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Результативність участі  учнів у написанні науково-дослідницьких робіт 

МАН ІІ етап (обасний) 2018/2019 н.р. 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

учасника 

Секція Науковий керівник Місце 

1.  Дудоров Сергій 

Олександрович 

Правознавство Масютіна Марина Едуардівна, 

керівник гуртка «Дебати», 

керівник гуртка-методист 

І 

 

2.  Пан Анастасія 

Русланівна 

Психологія Кашкарьова Людмила 

Ромуальдівна, керівник гуртка 

«Психологічні студії», кандидат 

психологічних наук, доцент 

І місце,  

учасниця 

всеукраїнс

ького туру 

3.  Таратонова 

Олександра 

Сергіївна 

Астрономія та 

астрофізика 
Сімченко Сергій 

Володимирович, керівник 

гуртка «Радіоелектроніка», 
кандидат фізико-

математичних наук, 

І місце,  

учасниця 

всеукраїнс

ького туру 

4.  Харченко 

Світлана 

Андріївна 

Історичне 

краєзнавство 

Паломар Ірина Валентинівна, 

керівник студії «Природа і 

творчість» 
ІІ 

5.  Оргієць Дар’я 

Олегівна 

Мистецтвознавство Паломар Ірина Валентинівна, 

керівник студії «Природа і 

творчість»  
ІІ 

6.  Фролов Єгор 

Сергійович 

Психологія Кашкарьова Людмила 

Ромуальдівна, керівник гуртка 

«Психологічні студії», кандидат 

психологічних наук, доцент 

ІІ 

7.  Божко Діана 

Сергіївна 

Психологія Ляхор Тетяна Володимирівна, 

практичний психолог, керівник 

гуртка «Психологічні студії» 
ІІІ 

8.  Кайки Михайло 

Миколайович 

Експериментальна 

фізика 
Сімченко Сергій 
Володимирович, керівник 

гуртка «Радіоелектроніка», 
кандидат фізико-

математичних наук, 

ІІІ 

9.  Апайков 

Владислав 

Олексійович 

Екологічно безпечні 

технології та 

ресурсозбереження 

Дяденчук Альона Федорівна, 

керівник гуртка «Основи 

науково-дослідницької 

діяльності», кандидат 

технічних наук 

ІІІ 

10.  Тягунова Ніна 

Юріївна 

Прикладна 

математика 

Дибцева Ірина Вікторівна, 

керівник гуртка «Ерудит» 
 

11.  Крот Данило 

Павлович 

Науково-технічна 

творчість та 

винахідництво 

Дяденчук Альона Федорівна, 

керівник гуртка «Основи 

науково-дослідницької 

діяльності», кандидат 

технічних наук 
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 
 

Секція «Правознавство» 

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБІГУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ 
 

Керівник: Масютіна Марина Едуардівна, керівник 

гуртка «Дебати» ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої відділу освіти 

виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької 

області,  керівник гуртка-методист 

 

Актуальність. У зв’язку з високим рівнем 

насильницької злочинності і незадовільною 

роботою правоохоронних органів зростає інтерес 

суспільства до проблеми правового регулювання 

обігу вогнепальної зброї. Багатьма нашими 

співвітчизниками вільне володіння вогнепальною 

зброєю розглядається як символ свободи та дієвий 

засіб реалізації конституційного права на 

самозахист. На сьогодні відсутній ефективний 

контроль за сферою обігу вогнепальної зброї, що 

призводить до погіршення криміногенної ситуації. 

Нормативна база, присвячена питанням обігу зброї, 

є недосконалою. Незважаючи на прагнення до євроінтеграції, в Україні 

відсутній спеціальний закон, який би виважено врегульовував ці питання.  

