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ХАРКІВ-2017 
 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Литовченко Сергій Дмитрович — голова організаційного комітету, 
кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
 
Куценко Тетяна Володимирівна — начальник Управління освіти 
адміністрації Київського району Харківської міської ради    
 
Сорочан Сергій Борисович — доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна  
 
Панков Георгій Дмитрович — доктор філософських наук, професор 
кафедри культурології Харківської державної академії культури 
 
Ручинська Оксана Анатоліївна — кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна 
 
Домановський Андрій Миколайович — кандидат історичних наук, 
доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна 
 
Міхаліцин Павло Євгенович — кандидат богослов’я, кандидат 
історичних наук, викладач Харківської духовної семінарії та Київської 
духовної академії 
 
Архімандрит Володимир (Швець) — настоятель Свято-
Антонієвського храму, викладач Харківської духовної семінарії 
 
Акімов Олександр Борисович — кандидат історичних наук, директор 
Школи Мистецтв Харківської міської ради 
 
Фомін Михайло Володимирович — кандидат історичних наук, 
доцент кафедри туристичного бізнесу Харківської державної академії 
культури  
 



 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Дата проведення: 20 січня 2017 

Місце проведення: 

Головний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4. 

 
12.30–13.30 — Реєстрація учасників конференції  

13.30–14.00 — Пленарне засідання   

14.00–16.00 — Робота в секціях 

Загальний збір в аудиторії  6-54 

 

Регламент роботи конференції:  

Доповідь на секції — до 5 хвилин, дискуссія до 3-х хвилин. 

 



 
ПРОГРАМА 

ВІДКРИТОЇ ГУМАНІТАРНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
УЧНІВСЬКИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА  
«НАРТЕКС» 

«РІЗДВЯНІ ЧИТАННЯ» 
 

20 СІЧНЯ 2017 РОКУ 
ТЕХНІЧНІ ТА ПРИРОДНИЧІ НАУКИ  
 
Алексєєва М. «Лазери в сучасній науці, техніці та медицині» (ХСШ № 29) 
 
Андрійчук Є. «Вплив магнітного поля на процеси фазових перетворень у 
розчинах» (ХТЛ №173) 
 
Гуржій К. «Визначення біологічної активності екстрактів чаю» 
(Кадетський корпус) 
 
Доренський М. «Роль присадок в авіаційному палив» (Кадетський корпус) 
 
Доренський М. «Загальна теорія токсикології» (Кадетський корпус) 
 
Жога С. «Визначення впливу зовнішніх чинників на вік особи за 
візуальними характеристиками обличчя» (ХГ№ 55) 
 
Калашникова А. «Видобування екологічно чистого палива з мильних 
відходів» (Роганська гімназія) 
 
Кизим В. «Літальний пристрій на іонній тязі» (Лествиця) 
 
Кортунова П. «Розв’язання задачі наведення безпілотного літального 
апарата» (ХЗОШ № 37) 
 
Кувічка М. «Дослідження механічних властивостей покращеного аналога 
пластичної маси фторакса» (ХГ № 144) 
 
Куркін А. «Бездротова та одно дротова передача  електроенергії» 
(Лествиця) 
 
Меренець Ю. «Композитні матеріали для художнього гравірування на 
основі штучних алмазів» (Роганська гімназія) 
 



Михальська М. «Використання нових інформаційних технологій для 
оцінки ефективності косметичних засобів» (ХГ № 55) 
 
Пеліх П. «Використання векторів для проведення та наглядного 
представлення стехіометричних розрахунків у хімії» (ХТЛ № 173) 
 
Рибалка М. «Використання спектроскопії для якісного аналізу 
рослинних жирів» (ХТЛ № 173) 
 
Сидоров Д. «Створення бібліотеки ІЧ спектрів» (ХТЛ № 173) 
 
Федотов О. «Емпірична формула для обчислення ізобарного коефіцієнту 
теплоємності» (ХГ № 55) 
 
Чорна Д. «Застосування теорії перколяцій для профілактики лісових 
пожеж» (ХГ 55) 
 
Чорний В. «Використання водню та кисню для вливу на ріст рослин»  (ХГ 
№47) 
 
 

МАТЕМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ  
Авідзба В. «Гравітаційні хвилі» (ХЗОШ № 5) 
 
Бабічева Ю. «Геометричні перетворення українського орнаменту 
вишивки» (ХЗОШ №110) 
 
Байкова К. «Застосування теореми Менелая» (ХСШ №62) 
 
Баклан  О. «Розробка учбової комп’ютерної  програми   прогнозування  
коливань економічних показників малих підприємств» (Фіз-мат. Ліцей № 
27) 
 
Бурзак  Д. «Розробка шкільного WEB-музею історії розвитку 
інформатики» (ХС№ 158) 
 
Жарко І. «Знайомство із середовищем скетч» (Кадетський корпус) 
 
