернівка в середньому на 4%/рік. Для зменшення рівнів 
запиленості територій прилеглих до породних відвалів пропонується застосу-
вати мобільну установку «Акваскутум», принцип дії якої заснований на ство-
ренні водяної завіси під тиском в залежності від сили вітру, що буде осаджува-
ти пил в межах санітарно-захисної зони породного відвалу. 
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Оболонський Ілля Олександрович 

учень 10 класу КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 28» 
Дніпровської міської ради 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНЕВИХ ЛІПІДІВ РОСЛИН  

ЗА УМОВ ДІЇ ЗАБРУДНЮВАЧІВ 
 

Науковий керівник: Богуславська Людмила Володимирівна, вчитель 
біології КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 28» Дніпровської  
міської ради; Кириченко Світлана Василівна, к.б.н., доцент кафедри біофізики та  
біохімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 
Мета роботи: дослідити вплив токсикантів – поверхнево-активних речо-

вин на поверхневі ліпіди рослин. 
Методи дослідження: у роботі використані морфометрічні методи, екст-

ракція ліпіді; аналіз сумарної фракції поверхневих ліпідів методом тонкошаро-
вої хроматографії;аналіз фракції альдегідів, етерів, кетонів поверхневих ліпідів 
методом тонкошарової хроматографії та результатів денситрометру; методи 
статистичної обробки данних.  

Вперше виявлено, що в умовах пристосування до факторів зовнішнього 
середовища відбувається перебудова шару поверхневих ліпідів, що підкрес-
лює важливість їх функцій у формуванні поверхневого шару з певними моле-
кулярно – динамічними характеристиками. На основі отриманих даних обгово-
рені нові аспекти біосинтезу окремих компонентів поверхневих ліпідів рослин. 

Результати досліджень можуть бути застосовані при розробці захисту 
навколишнього середовища від ПАР. 

 
Хисна Олена Олегівна 

учениця 9 класу Криворізького природничо-наукового ліцею 
Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

 
ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК  
ЯЛИНИ КОЛЮЧОЇ 

 
Науковий керівник: Савіна Ольга Іванівна, вчитель біології та хімії 
Криворізького природничо-наукового ліцею  

 
Актуальним на сьогодні є питання індикації забруднення атмосфери яке 

давало б можливість комплексної оцінки рівня забруднення певної території і 
не потребувало великих витрат. В зв’язку з цим особливо затребуваною в наш 
час є фітоіндикація. 

Відомо, що найбільш гостро на забруднення реагують хвойні породи 
дерев. Це пов’язано з тривалим періодом життя та високою здатністю погли-
нання газів. Крім того, вони лишаються зеленими цілий рік, тобто знаходяться 
під впливом факторів постійно. Головним показником стану дерев без явних 
ознак пригнічення є стабільність розвитку. Визначити його, а значить і рівень 
забруднення повітря можна досліджуючи морфологічні показники стану дерев. 
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Саме тому метою нашої роботи є вивчення морфологічних особливос-
тей хвойних порід дерев (а саме ялини колючої Picea pungens) як реакції на 
ступінь забруднення навколишнього середовища. 

Гіпотеза: морфологічні особливості розвитку хвої відрізняється в різних 
районах міста і може слугувати індикатором рівня забруднення. 

Об’єкт дослідження: Ялина колюча (Picea pungens) 
Предмет дослідження: Біоіндикаційні властивості Ялини колючої 
Для підтвердження сформульованої гіпотези були складені такі задачі: 
Вивчити біологічні та екологічні особливості Ялини колючої; ознайоми-

тися з теоретичними питаннями стосовно біоіндикації, методами та обєктами 
біоіндикаційних досліджень; визначити основні джерела забруднень атмосфе-
рного повітря на досліджуваній території; визначити залежність морфологічних 
змін від ступеня забруднення. 

У результаті нашого дослідження гіпотеза підтвердилась морфологічні 
особливості розвитку хвої відрізняються за районами міста та можуть слугува-
ти індикаторами рівня забруднення. 

 
Чопик Альбіна Володимирівна 

учениця 9 класу Криворізького Покровського ліцею  
Криворізької міської ради Дніпропетровської області  

 
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУСЕРЕДОВИЩА  

ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛИШАЙНИКІВ 
 
Науковий керівник Боданіна Наталя Олександрівна, вчитель біології 
Криворізького Покровського ліцею  

 
Криворіжжя – регіон із потужною гірничо-видобувною, збагачувальною 

та металургійною промисловістю. За оперативними даними підприємств міста 
викиди забруднюючих речовин у повітря за 9 місяців 2017 року становлять 
майже 249 тис. тон.  

У зв’язку з цим все більшої актуальності набувають регулярні дослі-
дження, спрямовані на визначення екологічного стану довкілля. Найдоступні-
шим методом для виявлення наслідків впливу техногенних факторів на якісні 
показники навколишнього середовища є біоіндикація та ліхеноіндикація  
зокрема. Активне застосування зазначених методів дозволяє вчасно оцінити 
рівень забруднення довкілля та вжити ефективних природоохоронних заходів. 

Мета роботи: оцінити екологічний стан середовища Покровського райо-
ну за видовим складом ліхенофлори. 

Об’єкт дослідження: лишайники як біоіндиктори забруднення довкілля. 
Предмет дослідження: видовий склад лишайників Покровського району 

як показник його екологічного стану. 
Виявивши незначний видовий склад лишайників на територіях парку 

Шахтарський, ДП «Український науково-дослідний інститут промислової меди-
цини», греблі Кресівського водосховища, можна зробити висновок про суттєве 
погіршення екологічного стану середовища внаслідок впливу промислових 
підприємств м. Кривого Рогу, що підтверджує висунуту нами гіпотезу. Тому всі 
зусилля слід спрямувати на виконання заходів щодо скорочення й регулюван-
ня викидів, скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середови-
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ще, здійснювати контроль за дотриманням стандартів та нормативів у галузі 
охорони природи, раціонального використання природних ресурсів. Реалізація 
таких заходів позитивно впливає на екологічний стан міста та умови прожи-
вання його мешканців. 

 
Шилов Данило Дмитрович 

учень 10 класу КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 28» 
Дніпровської міської ради 

 
БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АСПЕКТИ  
ПОВЕДІНКИ СОНЯЧНОГО ОКУНЯ (LEPOMIS GIBBOSUS)  

ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 
 

Науковий керівник: Богуславська Людмила Володимирівна, вчитель 
біології КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 28» Дніпровської міської ради;  
Кириченко Світлана Василівна, к.б.н., доцент кафедри біофізики та біохімії  
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 
Мета роботи – дослідити поширення сонячного окуня у водоймах Дніп-

ропетровської області, його біологію, екологію та аспекти поведінки. 
Відповідно до мети поставлено наступні завдання: провести облови на 

акваторії басейну Запорізького водосховища; дослідити поширення сонячного 
окуня на території Дніпропетровської області; провести дослідження морфо-
метричних показників сонячного окуня; дослідити морфометричні показники 
периферичної крові риби; дослідити аспекти поведінки сонячного окуня та його 
впливу на інших риб. 

Одержані результати наукової роботи можуть бути використані при  
обґрунтуванні біологічного різноманіття та пристосування сонячного окуня у 
водоймах Дніпропетровської області, його біологію, екологію та аспекти  
поведінки. 

 
Сінельна Софія Віталіївна 

учениця 10 класу КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» 
Кам’янської міської ради 

 
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ  

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ РІЗНИХ РАЙОНІВ МІСТА 
КАМ’ЯНСЬКОГО МЕТОДАМИ БІОІНДИКАЦІЇ  

 
Науковий керівник: Островська Маргарита Олександрівна, вчитель 
української мови та літератури КЗ «Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна» 
Кам’янської міської ради 

 
Актуальність теми визначена необхідністю проведення додаткового мо-

ніторингу стану атмосферного повітря в певних районах міста Кам’янське че-
рез відсутність своєчасних даних щодо рівня та концентрації забруднюючих 
речовин в повітрі.  

Мета роботи: використовуючи метод флуктуаційної асиметрії по листо-
вим пластинам деревних рослин та характеру їх пошкоджень з’ясувати стан 
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атмосферного повітря в районах міста Кам’янське з малим, помірним та вира-
женим техногенним навантаженням.  

Для досягнення мети роботи ми поставили перед собою наступні за-
вдання: 1) визначити дослідні ділянки, контрольну зону, враховуючи ступінь 
атмосферного забруднення в місті Кам’янське; 2) ознайомитись з морфологіч-
ним описом тополі білої, тополі чорної, берези повислої; 3) зібрати та оброби-
ти природний дослідний матеріал за методиками біоіндикації; 4) дослідити 
флуктуаційну асиметрію (за п’ятьма ознаками) та статистично обробити ре-
зультати; 5) оцінити стан пошкоджень листків міських деревних рослин; 6) про-
вести інтерпретацію результатів дослідження (виявити ступінь техногенного 
забруднення атмосферного повітря на дослідних ділянках. 

Одержані висновки: на карту міста Кам’янське нанесені ділянки із висо-
ким рівнем забруднення атмосферного повітря. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 
можуть бути корисні для вивчення тематичного матеріалу на заняттях з еколо-
гії та біології, основи безпеки життєдіяльності, основи здоров’я, природознавс-
тва в навчальних закладах міста, на виховних годинах, навчальних екскурсіях 
та в роботі гуртків. Опанування методів біоіндикації сприяють формуванню 
екологічної культури та розвитку екологічних компетенцій у вихованні учнівсь-
кої молоді, що допоможе їй для забезпечення сталого безпечного розвитку в 
життєвому просторі. 

 
Сірідюк Микита Олегович 

учень 10 класу КЗ «Слобожанський навчально-виховний  
комплекс № 1 «Загальноосвітня багатопрофільна школа  

ІІ-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти  
Слобожанської селищної ради» 

 
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ 
ВІДХОДІВ, ДРУГИЙ ЕТАП УПРОВАДЖЕННЯ РОЗДІЛЬНОГО 

ЗБОРУ СМІТТЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯЗНЮВАЛЬНА 
РОБОТА В СЛОБОЖАНСЬКІЙ ОТГ  

 
Науковий керівник: Половець Валентина Іллівна, вчитель географії та екології  
КЗ «Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 «Загальноосвітня багатопро-
фільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти Слобожанської селищної  
ради» 

 
Одна з найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення 

навколишнього середовища для нашої області є проблема накопичення твер-
дих побутових відходів. Спостерігаючи за щоденними накопиченням відходів, 
не може не лякатися з того, який потужний потік матеріалів усіх видів рухаєть-
ся лише в одному напрямку – від місця видобування ресурсів на смітник. Так 
само, як природні екосистеми залежать від кругообігу речовин, так стійке існу-
вання технологічного суспільства, зрештою, буде залежати від людської здат-
ності і вміння рециклізувати практично всі види матеріалів. Тверді побутові 
відходи – це цінне джерело вторинних ресурсів (в том числі чорних, кольоро-
вих, рідкісних металів), а також «безкоштовні» енергоносії, тому що побутове 
сміття може використовуватись як енергетична сировина для паливної енерге-
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тики. У зв’язку з цим найдоцільніше застосовувати не один метод, а розробля-
ти комплексну програму ліквідації відходів. 

