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ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОЛОГІЇ 
 

Секція «Англійська мова» 

ТЕРМІНОЛОГІЯ В ДЕБАТАХ:ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
 

Наукові керівники: Масютіна Марина Едуардівна - 

керівник гуртка «Дебати», Єфімова Тетяна Іванівна - 

керівник гуртка «Говоримо англійською» ЦДЮТ ім. Є.М. 

Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської 

міської ради Запорізької області. 

 

У сучасному світі термінологія стала 

відігравати провідну роль в спілкуванні і комунікації 

людей, будучи джерелом отримання інформації, 

інструментом освоєння спеціальності і навіть 

засобом прискорення науково-технічного прогресу.  

Актуальність дослідження полягає у 

зростаючому інтересі молодого покоління до гри 

«Дебати» та можливості використовувати необхідну 

лексику. Тому постає необхідність у вивченні 

термінів, запозичених з інших мов, що 

використовуються  у дебатуванні.  

Мета роботи  з’ясувати особливості 

використання дебатних термінів. 

Завдання: проаналізувати лінгвістичну літературу з проблеми та 

конкретизувати сутність понять «термін» та «дебати»; на основі аналізу 

дебатного кейсу англомовного сайту IDEA виявити основні характеристики 

дебатної промови на лексичному, граматичному та синтаксичному рівні; 

визначити наявність англійських термінів, які застосовуються  у дебатах,  

з’ясувати їх значення та класифікувати їх. 

Об’єкт дослідження є терміни, які використовуються у дебатах. 

Предметом дослідження є особливості застосування дебатних термінів. 

Методи дослідження: словникова ідентифікація, порівняння, 

узагальнення, уточнення, перекладацький та семантичний аналіз.  

Дослідження має практичну цінність, яка полягає в можливості 

використання отриманих результатів в процесі перекладу і при складанні 

словників для дебатерів, а також в освітній діяльності (в позашкільній та 

позакласній роботі, під час курсів загального мовознавства, термінознавства 

для студентів, фахівців).  

Висновок: проведене дослідження специфіки структурних, семантичних 

та функціональних характеристик дебатних термінів та особливостей їх 

застосування є доцільним і перспективним як для теоретичних узагальнень, 

важливих для розвитку термінознавства, так і для практичних рекомендацій, що 

сприятиме систематизації, уніфікації термінів, які використовуються 

міжнародною дебатною спільнотою. 

 
Бредун Данило 

Богданович 

вихованець гуртка 

«Дебати» ЦДЮТ ім. Є.М. 

Руднєвої відділу освіти 

виконавчого комітету 

Бердянської міської ради 

Запорізької області 
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ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 
 

Секція «Педагогіка» 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА: З ДОСВІДУ РОБОТИ 

ГУРТКА «ДЕБАТИ» ЦДЮТ М. БЕРДЯНСЬКА 
 

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 сучасному суспільстві 

саме комунікація є основним показником 

культури людини та рівня її вихованості, 

освіченості. Саме ця компетентність є найбільш 

значимою та потрібною для подальшого розвитку 

старшокласника.  

Компетентнісний підхід в освіті сьогодні 

передбачає відмову від традиційної монологічної 

дидактики і перехід до діалогічного спілкування з  

вихованцями в ході навчально-виховного 

процесу, що сприяє формуванню у дітей та 

підлітків власної позиції.  

Об’єктом дослідження є комунікативні  компетентності старшокласника. 

Предметом дослідження є педагогічні умови розвитку комунікативної 

компетентності старшокласника в процесі  навчання дебатам. 

Мета дослідження: теоретично виявити та емпірично дослідити 

педагогічні умови розвитку комунікативних компетентностей старшокласників 

у процесі навчання дебатам.  

Завдання дослідження: проаналізувати психолого-педагогічну літературу 

з проблеми, розкрити та конкретизувати сутність понять «комунікативна 

компетентність» та «дебати»; на основі узагальнення досвіду роботи  гуртка 

«Дебати» визначити найбільш ефективні педагогічні умови формування 

комунікативної компетентності старшокласника в процесі навчання дебатам; 

емпірично дослідити рівень розвитку комунікативної компетентності 

старшокласників ЗНЗ України та порівняти його з рівнем розвитку 

комунікативних компетентностей тих, хто займається дебатами. 

Для реалізації поставлених завдань було використано такі методи 

дослідження: теоретичний, порівняльний аналіз; вивчення та узагальнення 

ефективного психолого-педагогічного досвіду; анкетування; аналіз навчально-

методичної документації та результатів діяльності старшокласників; кількісний 

та якісний аналізи результатів емпіричного дослідження. 