Метою наукової роботи є висвітлення сучасного стану правового 

регулювання обігу вогнепальної зброї в Україні та висунення пропозицій щодо 

його вдосконалення. Завдання: визначитись із понятійним апаратом 

дослідження; з’ясувати стан дослідження правового регулювання обігу 

вогнепальної зброї в юридичній літературі; проаналізувати основні документи, 

які регулюють обіг вогнепальної зброї в Україні; ознайомитись із 

законопроектами про зброю; розглянути спірні питання кримінальної 

відповідальності за незаконне поводження з вогнепальною зброєю; висвітлити 

європейський досвід нормативної регламентації обігу вогнепальної зброї; 

сформулювати пропозиції, спрямовані на вдосконалення правового 

регулювання обігу вогнепальної зброї в Україні. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які складаються у зв’язку з 

обігом небезпечних предметів. Предмет дослідження – правові засади 

регулювання обігу вогнепальної зброї в Україні. 

Методи дослідження: порівняно-правовий, догматичний, логіко-

граматичний, системний, моделювання. 

Висновки: Обґрунтовується необхідність ухвалення Закону України про 

зброю. Систематизовані аргументи «за» і «проти» легалізації обігу 

короткоствольної вогнепальної зброї. У зв’язку зі складністю цієї проблеми 

пропонується вирішувати її шляхом проведення всеукраїнського референдуму. 

 
Дудоров Сергій 

Олександрович,  

вихованець гуртка «Дебати» 

ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої 

відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської 

ради Запорізької області,  

учень 9 класу гімназії № 1 

«Надія» Бердянської міської 

ради Запорізької області 
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ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ 
 

Секція «Історичне краєзнавство» 

«ЧЕТВЕРТА» ХВИЛЯ СТЕПАНА ГЕРИЛІВА 
 

Науковий керівник: Паломар Ірина Валентинівна, 

керівник студії «Природа і творчість» Центру дитячо-

юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої відділу освіти 

виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької 

області. 
 

Актуальність дослідження. Міграційні 

процеси завжди були неодмінною складовою історії 

людства, приковували до себе увагу, спонукали до 

гарячих дебатів на різних рівнях. Сьогодні, з 

розвитком світової цивілізації, міграційні процеси 

набули небачених масштабів, перетворились на 

глобальне явище, що охопило всі країни. 

Глобалізація світової економіки, політичні, 

соціальні, економічні і релігійні чинники 

активізували процеси міжнародної міграції, 

насамперед трудової. Імміграція значною мірою 

впливає на життя кожної особистості, що за 

конкретними життєвими обставинами вимушена покинути рідну країну. Нові  

умови існування за кордоном залишають відбиток і на духовному, і на 

моральному стані людини. 

Мета роботи: висвітлення причин трудової міграції населення України 

та її вплив на зміну соціально-економічного, духовного, психологічного стану 

індивіда, формування його життєтворчого потенціалу. 

Дослідницькі завдання даної роботи: 

 виявити вплив міграційних процесів на соціально-економічний     

розвиток України; 

 дослідити роль української діаспори в житті іммігрантів за кордоном; 

 проаналізувати «четверту» трудову хвилю міграції населення України; 

  дослідити життєвий та творчий іммігрантський шлях бердянського 

журналіста Степана Гериліва.  

Об’єкт дослідження: «четверта» хвиля трудової міграції населення 

України.  

Предмет дослідження: життєвий та творчий шлях бердянського 

журналіста Степана Гериліва. 
Новизна роботи полягає у відображенні життя та творчості  журналіста, 

поета, заробітчанина «четвертої» хвилі трудової міграції, волонтера, члена 
Національної спілки журналістів України Степана Гериліва, що нині проживає і 
працює в місті Бердянську Запорізької області. 