Мета дослідницької роботи: оцінка екологічної небезпеки твердих побу-
тових відходів на території України, зокрема в ОТГ Слобожанське. Завдання, 
які були виконані для досягнення даної мети: аналіз складу відходів, методи 
утилізацізації та переробки відходів в Україні в порівнянні з розвинутими краї-
нами світу; впровадження сортування твердих побутових відходів в Слобожан-
ській ОТГ; запровадити роз’яснювальну роботу з сортування сміття серед ме-
шканців ОТГ за допомогою рекламної продукції. 

В результаті роботи нами був запропонований план агітаційної роботи з 
усіма категоріями мешканців, розроблено рекомендації щодо поступового 
впровадження роздільного сортування твердих побутових відходів на території 
ОТГ Слобожанське, що полегшить вилучувати вторинну сировину з потоку 
сміття; дозволять виключити потрапляння небезпечних відходів на полігони та 
сміттєзвалища та зменшити накопичення відходів. Запропонований комплекс 
природоохоронних заходів дозволить ефективно знизити вплив місць накопи-
чення відходів на ґрунти та здоров’я людей. Впроваджений проект дозволить 
населенню заробляти на власних відходах, а підприємствам – можливість за-
купати більш дешевшу сировину.  

 

Секція «Охорона довкілля та раціональне  
природокористування» 

 
Лавренюк Анна В’ячеславівна 

учениця 11 класу КЗО «Криворізький обласний ліцей-
інтернат для сільської молоді» 

 
СТАРОВІКОВІ ДЕРЕВА ДУБУ ЧЕРЕШЧАТОГО  

КРИВОРІЖЖЯ ТА ЗАХОДИ ПО ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЮ 
 

Наукові керівники: Домшина Катерина Михайлівна, керівник гуртка 
«Дендрологія з основами озеленення КПНЗ «Станція юних натуралі-
стів Покровського району» Криворізької міської ради; Яковенко Зоя Михайлівна,  
вчитель біології КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді» 
Дніпропетровської області 

 
Вікові дерева – це цікаві природні музеї, лабораторії для вчених, де мо-

жна вивчати такі питання як довговічність порід, зміну структури деревини в 
залежності від віку тощо. Вони являються не тільки пам’ятниками природи, але 
і пам’ятниками історії. Такі місцеві живі пам’ятники пов’язують минуле з майбу-
тнім через теперішнє. Кожне вікове дерево – це красивий пам’ятник природи, 
що вимагає свого шанування і заповідання. Заповідання потрібно для природ-
них цілей, як об’єкту видового та генетичного різноманіття; для науково-
дослідних цілей та історико-етнографічних цілей. Спілкування з віковим дере-
вом важливе джерело духовного збагачення та патріотичного виховання мо-
лоді. 

Об’єкт дослідження: старовікові дерева дубу черешчатого міста Кривого 
Рогу. Предмет дослідження: еколого-ботанічні характеристики старовікових 
дерев дубу черешчатого Криворіжжя. 
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Мета: дослідити еколого-ботанічні характеристики старовікових дерев 
дуба черешчатого парків Криворіжжя та обґрунтувати перспективи їх запові-
дання. Завдання, які були виконані для досягнення мети науково-
дослідницької роботи: 

1. Узагальнити теоретичні відомості сучасного стану старовікових де-
рев в парках. 

2. Дослідити еколого-ботанічні характеристики старовікових дерев дубу 
черешчатого парку «Веселі Терни», парку «Шахтарський», парку ім. Федора 
Мершавцева, Храму Святої Великомучениці Катерини, парку біля шахти «Гва-
рдійська», парку біля ДК шахти «Родина», пришкільної території КЗШ №54. 

3. Запропонувати шляхи збереження вікових дерев дубу черешчатого 
Криворіжжя. 

На тактичному рівні вважаємо доцільним проведення заходів щодо пок-
ращення фіто-санітарного стану дерев парку «Веселі Терни»: лікування дупел, 
кори, обрізка сухих гілок. Та спираючись на відносно менший розрахований вік 
дубів, що були вивчені нами при дослідженнях на інших ділянках, можна ска-
зати, що ці дуби не потребують негайного лікування, а лише дбайливого став-
лення. 

 
Зінов’єва Ангеліна Олександрівна 

учениця 11 класу КЗ «Слобожанський навчально-виховний 
комплекс № 1 «Загальноосвітня багатопрофільна школа  
ІІ-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти Слобожанської 

селищної ради» 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗІ ЗНИЖЕННЯ РІВНІВ  
ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ПРИЛЕГЛИХ  

ДО ГРАНІТНИХ КАР’ЄРІВ 
 
Наукові керівники: Колесник Валерій Євгенович, д.т.н., професор кафедри екології та 
технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного  
університету «Дніпровська політехніка»; Макаренко Лідія Григорівна, заступник  
директора, вчитель біології КЗ «Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 
«Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради» 

 
Актуальність. Діяльність гірничодобувних підприємств супроводжується 

забрудненням компонентів довкілля екологічно небезпечними твердими, рідкими 
та газоподібними речовинами. Більшість технологічних процесів в кар’єрах 
виступають як неорганізовані джерела забруднення і тому значна кількість 
забруднюючих речовин потрапляє у навколишнє середовище практично без 
очищення. Тому робота, що спрямована на розробку заходів зі зниження рівнів 
забруднення територій прилеглих до гранітних кар’єрів, є актуальною. 

Мета роботи: дослідження наслідків впливу гірничодобувних підприємств 
на екологічний стан прилеглих територій та розробка природоохоронних заходів, 
спрямованих на зниження виносу забруднюючих речовин, включаючи пил, за 
межі санітарно-захисної зони цих підприємств. 

Об’єктом дослідження є зниження впливу гірничодобувних підприємств на 
екологічний стан прилеглих територій. 



[ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК] 
 

[223] 

Предметом дослідження є обґрунтування заходів зі зниження рівнів за-
бруднення територій, прилеглих до гранітних кар’єрів, на основі ефективного 
озеленення їх санітарно-захисних зон та інженерних заходів із закріплення пове-
рхонь кар’єрів, що пилять. 

Результати роботи: На основі аналізу екологічної небезпеки гірничодобу-
вних підприємств та зокрема гранітних кар’єрів запропонована методика, що 
базується не геоінформаційній технології з використанням комплекту програм 
ESRI ARCGIS 9, яка дозволяє оперативно визначати площу підприємства, його 
санітарно-захисну зону (СЗЗ) та фактично озеленену зону, встановлювати перс-
пективні території для створення нових зелених насаджень, визначати ступінь 
озеленення територій підприємства, а також контролювати дотримання санітар-
но-гігієнічних та природоохоронних норм. Крім того, запропоновано інженерний 
захід із закріплення поверхні гранітного кар’єру, що пилить, шляхом нанесенням 
розчину природного бішофіту у кількості до 2 літрів на квадратний метр поверхні, 
що в умовах кар’єру забезпечить суттєве зниження виносу гранітного пилу з його 
території, та разом з ефективним озелененням покращить екологічний стан гір-
ничодобувних регіонів. 

 
Сірідюк Микита Олегович 

учень 10 класу КЗ «Слобожанський навчально-виховний  
комплекс № 1 «Загальноосвітня багатопрофільна школа  

ІІ-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти  
Слобожанської селищної ради» 

 
ВПРОВАДЖЕННЯ РОЗДІЛЬНОГО ЗБОРУ СМІТТЯ ТА 
РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА СЕРЕД МЕШКАНЦІВ  

СЛОБОЖАНСЬКОЇ ОТГ  
 

Науковий керівник: Половець Валентина Іллівна, вчитель географії та екології  
КЗ «Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 «Загальноосвітня багатопро-
фільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти Слобожанської селищної  
ради» 

 
Одна із найбільш гострих проблем в наших містах – це збирання, сорту-

вання сміття та заготівля і постачання переробним підприємствам з нього вто-
ринної сировини. Проблема утилізації відходів з кожним роком стає все актуа-
льнішою. Головна проблема полягає наявність не в тому, що українці багато 
смітять, забруднюючи навколишнє середовище, а в тому, що в країні дуже 
недосконала система поводження з відходами. Саме тому Україна входить до 
числа країн з найбільш високими абсолютними обсягами утворення та накопи-
чення відходів. За оцінками експертів тепер на звалища більше потрапляє 
пластмаси, ніж скла, металу і деревини. Полімери становлять близько 20% з 
прогресуючим зростанням до 30% від загальної маси комунальних відходів 
країни. Система роздільного збирання дозволяє найбільш якісно вилучати 
вторинну сировину з потоку ТПВ. Це зменшує кількість відходів, які підлягають 
захороненню, сприяє розв’язанню екологічних, соціальних проблем та ресур-
созбереженню і підвищує рентабельність сфери поводження з ТПВ. 

Основною проблемою отримання вторинної сировини є її відокремлен-
ня від іншого сміття. Для досягнення високого ступеню участі населення сис-



[ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК] 
 

[224] 

тема роздільного збирання ТПВ потребує ретельної просвітницької роботи та 
стимулювання. Необхідне чітке повідомлення про те, яким чином кожний меш-
канець має брати участь у цій діяльності. Часто у всьому процесі утилізації, 
збирання відходів, є найбільш дорогим етапом. Тому його правильна організа-
ція дозволить зекономити значні кошти. 

В процесі виконання науково-дослідницько роботи нами були розробле-
ні та обґрунтовані актуальні критерії екологічної небезпеки для території смт 
Слобожанське, а саме: кількість ТПВ, кількість сміттєзвалищ та полігонів, пи-
тома кількість ТПВ на душу населення, відсоток відходів, що переробляється, 
вміст небезпечних відходів в структурі ТПВ; підраховано структуру об’єму сміт-
тя на території Слобожанської ОТГ; запропоновано оптимальні шляхи пово-
дження з ТПВ в Слобожанській ОТГ для їх подальшого використання, як вто-
ринної сировини та зменшити вплив небезпечних компонентів на навколишнє 
природне середовище, встановлено контейнери для сортування відходів з 
пластику та скла, а також закуплено контейнери для подальшого сортування 
паперових і металевих відходів на території Слобожанської ОТГ; розроблено 
рекламну продукцію: банери, буклети, листівки для мешканців ОТГ, проведено 
роз’яснювальну роботу з правил сортування ТПВ серед мешканців Слобожан-
ської ОТГ; проаналізовано соціальні опитування за 2017 і 2018 роки, завдяки 
чому було визначено, що кількість мешканців, які налаштовані сортувати сміт-
тя стало значно більше ніж тих, які були проти сортування ТПВ. Завдяки спів-
праці з американською асоціацією «DOBRE» було придбано сучасний сміттє-
воз вартістю 3500000 грн. 