 
Кравченко Дар’я Сергіївна, 

вихованка гуртка «Дебати» 

ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої 

відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської 

ради Запорізької області  
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Висновок. Формувати комунікативну компетентність старшокласника 

можливо, використовуючи активні методи навчання (до яких належать і 

дебати), створюючи для цього певні умови у процесі навчальної діяльності. 

 

Секція «Правознавство» 

ПОДВІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯНО-ПРАВОВИЙ 

АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 
Керівник: Масютіна Марина Едуардівна, керівник 

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

виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області 

 

Актуальність: подвійне громадянство 

набуває все більшого поширення як в 

міжнародному, так і в українському суспільстві. 

Деякі країни на законодавчому рівні 

затверджують подвійне громадянств, сприяють 

його активному поширенню, проте інші 

негативно ставляться до надання власного 

громадянства особам, які вже мають 

громадянство іншої держави. Згідно з статтею 4 

Конституції Україні діє єдине громадянство. 

Через теоретику методологічну невизначеність 

даної юридичної категорії з одного боку, виникає 

широке поле для можливості здійснення 

махінацій біпатридами, а з іншого держава може зазнавати значних 

матеріальних та нематеріальних втрат. З огляду на  провадження державної 

політики щодо обрання курсу на євроінтеграцію існує потреба в детальному 

аналізі сучасного законодавства України та країн Європи та виокремлення 

переваг та недоліків статусу біпатрида в Україні. 

Метою наукової роботи є визначення пріоритетних напрямків щодо 

вдосконалення державної політики, спрямованої на досягнення позитивного, 

реального ефекту від запровадження подвійного громадянства в Україні в 

умовах євроінтеграції. Завдання:  проаналізувати законодавство  щодо 

регламентації біпатридства в Україні; дослідити юридичні аспекти подвійного 

громадянства в Україні та ряді європейських держав; визначити передумови та 

причини формування позицій держав щодо біпатридства в межах власних 

кордонів; з’ясувати правові, економічні та соціальні переваги та недоліки 

подвійного громадянства; дати правову оцінку щодо ефективності  подвійного 

громадянства в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають між 

державою та особою з приводу громадянства.  

 
Татарікова Ангеліна 

Сергіївна, вихованка гуртка 

«Дебати» ЦДЮТ ім. Є.М.   

Руднєвої відділу освіти  

виконавчого комітету 

Бердянської міської ради 

Запорізької області 
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Предметом дослідження є подвійне громадянство як  юридична категорія 

законодавства України та Європи. 

Методи дослідження: формально - логічний, порівняно-правовий, 

системний, історичний,  методи аналізу та синтезу, правового прогнозування, 

табличного моделювання. 

Висновок: подвійне громадянство являє собою об'єктивне правове явище 

в державно-правової сфері, що виникає, перш за все, в результаті колізій між 

законодавствами про громадянство різних країн. 
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ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 

ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 
 

Секція «Мистецтвознавство» 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ В ДЕКОРАТИВНО-

УЖИТКОВОМУ МИСТЕЦТВІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 

 
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. Характерною 

рисою сьогодення нашої країни є посилення 

інтересу до національної культури загалом і, 

зокрема, національного мистецтва у всіх його 

жанрово-видових відмінностях. Багато 

культурологів вивчають мистецькі процеси  в 

регіонах України, але дослідження типології видів і 

жанрів декоративного мистецтва Запорізького краю 

системно не проводились.  

Мета роботи: дослідження творчості митців 

декоративно-ужиткового мистецтва Запорізького 

регіону, зокрема Бердянська та Бердянського 

району. 

Дослідницькі завдання даної роботи: 

 дослідження роботи осередків декоративно-ужиткового мистецтва 

Запорізького регіону; 

 створення каталогу центрів розвитку народних промислів 

Запорізького регіону; 

 огляд творчої діяльності митців-аматорів декоративно-ужиткового 

мистецтва Бердянська та Бердянського району, які працюють з природними 

матеріалами; 

 висвітлення діяльності дитячих творчих об’єднань Бердянська, що 

працюють з природним матеріалом. 

Об’єкт дослідження: прикладні мистецтва Запорізького регіону кінця 

ХХ – початку ХХІ сторіччя. 