 
Харченко Світлана 

Андріївна, вихованка студії 

«Природа і творчість» 

ЦДЮТ ім. Є. М. Руднєвої 

відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської 

міської ради Запорізької 

області, учениця 9-в класу 

БСШ № 16 міста Бердянська 
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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 
 

Секція «Мистецтвознавство» 

МОДИФІКАЦІЯ ЗООМОРФНИХ ФОРМ У РОЗПИСАХ МАРІЇ 

ПРИМАЧЕНКО (НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ КОЛЕКЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО 

ОБЛАСНОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ) 

 
Науковий керівник: Паломар Ірина Валентинівна, 

керівник студії «Природа і творчість» Центру дитячо-

юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої відділу освіти 

виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області. 

 

Актуальність теми дослідження. 

Творчість Марії Примаченко – визначне явище 

українського образотворчого мистецтва, визнане 

у всьому світі. Близько третини її творчого 

доробку складають малюнки фантастичних звірів. 

Сама по собі ця тема не є новою для народного 

мистецтва, проте подібна інтерпретація казкових 

тварин є унікальною. Розписи на звірину тему 

вражають невичерпністю творчої уяви мисткині, 

грою примхливих форм, сміливим кольоровим 

рішенням. Проте, вітчизняні мистецтвознавці 

дуже рідко роблять спроби ґрунтовно аналізувати 

живопис М. Примаченко, досліджувати напрями і еволюцію її творчості.  

Об’єкт дослідження – розписи М. Примаченко з колекції Запорізького 

обласного художнього музею.  

Предмет дослідження – модифікація зооморфних форм у роботах Марії 

Примаченко, які зберігаються у Запорізькому обласному художньому музею.  

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу колекції 

розписів Марії Приймаченко розглянути особливості зображення її 

фантастичних тварин, дослідити систему художніх елементів, основних засобів 

і прийомів, які є характерними для її творчості.  

Методи дослідження: літературно-аналітичний, систематизації, 

візуально-аналітичний, метод асоціацій, опис, інтерв’ю.  

Наукова новизна роботи полягає у систематизації ста робіт Марії 

Примаченко з колекції Запорізького обласного художнього музею за 

декількома категоріями: роками створення та сюжетним наповненням. 

Проаналізовано основні елементи змісту і форми розписів мисткині, які 

присвячені звіриній темі та надано опис робіт, в яких вони зображені.  

Висновки. Марія Примаченко – майстер вигаданого нею жанру, який є 

синтезом елементів декоративного народного мистецтва, споконвічних ідеалів 

українського фольклору, буйства її фантазії. Її звірині розписи сповнені 

 
Оргієць Дар’я Олегівна, 

вихованка студії «Природа і 

творчість» ЦДЮТ ім. Є. 

Руднєвої відділу освіти 

виконавчого комітету 

Бердянської міської ради, 

учениця 11 класу гімназії № 1 

«Надія» Бердянської міської 

ради Запорізької області 
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алегорій і викликають асоціації в глядача: вона засуджує зло і лихо, висміює 

жадібність і хвастовство, цінує добро, любов. На цих картинах чітко 

відображений характер персонажів. Найчастіше з цією метою художниця 

використовувала такі засоби художньої виразності, як колір, форма та ритм.  

Літературні джерела. Марія Примаченко. Дарую вам сонце. Каталог 

виставки колекції Запорізького художнього музею. Родовід, 2008.  
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ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 
 

Секція «Психологія» 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ В 

УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
Керівник: Кашкарьова Людмила Ромуальдівна, керівник 

гуртка «Психологічні студії» ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої відділу 

освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області, кандидат психологічних наук, доцент. 

 

Актуальність. Булінг в учнівському середовищі 

є болючою проблемою українського суспільства. Щоб 

зменшити негативний вплив цього явища на 

підростаюче покоління, актуально розробити програму 

профілактики, яка органічно доповнить практику 

виховної роботи навчальних та позанавчальних 

закладів.  

Мета роботи: теоретично визначити та 

емпірично дослідити соціально-психологічні засади 

профілактики булінгу в учнівському середовищі. 