 
Кузменко Валерія Борисівна 

учениця 11 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей  
наукового спрямування при Університеті митної справи та 

фінансів» Дніпровської міської ради 
 

АЛЬТЕРНАТИВНІ СКЛАДНІ КОАГУЛЯНТИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ 
СТІЧНИХ ВОД 

 
Наукові керівники: Крайняк Олена Василівна, вчитель хімії КЗО  
«Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи 
та фінансів» Дніпровської міської ради; Фролова Лілія Анатоліївна, к.т.н., доцент  
кафедри технології неорганічних речовин і екології Державного вищого навчального 
закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 
 

Очистка стічних вод від зважених речовин, колоїдних частинок, високо-
молекулярних органічних сполук, нафтопродуктів за допомогою сучасних  
фізико-хімічних методів є одним з широко вживаних напрямів охорони водойм 
від техногенного забруднення.  

Мета роботи полягає у дослідженні ефективності процесів очищення 
води від дрібнодисперсних та колоїдних частинок за допомогою типових та 
альтернативних коагулянтів, порівнянні їх санітарно-гігієнічних та екологічних 
пріоритетів, що важливо для вибору коагулянтів при водоочищенні.  

У ході експериментальної частини було виконано серію лабораторних 
дослідів щодо кількісно-якісного визначення ефективності використання типо-
вих коагулянтів (сольових розчинів алюмінію та заліза), а також альтернатив-
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них (сіль цирконію) для очищення води від дрібнодисперсних та колоїдних час-
тинок. В якості об’єктів дослідження обрано проби: № 1 – Дніпро, Амур; № 2 – 
Дніпро, Фрунзенський; № 3 – з-д Петровського; № 4 – з-д Комінтерна; № 5 – 
питна вода з-під крану.  

В результаті досліджень нами було проаналізовано ефективність про-
цесів очищення води від дрібнодисперсних та колоїдних частинок за допомо-
гою типових та альтернативних коагулянтів, встановлено, що інтенсивність 
процесу коагуляції залежить від низки факторів, а саме вмісту завислих та ко-
лоїдних речовин, концентрації коагулянту та інтенсивності аерації водного ро-
зчину. Виходячи з того, що певні фізико-хімічні характеристики проб води, вна-
слідок використання суміш складу FeSO4·7H2O + TiCl3 + ZrO(NO3)2·2H2O та 
додаванням Ca(OH)2, у співвідношенні 0.1:0.1:0.1 у кожну пробірку, кращі, ніж 
за використання традиційних коагулянтів, можемо стверджувати, що альтер-
нативні коагулянти можуть бути повноцінною заміною традиційних. 

 
Семенюк Аміна Сергіївна 

учениця 11 класу КЗ «Навчально-виховний комплекс  
«Гімназія № 11 – спеціалізована школа з поглибленим  

вивченням іноземних мов I ступеня – дошкільний  
навчальний заклад «Еврика» Кам’янської міської ради 

 
ВПЛИВ РОСЛИННИХ КУЛЬТУРНИХ ЛАНДШАФТІВ НА  

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
 

Науковий керівник: Клевець Андрій Миколайович, вчитель біології КЗ «Навчально-
виховний комплекс «Гімназія № 11 – спеціалізована школа з поглибленим вивченням 
іноземних мов I ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» Кам’янської міської 
ради 

 
Актуальність теми. Рослинність забезпечує комфортні умови проживання 

людей у місті, регулює (в певних межах) газовий склад повітря і ступінь його за-
бруднення, кліматичні характеристики міських територій, знижує вплив шумового 
фактора, а також виконує рекреаційні, структурно-планувальні функції. При цьо-
му фітомеліоративна ефективність зелених насаджень залежить не тільки від 
еколого-біологічних особливостей їх рослинних компонентів, але і глибини ан-
тропогенних трансформацій об’єктів навколишнього середовища, забруднення 
шкідливими речовинами. 

Об’єктом дослідження є територія навчального закладу НВК гімназія 
№11, яка є культурним ландшафтом. Предметом дослідження є вплив антропо-
генної діяльності на зелені насадження міських територій, екологічне досліджен-
ня деревних насаджень та залучення підростаючого покоління до навчально-
практичної діяльності з питань ефективного використання рослин та організації 
міських територій. 

Мета роботи: дослідити вплив рослинних культурних ландшафтів на еко-
логічний стан міської території. Завдання дослідження: 1) визначити продуктив-
ність деревних рослин (суха та сира маса за діаметром стовбура); 2) визначити 
обсяги поглинання та виділення речовин деревними рослинами; 3) виконати 
камеральну обробку даних. 
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При виконанні проекту визначено переваги використання методів біоінди-
кації для спостереження за рівнем та інтенсивністю негативного впливу промис-
лових об’єктів; визначено роль проведених досліджень у розробці рекомендацій 
щодо озеленення досліджуваних полігонів для максимального забезпечення 
ними захисних функцій; визначено перелік рослин, здатних поглинати найбільш 
типові забруднювачі та зберігати стійкість до антропогенних умов; проаналізова-
но стан і рівень ушкодженості фітоіндикаторів та оцінено ступінь техногенного 
навантаження на територію тест-полігону; вивчено заходи щодо поліпшення 
екологічного стану територій (зокрема, зменшення шкідливих викидів, удоскона-
лення системи пилогазоочистки на підприємствах, пилоподавлення на відвалах 
та зменшення викидів від спалювання хвостосховищ). 

 
Сіміоненко Ольга Андріївна 

учениці 11 класу КЗО «Навчально-виховний комплекс № 33» 
«Маріїнська багатопрофільна гімназія – загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня» Дніпровської міської ради 
 

АНТРОПОГЕННА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОСИСТЕМИ  
ЗАКАЗНИКІВ БАЛКА БУБЛИКОВА, ПАВЛІВСЬКА ТА  

ТЕРИТОРІЇ РЕЗЕРВАТУ 
 
Науковий керівник: Ходакова Алла Анатоліївна, вчитель географії КЗО «Навчально-
виховний комплекс № 33» «Маріїнська багатопрофільна гімназія – загальноосвітній 
навчальний заклад І ступеня» Дніпровської міської ради 

 
Наукова новизна роботи: дана робота представляє перше оновлене дос-

лідження екологічного стану заповідних територій та резервату у зв’язку з поту-
жним антропогенним втручанням за останні три роки; опис біорізноманіття (фіто-
індикації). Практичне значення роботи: отриманні матеріали можуть бути вико-
ристані при заходах щодо поліпшення екологічного стану заказників балок: Буб-
ликова, Павлівська та території резервату, щоб уникнути загрози руйнування 
екосистеми степу. 

Мета роботи: вивчити та оцінити екологічний стан резервату заказника 
балка Павлівська, та самих заповідних ділянок: балка Бубликова, Павлівська, що 
розташовані в межах балкової системи Чернеча на території Олександрівської 
селищної ради Дніпропетровського району за показниками видового різноманіт-
тя та біоіндикації (фітоіндикації). Завдання, які були виконані під час досліджен-
ня: визначені межі дослідної території; зроблена фізико-географічна характерис-
тика умов; розроблені морфометричні параметри дослідних ділянок за 
супутниковим зображенням; проведені польові дослідження і на їх основі зроб-
лений геоботанічний опис рослинних угруповань та червонокнижних раньоквіту-
чих та літньоквітучих рослин; підрахованепроективнепокриття і виявленіпричини 
нерівномірного розподілу рослин; встановлений аутекологічний та синекологіч-
ний ареал видів; вивчені індикаційні ознаки рослин індикаторів в межах ареалу; 
зроблена порівняльна характеристика за чотири року досліджень та оцінка еко-
логічного стану дослідних територій; визначені антропогенні фактори впливу на 
території; розроблені заходи щодо інформування населення м. Дніпра та Дніп-
ропетровської області через СМІ; залучено поліцію щодо вирішення проблеми 
антропогенного впливу на заповідних територіях області. 
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Секція «Агрономія» 
 

Гладкий Олександр Юрійович 
учень 11 класу КЗО «Фінансово-економічний ліцей наукового 
спрямування при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради 
 

ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА МІГРАЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ 
TENEBRIO MOLITOR ТА SITOPHILUS GRANARIUS 

 
Науковий керівник: Бригадиренко Віктор Васильович, к.б.н., доцент 
кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені  
Олеся Гончара 

 
Зростаючі потреби української економіки у якісних зернопродуктах ви-

світлили проблему захисту їх при збереженні та перевозках. У зв’язку з висо-
кими показниками втрат зернових продуктів від комірних шкідників, токсичністю 
препаратів, якими це зерно обробляють та негативним хімічним навантажен-
ням на навколишнє середовище, постала необхідність пошуку екологічно без-
печних способів захисту від шкідників. Відсутність інформації про вплив рос-
линних препаратів на шкідників обумовлює актуальність нашого дослідження.  

Об’єкт дослідження – популяція личинок Tenebrio molitor та 
Sitophilus granarius. 

Предмет досліджень: вплив різних рослинних препаратів та ефірних 
олій на переміщення T. molitor та S. granarius у кормовому субстраті. 

Мета роботи – пошук нових рослинних репелентів та атрактантів для 
модельних видів Tenebrio molitor та Sitophilus granarius. 

Завдання роботи: проаналізувати вплив ефірних олій на S. granarius та 
личинок T. molitor; дослідити вплив сухих подрібнених вегетативних органів 
рослин на T. molitor. 

Дві ефірні олії впливають на S. granarius у кормовому субстраті: екстра-
кти апельсину (C. sinensis) та сосни звичайної (P. sylvestris) відлякують імаго 
амбарного довгоносика. На міграцію T. molitor вплинули екстракти ялиці баль-
замічної (A. balsamea), ялини європейської (Р. abies), сандалового дерева  
(S. album) та апельсин (C. sinensis). Сухі подрібнені рештки материнки звичай-
ної (O. vulgare) та евкаліпту кулястого (E. globosus) також відлякують личинок 
T. molitor. 

 
Філіппова Анастасія Юріївна 

учениця 9 класу КЗО «Володимирівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради» 

  
ПРОДУКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ СОРТІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО 

ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ СІВБИ 
 

Науковий керівник: Янченко Тетяна Володимирівна, вчитель біології 
КЗО «Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  
Межівської селищної ради»  
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Мета роботи – дослідити особливості росту, розвитку та процеси фор-
мування врожаю і якості продукції сучасних сортів льону олійного за різних 
способів сівби в умовах Межівського району Дніпропетровської області та роз-
робка рекомендацій щодо їх вирощування. 

Об’єкт дослідження – процеси формування врожайності льону олійного 
залежно від способів сівби.  

Предмет дослідження – сорти льону олійного Надійний, Лірина, Орфей, 
Еврика, Славний та способи їх сівби. 