Предмет дослідження: використання природних матеріалів в 

декоративно-ужитковому мистецтві Запорізького регіону кінця ХХ – початку 

ХХІ сторіччя, зокрема Бердянського району, висвітлення діяльності дитячих 

творчих об’єднань Бердянська, що працюють з природним матеріалом. 

Новизна роботи полягає в дослідженні особливостей декоративно-

ужиткового мистецтва Запорізького регіону, створенні каталогу діяльності 

 
Харченко Світлана 

Андріївна вихованка студії 

«Природа і творчість» 

Центру дитячо-юнацької 

творчості 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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регіональних мистецьких осередків, народних майстрів та майстрів-аматорів, 

що працюють з природними матеріалами  Бердянська та Бердянського району, 

висвітлення творчої діяльності дитячих об’єднань декоративно-ужиткового 

напрямку Бердянська. 
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ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 
 

Секція «Психологія» 
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ПЕРСПЕКТИВ 

СУЧАСНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

 
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. Життєва перспектива – це плани 

на майбутнє; те, що дає можливість прагнути до чого-

небудь значимого попереду. Формування 

оптимістичних та реалістичних життєвих перспектив у 

старшокласників має надзвичайно важливе значення 

для їх подальшого професійного та особистісного 

самовизначення. 

Мета роботи: теоретично дослідити та емпірично 

визначити психологічні умови формування життєвих 

перспектив сучасних старшокласників. 

Виконуючи завдання, ми проаналізували 

психолого-педагогічну літературу, яка розкриває 

життєві перспективи юнацтва, емпірично дослідили 

життєві перспективи сучасних старшокласників та 

визначили психологічні умови формування в них оптимістичних та 

реалістичних життєвих перспектив. 

Висновки: психологічними умовами формування життєвих перспектив 

сучасних старшокласників є: самопізнання через організовану систему 

психологічних знань; формування адекватної самооцінки на основі 

самопізнання; засвоєння екологічних способів саморегуляції та самовираження. 

Ми вважаємо, що отримання в ранньому юнацькому віці психологічних 

знань сприяє особистісному розвитку людини, формуванню її ціннісних 

ставлень до себе. Це сприяє формуванню у старшокласників самоповаги, 

адекватної самооцінки, довільної саморегуляції своїх емоційних станів. 

Усвідомлене обмірковування своїх життєвих планів і стратегій актуалізує 

потребу старшокласників у професійному самовизначенні, оцінці своїх 

здібностей і можливостей, у визначенні свого місця у житті, тобто 

безпосередньо впливає на формування оптимістичних та реалістичних 

життєвих перспектив, сприяє подальшому особистісному самовизначенню. 

 
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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ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 
 

Секція «Експериментальна фізика» 

 

ОТРИМАННЯ ПЛІВОК НА ОСНОВІ НІТРИДІВ МЕТАЛІВ 

МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО НАПИЛЕННЯ 
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: Напівпровідникові 

нітриди металів становлять значний інтерес 

дослідників у зв'язку з можливістю прикладного 

використання. Отримання таких матеріалів та 

вивчення їх властивостей є актуальним завданням. 

Мета дослідження – отримати та дослідити 

оптичні властивості сполук на основі нітридів металів 

типу TiN, CuN, AgN. 

Завдання дослідження: 

1. Розробити установку для 

магнетронного напилення металів. Отримати  сполуки 

типу TiN, CuN, AgN відповідним методом. 

2. Дослідити оптичні властивості сполук 

типу TiN, CuN, AgN.  

3. Модернізувати спектральний комплекс 

КСВУ-12, налагодити його роботу з використанням плати АЦП. 

Об’єкт дослідження -  нітриди металів типу TiN, CuN, AgN. 

Предмет дослідження – оптичні особливості сполук на основі нітридів 

металів TiN, CuN, AgN. 

Методи дослідження: 

теоретичні: аналіз умов та технологій магнетронного напилення металів 

у реакційно-активних газах. 

емпіричні: метод магнетронного напилення матеріалів у реакційно 

активних газах. 

Наукова новизна: вдосконаленно технології магнетронного напилення 

металів в реакційних газових атмосферах.  

Практичне значення дослідження полягає у тому що:  

Розроблено магнетрон власної конструкції; 

Модифіковано спектральний комплекс, передбачена його робота в 

автоматичному режимі та обробка експериментальних даних на комп’ютері.  