Виконуючи завдання, ми теоретично та 

емпірично дослідили сучасний стан проблеми булінгу 

серед учнів; проаналізували досвід протидії булінгу в 

учнівському середовищі країн Європи, Америки, Азії та України; визначили 

провідні фактори, які сприяють булінгу як соціально-психологічному явищу; 

сформулювали соціально-психологічні засади профілактики булінгу в 

учнівському середовищі та на їх основі розробили програму профілактики 

булінгу серед учнів. 

Висновки: соціально-психологічними засадами профілактики булінгу в 

учнівському середовищі ми вважаємо: наявність та неухильне дотримання 

Правил школи щодо випадків булінгу; всебічна інформованість учнів, батьків, 

педагогів щодо булінгу; цілеспрямована робота з розвитку емоційного 

інтелекту, емпатії, толерантності та взаємоповаги в учнівських колективах; 

систематичний моніторинг соціометричної структури класів; формування 

просоціально налаштованого колективу учнів; контроль за поведінкою учнів на 

перервах в «гарячих точках»; не мовчання жертв агресії; позиція небайдужості 

з боку однолітків, педагогів та технічного персоналу школи; позиція 

конструктивного втручання з боку батьків; надання спеціальної психологічної 

допомоги учасникам булінгу; функціонування системи медіаторства та Ради 

профілактики; злагоджена взаємодія з протидії булінгу всіх учасників 

навчально-виховного процесу. 

 
Пан Анастасія 

Русланівна, вихованка 

гуртка «Психологічні 

студії» ЦДЮТ 

ім. Є. М. Руднєвої 

відділу освіти 

виконавчого комітету 

Бердянської міської ради 

Запорізької області. 
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ПРОФІЛАКТИКА СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ 

 
Керівник: Ляхор Тетяна Володимирівна,практичний 

психолог ЦДЮТ ім. Є. М. Руднєвої відділу освіти 

виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області 

 

Актуальність. Профілактика суїциїдальної 

поведінки важлива для підлітків саме тому, щоб 

попередити їх про наслідки. Це важливе питання 

для суспільства, бо емоційна неврівноваженість 

дітей підліткового віку не має виходити за рамки 

дозволеного, а їх думки мають зосереджуватись 

цілком на позитиві, тому в роботі ми маємо на 

меті розробити тренінг з  профілактики 

суїцидальної поведінки та станів, що її 

провокують. 

Мета роботи: Метою дослідження є 

теоретично дослідити та емпірично визначити 

суїцидальну поведінку серед підлітків та способи 

її профілактики. 

Виконуючи завдання, ми проаналізували психолого-педагогічну 

літературу, яка розкриває суїцидальну поведінку серед підлітків; емпірично 

дослідили схильності індивіда до суїцидальної поведінки; розробили програму 

тренінгу з  профілактики суїцидальної поведінки та станів, що її провокують 

(депресія, стрес). 

Об’єкт дослідження – суїциїдальна поведінка підлітків. 

Предметом дослідження є психопрофілактика суїциїдальної поведінки 

серед підлітків. 

Методи дослідження. Теоретичні: аналіз, синтез, узагальнення положень 

наукової психологічної літератури з досліджуваної проблеми; емпіричні: 

методика визначення схильності до суїцидальної поведінки (М. Горська), 

методика «Незакінчені речення», міні-твір «Життя – найвища цінність». 

Висновки: Профілактика суїцидальних схильностей є комплексним 

завданням, виконання якого можливе тільки за ефективної взаємодії різних 

прошарків суспільства, забезпеченим комплексним підходом та виробленням 

конкретної стратегії, плану корекційних дій. Ми вважаємо, що профілактика 

суїцидальної поведінки в підлітковому віці сприяє особистісному розвитку 

людини, формуванню її ціннісних ставлень до себе, самоповаги, адекватної 

самооцінки. Усвідомлене обмірковування цінності життя актуалізує потребу 

ціннісного ставлення підлітків до себе, оцінці своїх здібностей, визначенні 

свого місця у житті, тобто безпосередньо впливає на формування 

оптимістичних та реалістичних життєвих перспектив, сприяє подальшому 

особистісному самовизначенню.  