Завдання дослідження:  
- провести аналіз біологічних особливостей та технологій вирощування 

льону олійного;  
- оцінити показники продуктивності рослин при звичайному рядковому і 

широкорядному способах сівби; провести економічну оцінку ефективності  
окремих елементів технології;  

- впровадити розроблені технологічні прийоми у виробництво. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні особливо-

стей формування врожайності і якості продукції сучасних сортів льону олійного 
залежно від способів сівби, в удосконаленні технології їх вирощування. Визна-
чено найбільш доцільні способи сівби льону залежно від цільового вирощу-
вання на насіння. Визначено, що розроблені способи вирощування льону олій-
ного за економічними показниками забезпечують рівень конкурентоспромож-
ності галузі льонарства в сучасних умовах. 

 
Корольова Поліна Юріївна 

учениця 8 класу КЗ «Середня загальноосвітня школа № 32» 
Кам’янської міської ради, вихованка гуртка «Юні агрохіміки»  
КЗ «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ 
ПЕРШОГО РОКУ ВЕГЕТАЦІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГУСТОТИ 
ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ЧАСТИНИ  

М. КАМ’ЯНСЬКЕ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

Наукові керівники: Кравченко Сергій Олексійович, керівник гуртка КЗ «Дитячий  
екологічний центр» Кам’янської міської ради; Сорока Тетяна Григорівна, методист  
КЗ «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради  

 
Вид ехінацея пурпурова інтродукована в Україні вже більш як 60 років. 

Встановлено, що її можливо вирощувати шляхом прямого посіву у відкритий 
грунт і посадкою спеціально вирощеної розсади (Самородов В.Н., Поспелов 
С.В., 1999). Існуюча технологія вирощування ехінацеї в основному орієнтована 
на отримання максимальної урожайності кореневищ і коренів, а також надзем-
ної маси, яка представляє певну фармакологічну цінність.  

Для отримання високих врожаїв необхідно визначити оптимальні густо-
ти стояння рослин. Загальновідомо, що щільність рослин в агрофітоценозі у 
значній мірі впливає на ріст, розвиток і фізіологічні показники рослин. Зважаю-
чи на це, метою нашої роботи стало узагальнення досвіду вирощування ехіна-
цеї пурпурової при різній густоті стояння рослин в агроценозі, та її вплив на 
насіннєву врожайність даної рослини. 
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Об’єкт дослідження: рослина Ехінацея пурпурова (Echinacea purpurea 
(L.) Moench).  

Проведені нами дослідження вирощування ехінацеї пурпурової з різною 
густотою стояння, дозволяють нам зробити наступні висновки: зі збільшенням 
числа рослин від 74 до 222 тис. шт./га зменшується середня маса рослини; 
найвищу біологічну врожайність має варіант з густотою стояння рослин 222 
тисячі на гектарі (304,4 ц/га сирої маси або 54,8 ц/га сухої маси), на 40 % біль-
ша за потенційну врожайність з площі з густотою стояння 74 тисячі на гектарі 
(121,8 ц/га сирої маси або 21,9 ц/га сухої маси); вирощування ехінацеї пурпу-
рової за досліджуваних схем висаджування в умовах правобережної частини 
м. Кам’янське Дніпропетровської області дозволяє отримувати розвинені рос-
лини в стадії розетки, які потенційно здатні забезпечити достатню врожайність 
лікарської сировини в перший рік вирощування. 

 
Соловйов Євген Сергійович 

студент ІІ курсу ДПТНЗ «Дніпровське вище  
професійне училище будівництва» 

 
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ БІОГЛОБІН НА ПРОЦЕСИ РОСТУ,  
РОЗВИТКУ ТА УРОЖАЙНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ  

В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ 
 

Науковий керівник: Гаркуша Світлана Миколаївна, викладач хімії та 
біології ДПТНЗ «Дніпровське вище професійне училище будівництва» 

 
Актуальність. Кукурудза – одна із найбільш цінних сільськогосподарсь-

ких культур, яка за своїми біологічними властивостями використовується в 
галузі тваринництва, харчовій і переробній промисловості. З її зерна виготов-
ляють близько 250 видів продукції – борошно, крупу, спирт, глюкозу, патоку, 
олію та інші вироби. 

Важливим резервом підвищення продуктивності кормових культур, зок-
рема кукурудзи, і збільшення валових зборів зерна є широке впровадження у 
виробництво нових гібридів різних груп стиглості, які відзначаються високим 
ефектом гетерозису та потенціалом врожайності. Серед новостворених біоти-
пів кукурудзи існують форми, інтенсивного типу, які вимогливі до умов зовніш-
нього середовища і рівня агротехніки, а також гібриди, які мають понижену 
реакцію на зміну прийомів вирощування, що обумовлює помітну економію ене-
ргоресурсів і матеріальних витрат. 

Сучасний асортимент гібридів кукурудзи відзначається різною триваліс-
тю вегетаційного періоду, габітусом рослин, стійкістю їх до затінення, загущен-
ня, захворювань, посухи, реакцією на попередники тощо [6-10]. 

В зв’язку з цим актуальним аспектом використання у виробництві гібри-
дів кукурудзи різних груп стиглості є визначення і застосування оптимальних 
параметрів їх вирощування, властивих тільки конкретним біологічним типам. У 
комплексі агротехнічних заходів важливе місце займають попередники, обро-
біток ґрунту, дози мінеральних добрив, строки сівби та густота стояння рослин 
та інші технологічні фактори. 

Широке використання регуляторів росту рослин і біопрепаратів показа-
ло їх високу економічну ефективність. Згідно з розрахунками, витрати на за-
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стосування кращих сучасних регуляторів росту рослин у посівах зернових і 
зернобобових культур окуплюються вартістю приростів урожаю в 30-50 разів, а 
в посівах кукурудзи, соняшника, цукрового буряку, багаторічних трав – у 50-100 
разів і більше. Ці дані свідчать, що застосування регуляторів росту рослин є 
одним із найбільш високорентабельних засобів підвищення врожайності. 

Сучасні регулятори росту рослин можуть гарантовано забезпечити при-
бавки врожаю зерна на рівні 0,35 т/га з покращенням якості, що значно вплине 
на економічний ефект від їх застосування. 

Метою проведення нашої роботи було дослідити особливості росту, ро-
звитку та формування урожайності гібридів кукурудзи СИ Вералія (середньо-
ранній, ФАО 260), Фуріо (середньостиглий, ФАО 350) та НК Пако (середньопіз-
ній, ФАО 440) при обробці вегетуючих рослин біопрепаратом Біоглобін. Також 
визначити ті варіанти, що в умовах північного Степу дають найвищий економі-
чний ефект від їх застосування. 

Об’єкт досліджень – процеси формування густоти стояння рослин, ко-
реневої системи, асиміляційного апарату і врожайності гібридів кукурудзи різ-
них морфотипів залежно від обробки насіння та рослин біопрепаратом Біогло-
бін в умовах північної підзони Степу України. 

Предмет досліджень – гібриди кукурудзи СИ Вералія (середньоранній, 
ФАО 260), Фуріо (середньостиглий, ФАО 350) та НК Пако (середньопізній, ФАО 
440). Дослід двофакторний. 

У роботі представлено результати польових та лабораторних дослі-
джень щодо росту та розвитку рослин гібридів кукурудзи різних груп стиглості 
при застосуванні біопрепарату Біоглобін.  

Наведено дані щодо формування площі листкової поверхні, елементів 
структури урожайності, передзбиральної вологості зерна, урожайності основ-
ної продукції, економічної ефективності вирощування гібридів кукурудзи. 

Встановлено, що застосування препарату Біоглобін сприяє посиленню 
обмінних процесів в рослинних організмах, підвищує стійкість рослин до не-
сприятливих погодних умов, сприяє додатковому використанню закладеного в 
них потенціалу продуктивності та у результаті дозволяє отримати збільшення 
урожайності. 

 
Сулік Дар`я Сергіївна 

учениця 9 класу КОЗО «Кислянська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів» Зайцівської сільської ради Синельниківського 

району Дніпропетровської області 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИСКОРЕНОГО ВИРОЩУВАННЯ  
КАРТОПЛІ В УМОВАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ НА БАЗІ 

ПРАТ «АГРО-СОЮЗ» ТА ШКІЛЬНИХ НДЗД 
 

Науковий керівник: Ніколенко Сергій Петрович, вчитель біології Майської філії  
І-ІІ ступенів КОЗО «Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» КОЗО  
«Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Зайцівської сільської ради  
Синельниківського району  

 
В Україні сільське господарство одна з небагатьох галузей економіки, 

яка останніми роками в складних фінансово-економічних умовах зберегла  
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позитивну динаміку обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, за-
безпечила належний рівень продовольчої безпеки країни та значні надходжен-
ня до бюджету. 

Вплив людини на природні екосистеми у процесі аграрної діяльності на-
був таких масштабів, що безумовно викликає занепокоєння. До основних нега-
тивних екологічних наслідків належить хімізація виробництва. Насичення біос-
фери радіоактивними хімічними речовинами, новими вірусами завдає шкоди 
не лише здоров`ю сучасного покоління людей, а й загрожує майбутнім поко-
лінням. Забезпечення людства якісними продуктами харчування і в достатній 
кількості – основна мета екологічного чистого землеробства.  

Картоплю недаремно називають «другим хлібом». Це один з найпоши-
реніших на сьогодні продуктів харчування. Вона своєрідний регулятор трав-
лення, що поліпшує біологічну цінність інших продуктів. В Україні з неї готують 
понад 500 страв, широко використовують в дієтичному харчуванні, як лікарсь-
кий та косметичний засіб. Враховуючи наведені вище дані і проблеми, при ви-
конанні роботи ставилися завдання вивчення технологій вирощування та ви-
значення найбільш ефективного способу вегетативного розмноження картоплі. 

Об`єкт дослідження: районований сорт картоплі «Слов’янка». 
Місце проведення: навчально-дослідна земельна ділянка «Майська фі-

лія І-ІІ ступенів» Синельниківського району. 
Мета роботи: дослідити, як прискорене розмноження картоплі впливає 

на її врожайність, практично визначити, який із способів вегетативного розм-
ноження є найбільш ефективним та врожайним в умовах степової зони Украї-
ни. 

Наукова новизна: визначити найбільш доцільний варіант посадки карто-
плі для отримання високого врожаю в умовах степової зони України та заоща-
дження коштів на придбання посадкового матеріалу. 

Дослід проводився у 4-кратній повторності. 
Схема досліду: варіант №1 (контроль) – розмноження цілими бульбами; 
варіант №2 – розмноження картоплі зеленими паростками; варіант №3 

– розмноження поділом куща; варіант №4 – висаджування різаних бульб. 
За результатами досліду складені таблиці по фенологічним спостере-

женням, агротехніці вирощування та врожайності картоплі по варіантам. Прис-
корене розмноження можна вважати досить ефективним, оскільки воно дає 
змогу зменшити витрати посадового матеріалу картоплі, а особливо при вико-
ристанні нових економічно дорогих сортів.  