 

 

 
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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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНИХ КОНСТАНТ ТВЕРДОТІЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ РЕЗОНАНСНИМ МЕТОДОМ 
 

Наукові керівники: Сімченко Сергій 

Володимирович, керівник гуртка «Радіоелектроніка» 

ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської ради Запорізької 

області, Шадріна Вікторія Валеріївна,  вчитель БСШ 

І-ІІІ ступенів № 16 Бердянської міської ради 

 

Актуальність роботи: використання 

методів неруйнівного контролю для визначення 

модуля пружності композиційних матеріалів. 

Мета дослідження – дослідження пружних 

констант матеріалу за допомогою динамічних 

методів. Дослідити модуль Юнга та швидкусть 

розповсюдження звуку в структурах типу 

(CaO)x(P2O5)y та (K2O)x(P2O5)y. 

Завдання дослідження. 

4. Створити автоматизовану 

експериментальну установку для дослідження 

пружних властивостей твердих тіл. 

5. Розробити і реалізувати методи дослідження пружних 

властивостей твердотільних матеріалів. Опробувати теоретичні моделі для 

представлення пружних констант досліджуваних  матеріалів. 

6. Дослідити пружні константи та швидкість розповсюдження звуку 

в зразках (CaO)x(P2O5)y та (K2O)x(P2O5)y. 

Об’єкт дослідження -  люмінофори на основі оксидних сполук лужних 

металів (CaO)x(P2O5)y та (K2O)x(P2O5)y. 

Предмет дослідження - експериментальні методики вимірювання 

пружних констант матеріалів резонансними методами із заданою точністю. 

Методи дослідження: 

Експериментальне дослідження пружних констант твердотільних 

матеріалів.  

Наукова новизна дослідження полягає втому, що удосконаленно 

методики дослідження пружних констант шляхом автоматизації процесу 

збудження та реєстрації механічних коливань досліджуваних зразків  за 

допомогою ЦАП АЦП комп’ютера. 

Практичне значення:розробка установки для дослідження пружних 

констант твердотільних матеріалів. 

 
 

 

 
Антонюк Ілля Олексійович, 

вихованець гуртка 

«Радіоелектроніка» ЦДЮТ ім. 

Є.М. Руднєвої відділу освіти 

виконавчого комітету 

Бердянської міської ради 

Запорізької області, учень 10 

класу БСШ №16 Бердянської 

міської ради 
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Секція «Астрономія та астрофізика» 

 
ВИКОРИСТАННЯ НАНОСТРУКТУР ТИПУ ДІОД ШОТТКІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ІОНОСФЕРИ 
 

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 наноструктур типу діод Шотткі та їх 

використання для детектування атомів та іонів водню 

і кисню в атмосфері.  

Метою роботи є отримання структур типу діод 

Шотткі, дослідження їх електрофізичних параметрів 

та оцінки щодо використання таких структур в якості 

сенсорів атомів і радикалів в газах [1]. 

Завдання дослідження. 

1. Отримати структури типу діод Шотткі з 

каталітично активним верхнім шаром. 

2. Дослідити електрофізичні властивості 

отриманих зразків. 

3. Зробити оцінки щодо використання 

отриманих структур в якості сенсорів атомів та 

радикалів в газах. 

Об’єктом дослідження є бар'єрні напівпровідникові структури  Pd/n-Si, 

Pt/n-Si. 

Предмет дослідження – фізико-технічні особливості створення структур 

типу діод Шотткі та визначення основних характеристик їх використання в 

сенсориці. 

Методи дослідження: дослідження технологічних особливостей 

створення випрямляючих контактів; експериментальне дослідження 

електрофізичних властивостей випрямляючих наноструктур; експериментальне 

дослідження механізмів реєстрації атомів та радикалів в газах. 

Наукова новизна роботи полягає у використанні при виготовленні 

випрямляючих структур каталітично активних металів, що дають змогу 

застосовувати їх в якості газових сенсорів, а також для моніторингу протікання 

хімічних реакцій на поверхні каталізатора.  

Практичне значення роботи полягає в розробці сенсорів атомів та 

радикалів в газах, а також пристроїв для ефективного перетворення хімічної 

енергії в електричну. 

Література: 

1. V.V. Styrov, S.V. Simchenko. JETP Letters, 96(5), 313 (2012). 

 

 
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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ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ АСТЕРОЇДА ХАТХОР З 

ФОТОГРАФІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ 

 
Науковий керівник: Хатько Іван Вікторович, керівник гуртка «Астрономія» ЦДЮТ ім. 