 

 
Божко Діана Сергіївна, 

вихованка гуртка 

«Психологічні студії» ЦДЮТ 

ім. Є. М. Руднєвої відділу 

освіти виконавчого комітету 

Бердянської міської ради 

Запорізької області, учениця 10 

класу Бердянської 

загальноосвітньої школи №11 

Бердянської міської ради 
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РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІДЛІТКІВ 

ІНТЕРАКТИВНИМИ МЕТОДАМИ 

 
Керівник: Кашкарьова Людмила Ромуальдівна, 

керівник гуртка «Психологічні студії» ЦДЮТ ім. Є.М. 

Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету 

Бердянської міської ради Запорізької області, кандидат 

психологічних наук, доцент. 

 

Актуальність. Розвинений емоційний 

інтелект забезпечує людині добре розуміння та 

управління власними емоціями й співчутливе 

ставлення та гнучке реагування на емоційні 

прояви людей, що знаходяться поруч. Люди з 

високим емоційним інтелектом мають розвинені 

самосвідомість, самоконтроль, соціальне 

розуміння й спроможні управляти 

взаємовідносинами з іншими людьми.  

Підлітковий вік є найбільш сенситивним для розвитку емоційного 

інтелекту, бо саме в цьому віці відбувається інтелектуалізація всіх психічних 

процесів, коли «емоції можуть стати розумними», а «розум емоційним» завдяки 

злагодженій взаємодій правої й лівої півкуль головного мозку. Таким чином, 

проблема розвитку емоційного інтелекту в підлітковому віці є актуальною.  

Мета роботи: теоретично та емпірично дослідити проблему розвитку 

емоційного інтелекту підлітків інтерактивними методами.  

Виконуючи завдання, ми теоретично проаналізували наукові підходи до 

проблеми розвитку емоційного інтелекту підлітків, емпірично дослідили рівень 

розвитку в них емоційного інтелекту, розробили та апробували програму 

розвитку емоційного інтелекту підлітків інтерактивними методами.  

Висновки. Емоційний інтелект підлітків розвинутий переважно на 

низькому та середньому рівнях. Високий рівень розвитку емоційного інтелекту 

у підлітків не виявлений. У зв’язку з цим виникає потреба в його подальшому 

розвитку.  

Психокорекційна програма з розвитку емоційного інтелекту підлітків 

інтерактивними методами, яка була апробована у жовтні-листопаді 2018 року 

на заняттях гуртка «Психологічні студії» Бердянського Центру дитячо-

юнацької творчості, виявилася ефективною. Підлітки, які відвідують гурток, 

продемонстрували вищі показники розвитку більшості компонентів емоційного 

інтелекту, ніж підлітки – учні Бердянського муніципального ліцею, з якими 

тренінг не проводився. Таким чином, ми переконалися, що емоційний інтелект 

підлітків можна розвинути за умов цілеспрямованого психокорекційного 

впливу, застосовуючи інтерактивні методи. 

 

 
Фролов Єгор Сергійович, 

вихованець гуртка 

«Психологічні студії» ЦДЮТ 

ім. Є.М. Руднєвої відділу освіти 

виконавчого комітету 

Бердянської міської ради 

Запорізької області. 
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 
 

Секція «Експериментальна фізика» 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЛІВОК ZnO ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ 

РАДИКАЛО-ПРОМЕНЕВОЇ ГЕТЕРУЮЧОЇ ЕПІТАКСІЇ 
 

Науковий керівник: Сімченко Сергій Володимирович, 

керівник гуртка «Інформатика» ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої 

відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області, кандидат фізико-математичних наук 
 

Актуальність роботи зумовлена 

перспективністю та широким використанням 

гетероструктур на основі сполук А3В5 та А2В6 в 

якості перспективної компонентної бази мікро та 

радіоелектроніки. 