В даному дослідженні прискореного розмноження садивного матеріалу 
картоплі по більшості показників лідируючи позиції зайняв варіант із розмно-
женням поділом куща, дещо менші показники були у варіанті з розмноженням 
зеленими паростками. Варіант із висаджуванням різаних бульб потребує дода-
ткового вивчення, а саме впливу варіантів знезараження садивного матеріалу 
на вихід посівного матеріалу. 

Рекомендую дані способи прискореного розмноження картоплі, викори-
стовувати фермерським господарствам та місцевим жителям для інтенсивного 
ведення господарства, щоб воно лишалося прибутковим. 
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Шапошнікова Ганна Сергіївна 
учениця 11 класу КЗО «Середня загальноосвітня школа № 11» 

Дніпровської міської ради 
ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З ВИШНЕВОЮ МУХОЮ 

 
Науковий керівник: Лядська Інна Вікторівна, старший викладач  
кафедри селекції і насінництва Дніпровського державного аграрно-
економічного університету 

 
Суттєвою проблемою в вирощуванні плодової черешні є пошкодження її 

плодів личинками вишневої мухи, що призводить до значної втрати врожаю, 
та, як наслідок, до високих матеріальних збитків. Зважаючи на це – основною 
метою даної роботи ми обрали: пошук ефективних методів боротьби з вишне-
вою мухою. Під час пошуку методів боротьби зі злісним шкідником, постало 
завдання: дослідити життєвий цикл вишневої мухи, з метою виявлення критич-
них моментів в ньому на які може вплинути людина. Виявивши такі моменти і 
опрацювавши цілий ряд джерел наукової літератури з даної теми, я розробила 
комплекс агротехнічних заходів, який, на мою думку, буде результативним в 
боротьбі з досліджуваним шкідником. За основу було взято екологічність даних 
заходів боротьби. Адже, окрім вишневої мухи черешню активно запилюють 
бджоли, які є важливими для навколишнього середовища, та інші комахи. Та-
кож плоди черешні – це перші літні фрукти, які ми активно їмо, і хотілося б щоб 
вони були безпечними для споживання, чого важко добитися при застосуванні 
хімічних засобів боротьби зі шкідниками. 

В основі комплексу заходів були застосовані різні методи, а саме пере-
копка ґрунту в межі крони, вкривання перекопаних ділянок агроволокном та 
парниковою плівкою, застосування харчових приманок, обприскування Актофі-
том та застосування липкої стрічки з природнім ферментом. В роботі було за-
діяно дев’ять дерев черешні, з яких шість входили до піддослідної групи, а три 
дерева були контрольною групою. Усі дерева входять до різних груп стиглості 
плодів. Вісім дерев з дев’яти різних сортів. 

Для проведення аналізу ступеня пошкодження плодів черешні вишне-
вою мухою, я брала по два с половиною кілограми черешні (контрольний збір), 
вручну перебирала плоди і зважувала пошкоджені ягоди, потім рахувала від-
соток пошкоджених ягід відносно ваги контрольного збору. Також у контрольній 
групі на черешні сорту «Валерій Чкалов», зав’язь загинула з невстановлених 
причин. Так, як дерево молоде, то припускаю, що рослині не вистачило вологи 
для повноцінного розвитку зав’язі. Слабо розвинена коренева система не 
справилась з своєю задачею. 

Мінімальний відсоток зараження спостерігається на деревах до яких за-
стосовувався комплекс заходів, а саме: обробка «Препаратом 30» та мідним 
купоросом; перекопка ґрунту в межах крони; вкривання землі в межі крони па-
рниковою плівкою або агроволокном; обприскування біопрепаратом «Актофіт»; 
застосування харчових приманок. При застосування виключно липкої стрічки з 
природнім ферментом виявилось не ефективним, тому, що липка стрічка, яка 
знаходиться не в приміщенні, дуже швидко висихає, тому не виконує своєї 
безпосередньої захисної функції. Після підрахунків отриманих результатів до-
сліду було зроблено висновок, що оптимальним методом боротьби з вишне-
вою мухою є застосування комплексу агротехнічних заходів. 
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Янченко Максим Леонідович 
учень 11 класу КЗО «Володимирівська загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради»  
 

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ГУМАТ К АГРОГУМАТ НА ПРОЦЕСИ 
ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СОНЯШНИКУ  

 
Науковий керівник: Янченко Тетяна Володимирівна, вчитель біології 
КЗО «Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  
Межівської селищної ради» 

 
За останні роки Україна пережила збільшення виробництва соняшнику 

за рахунок росту посівної площі, що було викликано високою закупною ціною 
на нього у зв’язку з високим попитом у країнах Західної Європи. Однак час по-
казав недоцільність такого підходу, бо при низькій культурі землеробства і не-
дотриманні сівозмін у зв’язку з високим відсотком розміщення соняшнику, його 
врожайність, як і врожайність інших культур, різко впала. Однак соняшник за-
лишається привабливою в економічному плані культурою для вирощування в 
нашому регіоні. У сучасних умовах важливе значення набувають технології 
вирощування, направлені на збільшення врожайності і продуктивності культур. 
У цей час велике значення відводиться отриманню екологічно чистих видів 
продукції сільського господарства. Як наслідок прогресу з’явився ряд нових 
біологічно активних препаратів, що впливають на продуктивність сільськогос-
подарських культур. Їх застосування в сільському господарстві останнім часом 
дуже зросло, тому тема даної роботи вельми актуальна. 

Обʼєкт дослідження – процеси формування врожайності соняшнику за-
лежно від застосування препарату гумат К Агрогумат.  

Предмет дослідження – ранньостиглі гібриди соняшнику Альфа, Пер-
сей, Ясон, препарат гумат К Агрогумат. 

Мета роботи: дослідити вплив препарату гумат К Агрогумат на врожай-
ність та якість насіння соняшнику. Завдання роботи: 1) вивчити особливості 
зростання рослин соняшнику в залежності від обробок препаратом гумат  
К Агрогумат; 2) встановити вплив застосування препарату на процеси форму-
вання врожайності соняшнику; 3) розрахувати економічну ефективність техно-
логій вирощування соняшнику залежно від застосування препарату гумат К 
Агрогумат. 

 

Секція «Ветеринарія та зоотехнія» 
 

Козлова Орина Андріївна 
учениця 11 класу ЗО «Навчально-виховне об’єднання № 136 

«класична гімназія імені Кирила і Мефодія – початкова  
школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний 

центр» Дніпровської міської ради 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДАТНОСТІ ЩУРІВ ДО АНАЛІЗУ СИТУАЦІЇ  
І ВИКОРИСТАННЯ ЧУЖОГО ДОСВІДУ У СВОЇХ ІНТЕРЕСАХ 

ЗА ДІЇ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ «ГУМІЛІД» 
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Науковий керівник: Галузіна Людмила Ігорівна, к.с.-г.н., доцент Дніпровського  
державного аграрно-економічного університету 

 
Метою науково-дослідницької роботи є дослідження здатності щурів до 

аналізу ситуації і використання чужого досвіду в своїх інтересах та динаміка їх 
розвитку без використання кормової добавки «Гумілід» та при використанні 
кормової добавки «Гумілід». Відомі експериментальні роботи в області етоло-
гії, фізіології, генетики вищої нервової діяльності тварин, але, нажаль, в Україні 
це досить нова область досліджень. Було поставлене завдання, досягнення 
якого полягало у проектуванні експерименту, який міг би допомогти зрозуміти у 
подальшому здібності щурів щодо аналізу ситуацій та з’ясувати динаміку їх 
розвитку. 

Об’єкт дослідження: Білі лабораторні щури. 
Предмет дослідження: Розділ науки етологія, особливості росту, розви-

тку та поведінки щурів без та при використанні біологічно активної кормової 
добавки гумінової природи «Гумілід». 

Встановлено, що додавання Гуміліду щурам сприяє підвищенню зага-
льної життєздатності та резистентності тварин, що відображається на більш 
активній динаміці росту та розвитку. За отриманими результатами як дослід-
ної, так і контрольної групи щурів виявлено, що щури проаналізовували свій 
досвід і досвід інших піддослідних тварин (за першою спробою), змогли швид-
ше справлятись з поставленим перед ними завданням за другою спробою. 
Тому, можна стверджувати, що щури здатні аналізувати ситуації і використові-
вати чужий досвід у своїх інтересах. Однак, на тлі дії Гуміліду щури дослідної 
групи справлялись з поставленим перед ними завданням при звичайних та 
нових для них умовах, як при першій, так і при другій спробі, швидше в серед-
ньому у 2 рази, ніж щури контрольної групи. Отже, при застосуванні Гуміліду, 
спостерігаються позитивні зміни у поведінці тварин, що характеризуються зме-
ншенням боягузливості, стресу, водночас збільшенню зацікавленості, концент-
рації уваги на певні об’єкти. 

 
Бабіч Альона Володимирівна 

учениця 11 класу КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 28» 
Дніпровської міської ради 

 
ВПЛИВ КОРМОВОЇ БІОЛОГІЧНО-АКТИВНОЇ ДОБАВКИ  

«ГУМІЛІД» НА КУРЧАТ-БОЙЛЕРІВКРОСУ КОББ-500 
 
Науковий керівник: Дьомшина Ольга Олександрівна, к.б.н., доцент 
кафедри біофізики та біохімії Дніпровського національного універси-
тету імені Олеся Гончара; Богуславська Людмила Володимирівна, вчитель біології 
КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 28» Дніпровської міської ради 

 
Мета роботи – було дослідити вплив біологічно активної кормової доба-

вки Гумілід на активність основних біохімічних маркерів інтенсивності протеї-
нового і амінокислотного обмінів печінки курчат-бройлерів кросу КОББ 
500.Предмет дослідження: протеїновий та амінокислотний обмін печінки кур-
чат-бройлерів. 
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Об’єкт дослідження: загальна концентрація протеїну, активність амінот-
рансфераз, активність гама-глутамілтранспептидази, активність лужної фос-
фатази впечінці курчат-бройлерів. 

Вперше показано інтенсифікацію біосинтезу цитозольних протеїнів, 
процесів трансамінування, глюконеогенезу та глюкозо-аланінового циклу; γ-
глутамільного циклу транспорту амінокислот, функціонування у нормі гепато-
біліарної системи курчат-бройлерів кросу КОББ-500 за умов застосування ко-
рмової біологічно активної добавки Гумілід. 

Одержані результати наукової роботи можуть бути застосовані у птахів-
ництві при вирощуванні курчат-бройлерів кросу КОББ-500 та інших кросів. Це 
дозволить підвищити фізичний стан сільськогосподарської птиці та, як наслі-
док, економічну рентабельність птахівництва. 