Є.М. Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької 

області 

 

Актуальність дослідження. У зв'язку з 

проблемами астероїдної небезпеки останнім часом 

актуальність дослідження цих небесних об’єктів 

залишається досить значною. Серед астероїдів 

виділяють групу тіл, які під час руху по орбіті 

наближаються до Землі. Такі об’єкти становлять 

потенційну загрозу для людства через можливе 

зіткнення з нашою планетою 

Мета роботи: опрацювати та проаналізувати 

результати спостережень астероїдіа 2340 Хатхор.  

Предмет дослідження: визначення координат 

астероїда. 

Об’єкт дослідження: фотографічні 

спостереження астероїдів. 

Методи дослідження: фотографічні 

спостереження, їх опрацювання за допомогою 

спеціальних програм. 

Характеристика роботи: практична цінність 

роботи полягає в опрацюванні результатів 

спостережень астероїда Хатхор, результатом чого стали 

уточнення положення цього об’єкта на момент 

спостережень. 

Новизна роботи: орбіти астероїдів постійно змінюються. Особливо 

актуальним це виявляється для невеликих тіл, які можуть наближатися до 

Землі. Тому необхідні постійні спостереження і визначення координат цих 

об’єктів, спрямовані на уточнення параметрів їх орбіт.  

Використання результатів: визначені в результаті виконання роботи 

координати астероїда подані до бази даних Minor Planet Center. 

Висновки: необхідно постійно уточнювати параметри потенційно 

небезпечних астероїдів шляхом опрацювання фотографічних спостережень і 

визначення їхніх координат на момент дослідження. 

 

 

 
Крот Данило 

Павлович, вихованець 

гуртка «Астрономія» 

ЦДЮТ 

ім. Є. М. Руднєвої 

відділу освіти 

виконавчого комітету 

Бердянської міської ради 

Запорізької області, 

учень 9-Б класу 

Бердянської 

багатопрофільної 

гімназії №2. 
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ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 
 

Секція «Матеріалознавство» 
 

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕТЕРОСТРУКТУРИ CdS/porous-Si/Si 
 
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» 

 
Найбільш поширеним матеріалом для 

виготовлення вікна сонячної батареї є CdS. Якісні 

епітаксійні шари CdS вже отримані на слюді. Для 

сучасної мікроелектроніки необхідні плівки СdS на 

кремнії. Однак велика різниця в параметрах решіток 

вюрцитного CdS і кубічного Si не дозволяє отримувати 

високоякісні епітаксійні шари. Крім того при отриманні 

гетероструктури CdS/Si на межі поділу утворюється 

сульфід кремнію, який перешкоджає когерентному 

сполученню решіток Cd і Si, і третя причина сірка, що 

бере участь у рості CdS, сама вступає в реакцію з Sі. 

Одним із можливих шляхів вирішення даної проблеми є 

використання в якості м'якого буферного шару 

поруватих шарів підкладки. 

Отже, метою роботи є виготовлення та 

дослідження гетероструктури CdS/porous-Si/Si. 

Об’єкт дослідження: електрохімічні та хімічні методи формування поруватого 

кремнію та нанорозмірних плівок CdS на поверхні поруватих шарів.  

Предметом дослідження є структури типу кремній – поруватий кремній – 

нанорозмірна плівка сульфіду кадмію. 

Методи дослідження: скануюча електронна мікроскопія, енергодисперсійна 

рентгенівська спектроскопія.  

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті комплексних 

теоретичних та експериментальних досліджень морфологічних властивостей 

напівпровідникової гетрероструктури CdS/porous-Si/Si у роботі вперше отримано 

плівку CdS методом хімічного поверхневого осадження на поруватій поверхні 

кремнію; досліджено хімічний склад поверхні даної структури та розподіл 

концентрації домішок за глибиною. 

Основні висновки: у результаті проведених експериментів отримано 

гетероструктуру CdS/porous-Si/Si. В якості підкладки для вирощування плівки CdS 

використано поруватий кремній одержаний методом електрохімічного травлення 

пластин монокристалічного Si. Для осадження плівок використано метод хімічного 

поверхневого осадження. Встановлено, що товщина шару CdS варіюється від 10 до 

30 мкм. Дослідження розподілу концентрації домішок на поверхні та за глибиною 

показало, що плівка є однорідною, домішки присутні на поверхні в незначній 

кількості. 

 
Сємко Вікторія 

Олександрівна, вихованка 

гуртка «Основи науково-

дослідницької діяльності» 

ЦДЮТ ім. Є.М. Руднєвої 

відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської 

ради Запорізької області, 

учениця 10 класу 

Бердянської 

багатопрофільної гімназії № 

2 Бердянської міської ради 

 