Метою роботи є отримання плівок ZnO на 

підкладках ZnSe методом молекулярно-променевої 

епітаксії та дослідження їх характеристик.  

Завдання дослідження. 

1.Отримати гетеропереходи ZnO/ZnSe, 

2.Дослідити структурні характеристики отриманих 

плівок ZnO, 3.Дослідити люмінесцентні 

характеристики отриманих зразків. 

Об’єктом дослідження є плівки ZnO на 

поверхні ZnSe отримані методом радикало-

променевої епітаксії. 

Предметом дослідження – люмінесцентні, та морфологічні 

характеристики плівок ZnO. 

Методи дослідження: експериментальне дослідження технологічних 

особливостей створення гетероструктур; растрова електронна спектроскопія;  

люмінесцентні характеристики. 

Наукова новизна роботи полягає у комплексному дослідженню фізико-

технологічних аспектів формування гетероструктур на основі сполук А2B6 на 

прикладі ZnO/ZnSe.  

Практичне значення роботи полягає в дослідженні механізмів росту 

плівок з використанням методу молекулярно-променевої епітаксії.  

Висновки. При дослідженні фотолюмінесценції ZnO застосована 

оригінальна методика реєстрації експериментальних даних та керування 

процесом експерименту з використанням АЦП. Автоматизація процесу 

вимірювання і обробки даних значно підвищила ефективність роботи, 

розширила межі вимірювання і набагато скоротила час витрачений на аналіз 

даних. 
 

 
Кайки Михайло 

Миколайович, 

вихованець гуртка 

«Інформатика» ЦДЮТ 

ім. Є. М. Руднєвої відділу 

освіти виконавчого 

комітету Бердянської 

міської ради Запорізької 

області, учень 10 класу 

БМЛ Бердянської міської 

ради 
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Секція «Астрономія та астрофізика» 

 
ВИКОРИСТАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ В ПРИЛАДАХ КОСМІЧНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

 

Науковий керівник: Сімченко Сергій Володимирович, керівник 

гуртка «Радіоелектроніка» ЦДЮТ ім.. Руднєвої Є.М.  відділу 

освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області, кандидат фізико-математичних наук 

 

Актуальність роботи полягає в отриманні 

якісних нанотекстурованих покриттів та їх 

використання в приладах для отримання і зберігання 

електричної енергії на космічних кораблях.  

Метою роботи є покращення ККД сонячних 

батарей та запропоновані нові методи зберігання 

енергії з використанням суперконденсаторів..  

Завдання дослідження. 

1. Покращити ККД кремнієвих 

фотоперетворювачів. 2. Отримати лабораторні зразки 

твердотільних конденсаторів з нанопоруватими 

обкладинками. 3. Дослідити електрофізичні 

характеристики отриманих зразків. 

Об’єктом дослідження є електрохімічні методи 

отримання нанопоруватого кремнію та 

нанотекстурованих покриттів. 

Предметом дослідження – є планарні p-n переходи (кремнієві сонячні 

елементи) і структури типу кремній – поруватий кремній. 

Методи дослідження: експериментальне дослідження технологічних 

особливостей створення нанопоруватих шарів електрохімічноми методами; 

растрова електронна спектроскопія, та ін. 

Наукова новизна Використання нанотекстурованих покриттів в якості 

активних елементів космічної солової електроніки.  

Практичне значення роботи полягає в покращенні ККД існуючих 

сонячних батарей та розробці твердотільних конденсаторів з використанням 

нанопоруватих напівпровідникових матеріалів. 