 
Лиша Ігор Анатолійович 

учень 11 класу КЗ «Зорянський заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів» Чумаківської сільської ради» 

 
ВПЛИВ СПОСОБІВ УТРИМАННЯ НА РОЗВИТОК НУТРІЙ ТА 

ЯКІСТЬ ЇХ ВОЛОСЯНОГО ПОКРИВУ 
 

Науковий керівник: Антоненко Петро Павлович, д.с.-г.н., професор 
кафедри клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин  
факультету ветеринарної медицини Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету; Синичич Людмила Іванівна, методист КПНЗ «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради  
Дніпропетровської області»  

 
За останні роки в Україні помітна тенденція до відродження розведення 

нутрій. Вирощування цих тварин вигідно, так як рослинні корми дешевші, а 
дієтичне м’ясо нутрій дороге. М’ясо цінний харчовий продукт в якому містяться 
повноцінні білки, біологічно активні жири, мінеральні речовини та вітаміни. За 
хімічним складом воно не поступається іншим видам м’яса, а за кількістю полі-
ненасичених жирних кислот переважає їх. Розведення нутрій являється однією 
із перспективних галузей тваринництва, яке здатне при інтенсивному веденні 
внести вагомий внесок в рішенні актуальної м’ясної і хутрової проблеми. Ра-
зом із цим, негативні процеси, що відбувалися в аграрному секторі в період 
трансформації його до ринкових умов, призвели до скорочення кількості спеці-
алізованих підприємств, зменшення чисельності й погіршення якості основного 
поголів’я нутрій, що в кінцевому підсумку зумовило зменшення обсягу вироб-
ництва. Тривалий час вважалось, що утримувати нутрій у клітках без басейнів 
не можливо, так як при цьому знижується якість хутра. При утриманні нутрій 
влітку та восени у клітках без басейнів та забої їх у 9-10 місячному віці якість 
хутра знижувалась на 20-30 % за рахунок збільшення дефектів, головним чи-
ном, через зваляність волосу. Чисельний літературний матеріал з питань сис-
тем утримання нутрій, обладнання приміщень, конструкцій кліток, вигулів, ба-
сейнів не визначає чіткого перспективного напряму. Як і раніше, лишається 
відкритим питання – як найкраще утримувати тварин: з басейном чи без ньо-
го? Виходячи із всього цього актуальним являється дослідження різних спосо-
бів утримання нутрій і вплив на їх розвиток та якість волосяного покриву. 
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Об’єкт досліджень – молодняк нутрій 2-8-місячного віку, чорної породи 
при різних способах утримання. 

Предмет досліджень: показники росту та розвитку, екстер’єру, боніту-
вання, утримання нутрій. 

Мета роботи – оцінити вплив способів утримання нутрій на розвиток та 
якість волосяного покриву нутрій.  

Завдання:  
1) проаналізувати способи утримання нутрій за літературними джере-

лами;  
2) дати порівняльну оцінку росту та розвитку молодняку нутрій при різ-

них способах утримання (в клітках без басейну та з басейном);  
3) провести оцінку міцності тілобудови, стану волосяного покриву та 

якості хутра;  
4) на основі отриманих результатів досліджень провести аналіз та зро-

бити відповідні висновки і рекомендації тваринникам. 
 

Галко Дар’я Олегівна 
учениця 11 класу КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей»  

Дніпровської міської ради 
 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ДРІЖДЖІВ  
 

Науковий керівник: Білан Марина Володимирівна, к.б.н., доцент  
кафедри епізоотології та інфекційних хвороб тварин Дніпровського 
державного аграрно-економічного університету 

 
Актуальність. У торгівельних мережах країни, представлений великий 

вибір хлібопекарських дріжджів з різним рівнем підйомної сили як вітчизняного, 
так і імпортного виробництва. Оскільки ціни виробників на основні асортимент-
ні позиції дріжджів суттєво не різняться між собою, найважливішим фактором 
споживчого попиту є якість продукції.  

Об’єкт дослідження – сухі та пресовані дріжджі.  
Предмет дослідження – ознаки та властивості сухих і пресованих дріж-

джів.  
Мета роботи – оцінити якість хлібопекарських дріжджів шляхом прове-

дення лабораторних досліджень.  
Завданнями роботи були: провести органолептичну та мікробіологічну 

оцінку сухих і пресованих дріжджів; визначити фізико-хімічні властивості сухих і 
пресованих дріжджів; 

Під час досліджень отримали результати, які засвідчили, що органолеп-
тичні показники дріжджів відповідали нормам, мікробіологічними дослідження-
ми сторонньої мікрофлори не виявлено. Фізико-хімічні показники дріжджів за-
свідчили, що активність, підіймальна сила, кислотність та вологість усіх дріж-
джів, на момент дослідження, задовільні. Досить низький відсоток вологи у всіх 
зразків сухих дріжджів свідчить про застосування сучасних методів висушу-
вання. Мікробіологічними дослідженнями сторонньої мікрофлори не виявлено 
в жодному із зразків. 
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Каліберда Антон Юрійович 
учень 11 класу кзо «Навчально-виховне об’єднання № 28» 

Дніпровської міської ради 
 

ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОМОЛЕКУЛЯРНИХ КИСЛИХ  
ПЕПТИДІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЖИТТЄСТІЙКОЇ  

МОЛОДІ РАКІВ 
 

Науковий керівник: Маренков Олег Миколайович, к.б.н., доцент  
кафедри загальної біології та водних біоресурсів Дніпровського національного  
університету імені Олеся Гончара 

 
Актуальність даної наукової роботи полягає в тому, що «Альбувір» є 

унікальним новим імуностимулюючим препаратом. Його використовують у 
тваринництві, але ніхто його ще не випробовував в аквакультурі та в рибництві 
при вирощуванні молоді гідробіонтів. Наші дані, отримані вперше, можуть бути 
рекомендовані до використання в промислових масштабах при вирощуванні 
ракоподібних для отримання життєстійкої молоді.  

Метою роботи було дослідження властивостей препарату «Альбувір» 
на організм мармурових раків. 

Завданням було дослідити вплив препарату «Альбувір» на розвиток 
мармурових раків. Використаною методикою було спостереження за засвоєн-
ням препарату організмом раків.  

Визначено позитивний вплив нового антивірусного біологічно активного 
препарату «Альбувір» на ріст та підвищення імунітету раків. 

При однакових затратах корму раки дослідної групи збільшували масу в 
4,6 разів, в той час раки контрольної групи збільшили масу в 3,6 разів. Таким 
чином, використання препарату «Альбувір» забезпечує підвищення темпів 
росту раків на 20%, що є суттєвим показником в умовах контрольованого ви-
рощування гідробіонтів. 

 

Секція «Лісознавство» 
 

Пуша Ілля Олексійович 
учень 9 класу КЗ «Слобожанський навчально-виховний  

комплекс № 1 «Загальноосвітня багатопрофільна школа  
ІІ-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти Слобожанської 

селищної ради» 
 

ЛИШАЙНИКИ, ЯК ІНДИКАТОРИ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО  
ПОВІТРЯ НА ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Науковий керівник: Бригадиренко Віктор Васильович, к.б.н., доцент кафедри зоології 
та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;  
Макаренко Лідія Григорівна, заступник директора, вчитель біології КЗ «Слобожансь-
кий навчально-виховний комплекс № 1 «Загальноосвітня багатопрофільна школа  
ІІ-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради» 
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В умовах забруднення повітря діоксидами сірки ліхенокомплекси харак-
теризуються зменшенням видового складу, проективного покриття та підвище-
ним пошкодженням талому. Враховуючи вказані індикаторні властивості ли-
шайників складання ліхеноіндикаційного картування є важливим завданням 
для оцінки екологічного стану лісових екосистем в індустріальних регіонах 
Дніпровського району Дніпропетровської області. 

Мета дослідження: проаналізувати біоекологічні особливості та поши-
рення епіфітних лишайників на основі ліхеноіндикаційного аналізу вибіркових 
ділянок територій для оцінки та збереження лісових екосистем. 

Об’єкт дослідження: епіфітні лишайники деревних насаджень. 
Предмет дослідження: біоекологічні особливості та поширення епіфіт-

них лишайників для оцінки та збереження лісових екосистем. 
Лишайники є токсикотолерантними організмами, що формують виразні 

угруповання видів, які відбивають різні варіації вмісту важких металів у субст-
раті. Загальними наслідками промислового впливу на епіфітні лишайники є 
деградація таломів, зміна видового складу, зменшення проективного покриття. 
При підвищенні забруднення повітря першими зникають кущисті лишайники; 
другими – листуваті і останніми – накипні. 

Аналіз видового складу лишайників вибіркових територій Кільченського 
заказника Дніпровського району свідчить, що на його території зростає  
16 видів, які належать до 7 родів та 4 родин. Провідне місце серед родин ста-
новлять представники родин Physciaceae (7 видів), Parmeliaceae (6 видів), 
Teloschistaceae (2 види). Представники родини Verrucariaceae представлені 
поодинокими екземплярами. Такий розподіл за родинним спектром епіфітних 
лишайників свідчить, що ліхенокомплекси Кільченського заказника мають бі-
домнантну структуру без чітко вираженого домінування представників окремих 
родин. За типом слані відмічені лишайники належать до листуватих та кущис-
тих, що свідчить про задовільний стан лісової екосистеми. В результаті порів-
няльного екологічного аналізу з’ясовано, що головною особливістю ліхеноком-
плексів Кільченського заказника в цілому притаманна стабільність та моноце-
нотичність структури. 

Прилегла територія автомагістралі проспекту Слобожанський відзнача-
ється малою кількістю та слабкою щільністю лишайників. Результати ліхеноін-
дікаційних досліджень показують, що саме тут найбільш забруднена зона ат-
мосферного повітря з інтенсивним рухом транспортних засобів і недостатньою 
кількістю зелених насаджень. Особливо загрозливою є ситуація в даному місці, 
де одержано найнижчий результат – 7, 7 % покриття стовбурів дерев лишай-
никами.  

Зона середнього рівня забруднення знаходиться на прилеглих терито-
ріях житлового масиву вулиці В. Сухомлинського, м’ясокомбінату «Ювілей-
ний», сільськогосподарського ТОВ «Степове». Лишайники тут знаходяться під 
впливом забруднених повітряних мас, які заносяться вітром від різних джерел 
шкідливих викидів транспорту, м’сокомбінату та речовин, якими знищують шкі-
дників та бур’яни на сільськогосподарських угіддях. Тут спостерігається куму-
лятивний вплив відразу декількох джерел забруднення атмосферного повітря, 
який частково нівелюється за рахунок зелених насаджень. Крім того, на стан 
атмосферного повітря негативно впливає і те, що населення в приватному 
секторі періодично спалює побутове й садове сміття. В той самий час, відсут-
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ність достатньої кількості зелених насаджень у південно-східній та східній час-
тинах району, де розташована основна частина промислових підприємств і 
транспортних вузлів, викликає стурбованість. Такі ділянки потребують благоу-
строю та озеленення. Оскільки евернія зустрічається в даній місцевості рідше, 
то це ІV зона – зона відносного забруднення. 