 

 

 

 

 

 
Таратонова Олександра 

Сергіївна, 

вихованка гуртка 

«Радіоелектроніка» 

ЦДЮТ ім. Є. М. Руднєвої 

відділу освіти 

виконавчого комітету 

Бердянської міської ради 

Запорізької області, 

учениця 10 класу 

Бердянського 

муніципального ліцею 

Бердянської міської ради 
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ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 
 

Секція «Прикладна математика» 
МАТЕМАТИКА НА ШАХІВНИЦІ 

 

Науковий керівник: Дибцева Ірина Вікторівна, керівник 

гуртка «Ерудит» ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої відділу освіти 

виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької 

області  

 

Шахи можна вважати моделлю, яку можна 

використовувати при розв’язанні багатьох 

математичних та логічних задач. Дуже часто на 

олімпіадах з математики можна зустріти математичні 

задачі пов’язані з шахами. Але способи та методи 

розв’язування таких задач не досить висвітлені у 

сучасній математичній літературі. Саме тому 

дослідження зв’язку математики та шахової гри є 

актуальним питанням. 
Мета роботи - дослідження та класифікація 

математичних задач з використанням шахової дошки, 

виявлення типових прийомів при розв’язанні задач, 

які зв’язують шахи та математику. 
Для досягнення мети дослідження були 

сформульовані наступні завдання:проаналізувати літературу за цією темою та 

дізнатися історію виникнення шахів; встановити та показати зв’язок між 

шахами та математикою; опрацювати шахові задачі пов’язані з математикою та 

визначити методи їх розв’язування; узагальнити результати досліджень. 
Об’єкт дослідження - математичні задачі з використанням шахівниці. 
Предмет дослідження - методи розв’язання шахово-математичних задач 

засобами шахів та математики. Серед методів, що використовувалися у роботі, 

були наступні: вивчення літератури, аналіз різних джерел за цією темою; 

порівняння; самостійне рішення задач, дослідження їх рішень. 

В результаті дослідження були зроблені наступні висновки: древня мудра 

гра – шахи - розвиває пам'ять, логічне мислення, творчі здібності людини.  

Висновки: математичні задачі на шахівниці здебільшого можна поділити 

на окремі типи задач. Нами було виділено та розглянуто п’ять типів задач: 

 задачі на розфарбовування; 

 розрізання шахівниці;  

 задачі, пов’язані з ходами фігур;  

 шахові лабіринти;  

 шахові перестановки.  

До усіх типів задач було розглянуто методи розв’язування окремих задач 

та узагальнено типові методи. 

 
Тягунова Ніна Юріївна, 

вихованка гуртка 

«Ерудит» ЦДЮТ  

ім. Є.М. Руднєвої відділу 

освіти виконавчого 

комітету Бердянської 

міської ради Запорізької 

області,  учениця 8 класу 

Бердянського 

муніципального ліцею  

Бердянської міської ради 
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ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 
 

Секція «Науково-технічна творчість та винахідництво» 

МОБІЛЬНА ХВИЛЬОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

ЕЛЕКТРИКИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ 

 
Науковий керівник: Дяденчук Альона Федорівна, ЦДЮТ 

ім. Є.М. Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету 

Бердянської міської ради Запорізької області керівник гуртка 

«Основи науково-дослідницької діяльності», кандидат технічних 

наук 

 

Із галузей енергетики, що використовують 

альтернативні поновлювані джерела енергії, найбільш 

динамічно розвиваються сонячна, вітро- та хвильова 

енергетика. Робота присвячена одному з бурхливо 

розвиваючих напрямків гідроенергетики – 

хвилеенергетиці, первинним енергоносієм якої є 

морське поверхневе хвилювання.  У даний час на базі 

старих розробок не представляється можливим випуск 

устаткування для хвильових електростанцій. Тому 

розробка і створення основного обладнання, 

призначеного для отримання агрегатів хвильових 

електростанцій з урахуванням останніх досягнень 

науки і техніки, наукових розробок є актуальним 

завданням. 

Мета роботи – виготовлення та апробація мобільної хвильової 

електростанції. 