 

Секція «Селекція та генетика» 
 

Лазебник Владислава Володимирівна 
учениця 11 класу КЗ «Олександрівська загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради  
Дніпропетровської області  

 
ВИВЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ  

КАВУНА СТОЛОВОГО 
 

Науковий керівник: Колесник Іван Іванович, к.с.-г.н., завідуючий  
відділом селекції і технології Дніпропетровської дослідної станції Інституту  
овочівництва і баштанництва НААН України 

 
Кавун – стародавня культура, але промислове виробництво його розпо-

чинається із 50-тих років ХІХ століття. Для цього використовували насіння  
місцевих популяцій. Кліматичні умови півдня України сприяли формуванню 
високоврожайних місцевих популяцій, які стали основою сучасного сортимен-
ту, представленого селекційними сортами і гетерозисними гібридами. На да-
ний час у світі основним методом в селекції рослин залишається внутрішньо-
видова гібридизація, для якої необхідно вірно підібрати вихідний матеріал або 
пари сортів чи ліній для схрещування і отримання F1 гібридів із наміченими 
заздалегідь властивостями. 

Об’єкт дослідження: Виявлення особливостей росту та розвитку зразків 
кавуна різних еколого-географічних груп, оцінка генетичного різноманіття каву-
на столового за господарсько-біологічними показниками. Предмет досліджен-
ня: Кавун столовий (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai). 

Мета роботи – дослідити генетичне різноманіття кавуна столового в 
умовах північного Степу України.  

Для реалізації цієї мети вирішували такі завдання:  
- вивчити біологічні особливості культури кавуна столового;  
- проаналізувати основні напрями селекції кавуна столового в світі;  
- ознайомитися з селекційними досягненнями по кавуну в Дніпропетров-

ській дослідній станції Інституту овочівництва і баштанництва НААН України; 
- дослідити колекцію кавуна столового за сумою господарськоцінних оз-

нак;  
- визначити джерела продуктивності та її елементів;  
- виділити джерела скоростиглості кавуна; визначити кращі зразки за 

якістю плодів;  
- визначити основні статеві типи рослин зразків кавуна різних екогруп. 
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Бойко Василина Валентинівна 
учениця 10 класу КЗО «Криворізький обласний ліцей-

інтернат для сільської молоді» Дніпропетровської області 
 

ВПЛИВ КОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ ОРГАНІЧНИМИ  
ДОБРИВАМИ НА РІСТ, РОЗВИТОК ТА  

ВРОЖАЙНІСТЬ КАБАЧКІВ 
 
Наукові керівники: Бурко Світлана Миколаївна, керівник гуртка «Юні 
овочівники» КПНЗ «Станція юних натуралістів Покровського району» Криворізької 
міської ради; Яковенко Зоя Михайлівна, вчитель біології КЗО «Криворізький обласний 
ліцей-інтернат для сільської молоді» Дніпропетровської області  

 
Кабачки вимогливі до родючості ґрунту. Для кабачків шкідливий не ли-

ше брак окремих елементів живлення, але і їх надлишок. Тому для того, щоб у 
ґрунті не виникав дефіцит поживних речовин і рослини могли нормально рос-
ти, давати гарні врожаї, необхідно вносити органічні добрива. Вони дозволя-
ють зберігати і підвищувати запаси гумусу в ґрунті. Таким чином, актуальність 
даної роботи визначається необхідністю впровадження в практику сортового 
районування з урахуванням відповідності агрокліматичних ресурсів території. 
А також визначення ступеня впливу деяких органічних добрив на ріст та вро-
жайність кабачків. 

Мета дослідження: з’ясування ефективності застосування різних органі-
чних добрив у вигляді підживлень на ріст і врожайність кабачків; вивчення ка-
бачків для використання в селекційному процесі. 

Об’єктами досліджень стали сорти кабачків: Аеронавт, Чаклун, Зебра.  
Експериментально обґрунтовано вирощування даних сортів кабачків та 

використання органічних добрив з метою одержання плодів високої товарної 
якості. Використання кореневого підживлення рослин розчинами тваринного і 
рослинного добрива позитивно впливає на ріст розвиток та продуктивність 
кабачків. Дане наукове дослідження може бути застосоване під час вирощу-
вання кабачків на присадибних ділянках з метою отримання екологічно чистої 
продукції на території навчальних закладів. 

 
Секція «Сучасні біотехнології» 

 
Дроговоз Софія Євгенівна 

учениця 10 класу КЗ «Слобожанський навчально-виховний 
комплекс № 1 «Загальноосвітня багатопрофільна школа  

ІІ-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти  
Слобожанської селищної ради» 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЖИВИЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩ НА 

РІСТ ВОДОРОСТЕЙ СHLORELLA VULGARIS 
 

Наукові керівники: Гармаш Світлана Миколаївна, к.с.-г.н., доцент кафедри охорони 
праці та безпеки життєдіяльності Державного вищого навчального закладу  
«Український державний хіміко-технологічний університет»; Міщенко Вікторія  
Ігорівна, вчитель медико-санітарної справи КЗ «Слобожанський навчально-виховний 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
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комплекс № 1 «Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр  
позашкільної освіти Слобожанської селищної ради» 

 
Актуальність роботи пов’язана з проблемою отримання альтернативно-

го джерела енергії з доступної сировини – діатомових водоростей, яки склада-
ють 25 % світової первинної продукції. Водорості мають здатність до швидкого 
нарощування біомаси. Перевагою водоростевих біотехнологій є те, що при 
контрольованому культивуванні фотосинтезуючих мікроводоростей практично 
немає втрат цінної біомаси. 

Метою роботи є визначення оптимальної концентрації біогумату для ро-
сту біомаси одноклітинних водоростей виду Chlorella vulgaris. 

В огляді літератури представлено біологічні особливості діатомових во-
доростей, характеристика живильних середовищ для культивування мікрово-
доростей та їх приготування, перспективи отримання біодизелю з мікроводо-
ростей. 

Результати досліджень показали, що біогумат ефективно стимулює 
зростання діатомової водорості при концентрації препарату 1,0 %.  

Практичне значення роботи: використання біогумата допоможе при мі-
німальних витратах отримати значну біомасу діатомової водорості, яку вважа-
ють найперспективнішим джерелом біопалива. 

 
Бєляєва Катерина Ігорівна 

учениця 10 класу Марганецької гімназії Марганецької міської 
ради Дніпропетровської області 

 
ПРОРОСТАННЯ НАСІННЯ БОЛГАРСЬКОГО ПЕРЦЮ У  

РОЗЧИНАХ ЛІГНОГУМАТУ РІЗНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ 
 
Наукові керівники: Пелипець Юлія Станіславівна, вчитель хімії  
Марганецької гімназії; Шипота Антоніна Володимирівна, вчитель 
біології Марганецької гімназії 

 
Актуальність теми. Одним із шляхів вирішення проблеми екологічно 

безпечного ведення господарства є застосування гумінових добрив природно-
го походження. Ці речовини здатні підвищувати стійкість рослин до різних не-
сприятливих факторів, відновлювати родючість ґрунту, підвищувати урожай-
ність, покращувати харчову цінність продукції та її екологічну чистоту. Також 
пророщення насіння болгарського перцю на розсаду в домашніх умовах є 
більш економічно вигідним на відміну від придбання готової розсади. 

Мета роботи: дослідження впливу лігногумату на проростання насіння 
болгарського перцю, визначення його оптимальної дози. Задачі дослідження: 
аналітичний огляд літератури з даної теми, дослідження впливу лігногумату 
різної концентрації на проростання насіння болгарського перцю; засвоєння 
методів пророщування насінин перцю в домашніх умовах; аналіз отриманих 
результатів та розробка практичних рекомендацій. 

Отже, порівняльний аналіз результатів дослідів засвідчив оптимальну 
концентрацію розчину лігногумату для проростання насіння болгарського пер-
цю та загальний ефект обраного стимулятора росту на процес проростання.  
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Дзябенко Софія Сергіївна 
учениця 10 класу Марганецької спеціалізованої  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим 
вивченням окремих предметів Марганецької міської ради 

Дніпропетровської області 
 

ІНТЕНСИВНИЙ СПОСІБ КУЛЬТИВУВАННЯ ГРИБА  
ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ (PLEUROTUS OSTREATUS )  

НА РІЗНИХ СУБСТРАТАХ 
 

Науковий керівник: Зубкова Валентина Григорівна, керівник гуртка «Поглиблене  
вивчення хімії» Міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету Марганецької міської ради 

 
Однією з головних проблем суспільства в умовах сьогодення є дефіцит-

не білкове харчування. Для досягнення раціонального споживання білків слід 
використовувати продукцію, яка є повноцінною за своєю структурою, має коро-
ткий термін виробництва, відповідає санітарним нормам. Саме такими власти-
востями відповідає продукція гливи звичайної. Об’єкт дослідження: глива  
звичайна (Рleurotus ostreatus), міцелій гриба К-12, К-17.  

Предмет дослідження: біологічна ефективність культивування гливи 
звичайної (Рleurotus ostreatus) на різних субстратах.  

Мета: дослідити біологічну ефективність гливи звичайної, культивованої 
на соломі злакових, лушпинні соняшника та деревній тирсі, дослідити оптима-
льні умови для підвищення врожайності.  

Завдання:  
1) опрацювати літературні джерела з даної теми;  
2) ознайомитися з технологією культивування гриба гливи звичайної ін-

тенсивним способом;  
3) провести дослідження процесу культивування гриба гливи звичайної 

на приватному підприємстві м. Марганець протягом повного циклу;  
4) проаналізувати результати дослідження та зробити висновки.  
Інтенсивний спосіб вирощування передбачає культивування плодових 

тіл гливи у спеціальних приміщеннях, де є можливість регулювання умови мік-
роклімату. Перевагою цього способу над екстенсивним є те, що процес виро-
щування проводиться круглорічно; урожайність більш висока і стабільна; вико-
ристовується більша кількість субстратів з ряду целюлозо- і лігніновмісних від-
ходів сільського господарства і промисловості; більш короткий виробничий 
цикл (8-10 тижнів); можливість застосування механізації і автоматизації техно-
логічних процесів. 

     Під час проведення дослідження ознайомилась з технологією куль-
тивування гриба гливи звичайної Pleurotus ostreatus інтенсивним способом, та 
з’ясували: для підвищення врожайності гриба гливи звичайної Pleurotus 
ostreatus на кожному етапі вирощування  необхідні оптимальні умовами; вро-
жайність гливи звичайної залежить від  властивостей використаного субстрату. 
На субстраті з соломи злакових біологічна ефективність найвища – складає 
65%,  на  лушпинні  соняшника біологічна ефективність складає 60%, на  
субстраті з деревної тирси – 35%; відпрацьований субстрат може використову-
ватися як добриво для вирощування овочів. 
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Лобода Анастасія Максимівна 
учениця 11 класу КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей»  

Дніпровської міської ради 
 

ОТРИМАННЯ БІОГУМАТУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ  
ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 

 
Наукові керівники: Гармаш Світлана Миколаївна, к.с.-г.н., доцент 
кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Державного 
вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний  
університет»; Іванець Катерина Трохимівна, методист КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

 
Актуальність роботи. Важливе значення для рослинництва набувають 

природні комплекси, що утворюється в результаті метаболізму мікробної клі-
тини: фітогормони, вітаміни, амінокислоти, органічні кислоти й ін. Особливо 
актуально використання стимуляторів росту рослин для вирощування льону, 
світове виробництво якого складає 2,7 млн. тон. В Україні, за обсягом вироб-
ництва олійних культур, льон посідає п’яте місце.  

Метою роботи є дослідження отримання екстракту з біогумусу та дослі-
дження його ефективності на прикладі насіння льону-довгунцю.  

Результати досліджень показали, що енергія проростання насіння льону 
у дослідах з 0,005 і 0,01 % розчинами біогумату відповідно на 17,5% і 20 % 
вище контролю. Лабораторна схожість в дослідах з 0,005 % і 0,01 % розчинами 
біогумату перевищувала контроль відповідно на 8,3 % і 10,0 %. Приріст біома-
си в порівнянні з контролем склав 60 %. 

 
Барабаш Олена Василівна 

учениця 10 класу КЗ «Слобожанський навчально-виховний 
комплекс № 1 «Загальноосвітня багатопрофільна школа  

ІІ-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти  
Слобожанської селищної ради» 

 
ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПРЕС-МЕТОДІВ ДЛЯ БІОІНДИКАЦІЯ  

НІТРАТІВ В ПЛОДООВОЧЕВІЙ ПРОДУКЦІЇ 
 

Науковий керівник: Міщенко Вікторія Ігорівна, вчитель медико-санітарної справи  
КЗ «Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 «Загальноосвітня багатопрофі-
льна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради» 

 
Тема вмісту нітратів у продуктах харчування стала особливо актуальною 

в останнє десятиліття, оскільки кількість нітратів в овочах, фруктах і м’ясних ви-
робах, що продаються на ринках і супермаркетах, дуже часто перевищує вста-
новлену норму в кілька разів. У зв'язку з широким використанням нітратних доб-
рив у сільському господарстві та їх міграцією в ґрунтові води та харчові продукти 
поширення нітратних отруєнь набуло епідемічного значення. Підвищений вміст 
нітратів у харчових продуктах став реальним фактом сучасного життя. Ця про-
блема з'явилася, насамперед, внаслідок систематичного використання високих 
доз нітрогенних добрив при недостатніх органічних дозах, що спричиняє неба-
жані наслідки для родючості грунту. Шкідливі речовини в понад нормованій кіль-
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кості акумулюються в ґрунті і в подальшому поширюються і накопичуються в 
загрозливій кількості в трофічному ланцюгу «ґрунт – рослина – тварина – люди-
на» негативно впливають на здоров’я людини та призводять до небажаних  
наслідків. Істотно важливим у рішенні проблеми нітратів є визначення джерел 
забруднення нітратами, їхнє усунення і введення постійного суворого контролю 
на всіх етапах виробництва, збереження і споживання продуктів харчування. 
Добре налагоджена система контролю за кількістю нітратів у харчових продуктах 
необхідна для того, щоб захистити населення від вживання в їжу продуктів з 
неприпустимо високим рівнем вмісту нітратів. 

Мета роботи: визначити вміст нітратів у плодоовочевій продукції з метою 
встановлення відповідності вмісту нітратів до нормативно задокументованих 
гранично – допустимих концентрацій.  

Дослідження виконано за допомогою візуальних експрес-методів визна-
чення вмісту нітратів. Результати дослідження порівняно з затвердженими  
нормами ГДК згідно СанПіН №42-123-4619-88 від 30.05.1988 р. 

За результатами отриманих даних, з 6 досліджуваних проб якісними ме-
тодами аналізу, встановлено наявність перевищення вмісту нітратів у те-
пличних огірках за стандартом №1 та вміст нітратів складає 500 мг/кг. ГДК вмісту 
нітратів для огірків в захищеному грунті складає – 400 мг/кг. У всіх ін-ших пробах 
рівень вмісту нітратів за візуальним спостереженням знаходить-ся у межах ГДК. 

 
Будзь Анастасія Вячеславівна 

учениця 10 класу КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей»  
Дніпровської міської ради 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОТРИМАННЯ БІОГАЗУ  

ІЗ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ 
 

Наукові керівники: Гармаш Світлана Миколаївна, к.с.-г.н., доцент 
кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Державного 
вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний  
університет»; Ситник Тетяна Володимирівна, директор КНЗ «Хіміко-екологічний  
ліцей» Дніпровської міської ради, вчитель хімії  

 
Актуальність роботи. У 2016 році Україна спожила 34 млярд. м3 газу,  

з яких 20 млярд. м3 – газ внутрішнього видобутку. Для підвищення рівня енер-
гетичної безпеки України гостро стоїть питання освоєння нетрадиційних і від-
новлювальних джерел енергії. З одного гектара посівів цукрового сорго можна 
зібрати до 100 т/га цукромісткої біома-си з цукрисістью соку до 18%, що забез-
печує потенційний вихід біога-зу близько 17,6 тис м3/га. В Україні цукрове сор-
го не належить до тра-диційних культур харчового призначення, тому його пе-
рероблення в біопалево не викликає такої критики, як використання кукурудзи 
чи пшениці.  

Мета роботи. Проведення лабораторних досліджень з отримання біога-
зу та біомаси подрібненого цукрового сорго; визначення виходу біогазу на 1 кг 
сухої речовини сорго та вмісту метану.  

В огляді літератури представлено переваги освоювання альтер-
нативних відновлювальних джерел енергії, екологічні аспекти застосування 
біогазу. В експериментальній частині наведено основні матеріали та методи 
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досліджень, методика отримання біогазу в лабораторних умовах, результати 
досліджень та їх обговорення. Результати експериментів демонструють ефек-
тивність анаеробного методу біотрансформації біомаси сорго.  

Практичне значення роботи: впровадження даної технології у виробниц-
тво дозволяє з 1 т цукрового сорго отримати 120-165 м3 біогазу. 

 
Ларченко Сергій Васильович 

учень 11 класу КЗ «Горянівськький навчально-виховний  
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Дніпровської районної ради  
Дніпропетровської області» 

 
ОТРИМАННЯ БІОКЕФІРУ З ВИКОРИСТАННЯМ  

СУЧАСНИХ ЗАКВАСОК 
 

Наукові керівники: Гармаш Світлана Миколаївна, к.с.-г.н., доцент кафедри охорони 
праці та безпеки життєдіяльності Державного вищого навчального закладу  
«Український державний хіміко-технологічний університет»; Синичич Людмила  
Іванівна, методист КПНЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської  
молоді» Дніпровської районної ради 

 
Актуальність теми. Кефіру притаманні дієтичні та цілющі властивості. 

Він легко засвоюється організмом людини, сприяє травленню і регулює мікро-
флору кишковика. В кишковику людини знаходиться величезна кількість мікро-
організмів, у тому числі і гнійних, які викликають гнійний розпад залишків біл-
кової їжі. Вживання кефіру гальмує гнильні процеси в кишковику. Засновник 
теорії антагонізму серед мікроорганізмів І.І.Мечніков пов’язував довголіття 
верховинців зі значним вживанням кефіру  

Метою наших досліджень було отримання біокефіру з закваски 
«Genesis Laboratories» (Болгарія) та визначення його основних показників . 

Результати досліджень показали, що титрована кислотність за Терне-
ром складає 108 оТ, масова частка жиру – 2,5 %. Органолептичні показники 
продукту (колір, запах, смак, консистенція) відповідають вимогам стандарту. 

Практичне значення роботи в тому, що можливо самостійно отримати у 
домашніх умовах якісний кефір та визначати його основні властивості. 

 
Ткаченко Уляна Михайлівна 

учениця 11 класу КЗ «Середня загальноосвітня школа № 4 
ім.А.С.Макаренка» Кам’янської міської ради 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ  

СПЕЛЬТОВОГО БЕЗДРІЖДЖОВОГО ХЛІБА НА ОСНОВІ  
ЗАКВАСКИ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ  

МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ 
 

Наукові керівники: Корнієнко Ірина Михайлівна, к.т.н., керівник гуртка «Сучасні  
біотехнології» КЗ «Дитячий екологічний центр» Кам’ янської міської ради; Антонова 
Анжеліка Михайлівна, вчитель біології КЗ «Середня загальноосвітня школа № 4 
ім.А.С.Макаренка» Кам’янської міської ради 
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Актуальність роботи полягає в розробці рецептури дієтологічного про-
дукту – бездріжджового хліба на основі спельтового борошна з високим вміс-
том молочнокислих бактерій.  

Мета дослідження – розробка оптимальної рецептури бездріжджового 
хліба на основі закваски спонтанного бродіння з високим вмістом молочнокис-
лих бактерій.  

Об’єкт дослідження – процес приготування бездріжджового хліба на ос-
нові закваски спонтанного бродіння з підвищеною підйомною силою.  

Завдання дослідження – оцінка якісних показників борошна та тіста, що 
відповідають вимогам хлібопечення.  

Розроблено удосконалену технологію приготування тіста зі спельтового 
борошна на основі закваски спонтанного бродіння.  

Досліджено мікробіологічний склад видів борошна.  
Розроблено оптимальну рецептуру хліба з покращеними дієтологічними 

властивостями.  
Встановлено оптимальні технологічні параметри процесу бродіння без-

дріжджового хліба та умови його випікання. 
 

Юрченко Ілона Євгенівна 
учениця 11 класу КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей»  

Дніпровської міської ради 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОУТИЛІЗАЦІЇ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ  
ВІДХОДІВ 

 
Наукові керівники: Гармаш Світлана Миколаївна, к.с.-г.н., доцент 
кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Державного 
вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний універси-
тет»; Ситник Тетяна Володимирівна, директор КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей»  
Дніпровської міської ради, вчитель хімії 

 
Актуальність роботи. Проблема переробки полімерних відходів злобо-

денна як з екологічної точки зору, так і з позиції збереження ресурсів. Біоде-
градабельні композити, потрапляючи у природне середовище, можуть бути 
утилізовані за рахунок внутрішнього потенціалу екосистеми.  

Мета роботи. Дослідження інтенсивності процесів розкладу поліпропі-
ленових відходів, модифікованих крохмалем, в різних середовищах, тому числі 
у ґрунті.  

Результати досліджень деградації зразків у різних середовищах показа-
ли, що вже через місяць інкубації втрата маси зразками складала 22-28 %. 
Наведені факти підтверджують здатність крохмальвміщуючих зразків поліпро-
пілену до деградації в умовах довкілля, ключем до якої є наявність у їх складі 
природного компонента. Зниження рівня рН ґрунту після проведення досліду є 
наслідком присутності у ньому органічних кислот – продуктів життєдіяльності 
мікроорганізмів, що використовують інкубовані зразки як джерело живлення. 

Наукова новизна. Вперше проведено дослідження біодеградації відхо-
дів поліпропілену. 

Практичне значення. Застосування модифікованих крохмалем поліпро-
піленових виробів сприяє вирішенню екологічних проблем. 
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