Об’єкт дослідження: поплавкові хвильові енергоустановки. 

Предметом дослідження є конструкція поплавкової хвильової 

енергоустановки. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дана робота побудована з 

використанням наявних у світі розробок, досліджень і досвіду застосування 

технічних систем хвилеенергетики. Розроблено та апробовано модуль 

поплавкової хвильової енергоустановки. Винахід відноситься до виробництва 

електроенергії, зокрема до виробництва екологічно чистої електроенергії, 

шляхом перетворення енергії морських хвиль. 

Практичне значення. Хвильові електростанції, створювані на базі 

запропонованого технічного рішення, можуть розглядатися як ефективні, 

стабільні та надійні елементи загальної багатокомпонентної системи 

енергопостачання прибережних регіонів. 

Основні висновки: Розроблено функціональну схему електромеханічної 

системи хвилеенергетичної установки. Виготовлено та апробовано модуль 

поплавкової хвильової енергоустановки. Винахід відноситься до виробництва 

електроенергії, зокрема до виробництва екологічно чистої електроенергії, 

шляхом перетворення енергії морських хвиль. 

 
Крот Данило 

Павлович, вихованець 

гуртка « Основи 

науково-дослідницької 

діяльності » ЦДЮТ 

ім. Є. М. Руднєвої 

відділу освіти 

виконавчого комітету 

Бердянської міської ради 

Запорізької області 
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Секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження» 
РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТЕЙ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО 

ЕНЕРГОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ 
 
Науковий керівник: Дяденчук Альона Федорівна, ЦДЮТ 

ім. Є.М. Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету 

Бердянської міської ради Запорізької області керівник 

гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності», 

кандидат технічних наук 

 

На даний час здійснюється пошук нових і 

вдосконалення існуючих технологій 

енерговидобування, а також приведення їх до 

економічно ефективного рівня та розширення сфер 

використання. Актуальність роботи полягає в тому, 

що, лише дослідивши відновлювальний 

енергопотенціал території, можна зробити висновки 

про доцільність використання 

електрогенерувальних установок, що 

використовують альтернативну енергетику, на 

території України. 

Метою даного дослідження є розрахунок 

потужності відновлюваних джерел енергії в місті 

Бердянськ для подальшого розвитку пріоритетних 

дій на прискорення цього розвитку.  

Об’єктом дослідження є розрахунок потужностей відновлюваних джерел 

енергії в місті Бердянськ. 

Предмет дослідження: морські вітрові хвилі та вітровий потік. 

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі проведено 

розрахунки потужності хвильової та вітрової енергетик у місті Бердянськ. 

Аналогічний аналіз може бути проведений на підставі показників інших 

суб'єктів Азовського та Чорноморського побережжя. 

Практична значимість: Отримані результати можуть бути використані 

для планування подальшого розвитку енергетики в Україні. Створення 

енергетичних потужностей сприятиме економічному, соціальному та 

енергетичному розвитку вказаних регіонів. 

Основні висновки: Врахувавши локальні особливості ландшафту і 

проаналізувавши результати вимірювань проведено розрахунки потужності 

хвильової та вітрової енергетик: потужність вітрових хвиль, утворених в 

Азовському морі, знаходиться в межах від 1кВт до 155 Вт, середнє значення 

потужності складає 480 Вт; потужність вітрового потоку через площу 1 м
2
 

коливається в межах від 63 до 192 Вт, середнє значення потужності становить 

113 Вт. 

 
Апайков Владислав 

Олексійович,  

вихованець гуртка «Основи 

науково-дослідницької 

діяльності» ЦДЮТ ім. Є.М. 

Руднєвої відділу освіти 

виконавчого комітету 

Бердянської міської ради 

Запорізької області, учень 

11 класу Бердянської 

багатопрофільної гімназії 

№ 2 Бердянської міської 

ради 

 