Зінькєєва Ю. «Зв'язок між піфагоровими трійками і числом 
Рамануджана» (ХЗОШ № 5) 
 
 



Кривуля Б. «Віртуальна реальність» (ХПЛ № 4) 
 
Мельников Д. «Компьютерные модели неочевидных физических 
явлений» (ХСШ№164) 
 
Стоянов М. «Застосування методу невизначених коефіцієнтів до задач 
оптимізації» (ХСШ №62) 
 
Сунцов І. «Визначення національності особи за формою ока» (ХТЛ№  173) 
 

 

НАРТЕКС-ЮНІОР 

Донченко Б. «Фотохимический смог» (Кадетський корпус) 
 
Панченко С. «Золотий перетин». (Кадетський корпус) 
 
Заєць Є. «Розробка  ВЕБ-сторінки «Жінки  в  історії  розвитку 
інформатики»» (ХЗОШ №158) 
 
Курилишин Я. «Ряд Фібонначі» (Кадетський корпус) 
 
Лесь  М. «Розробка  ВЕБ-сторінки «Герої  нашого часу»» (Ліцей Вертикаль 
ХОЗШ № 166) 
 
Тупчий Я. «З глибини віків прагнемо до екстремуму по параболі»  (ХЗОШ 
№164) 
 
Щербаков М. «Геометричні фігури: вчора, сьогодні, завтра» (Кадетський 
корпус) 
 
Чигрин П. «Ультра  против  Енігми  або  англо-німецьке протистояння» 
(Ліцей Вертикаль ХОЗШ № 166) 
 
 



 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Дата проведення:  27 січня 2017 

Місце проведення: 

Головний корпус ХНУ імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4. 

 
12.30–13.30 — Реєстрація учасників конференції  

13.30–14.00 — Пленарне засідання   

14.00–16.00 — Робота в секціях 
 

Регламент роботи конференції:  

Доповідь на секції — до 5 хвилин, дискуссія до 3-х хвилин. 

 

Пленарне засідання (ауд. V-58).  
Виступи: 

Литовченко Сергій Дмитрович — голова організаційного комітету, 
кандидат історичних наук, доцент, декан історичного факультету 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
 
Сорочан Сергій Борисович — доктор історичних наук, професор, 
завідуючий кафедрою історії стародавнього світу та середніх віків 
історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. 
Каразіна 
 
Акімов Олександр Борисович — кандидат історичних наук, директор 
Школи Мистецтв Харківської міської ради 
 
Фомін Михайло Володимирович — кандидат історичних наук, 
доцент кафедри туристичного бізнесу ХДАК  
 
Архімандрит Володимир (Швець) — настоятель Свято-
Антонієвського храму, викладач Харківської духовної семінарії 



 

ПРОГРАМА 
ВІДКРИТОЇ ГУМАНІТАРНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

УЧНІВСЬКИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ 
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА  

«НАРТЕКС» 
«РІЗДВЯНІ ЧИТАННЯ» 

 
27 СІЧНЯ 2017 РОКУ 

АРХЕОЛОГІЯ 

Бєляєв А. «Кремація як елемент поховального обряду черняхівскої 
культури (за матеріалами могильника Війтенки 1)» ( «Обдарованість») 
 
Гулевич І. «Встановлення сировинних баз бронзових виробів за 
матеріалами Салтівської культури могильнику Суха Гомольша» (ХСШ № 
181) 
 
Зімонін В. «Наземні каркасно-глинобитні споруди на поселенні 
(«Обдарованість») 
 
Кікоть К. «Пізньоантична базиліка в Тірі» (ХЗОШ №120) 
 
Кошарна В. «Рання базиліка 1935 року: до питання про інтерпретацію» 
(ХГ № 55) 
 
Лисечко К. «Античні теракоти з Мірмекію та Ольвії в колекції 
Харківського історичного музею»  (ХСШ № 99) 
 
Шаповалов С. «Походження та розвиток видовжених сокир бронзового 
віку» (ХРТ, 2 курс) 
 
Янкелова К.  «Жіночі поховання з двома-трьома фібулами на 
могильнику римського часу Війтенки»  (ХГ № 55) 
 
 
 
 
ФІЛОСОФІЯ, КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВО   

Грабець О. «Філософські погляди А.Сент-Екзюпері» ( «Обдарованість») 
 



Жусь Ю. «Семантика кольорів та символів українських ґерданів в 
роботах слобожанських майстрів» (ХСШ № 29)  
 
Канцевич М. «Ранньохристиянські пам’ятки Херсонеса» («Лєствіца») 
 
Кащєєва К. «Збереження  та відродження українських  народних 
традицій бісероплетіння в творчості  народного майстра А. В. 
Тормишевої»  (ХСШ № 29) 
 
Клівак А. «Містичні практики православного ісихазму та дзен-
буддистської медитації: порівняльний аналіз» (ХНВК № 45) 
 
Марченко Т. «Реформація та сучасний протестантизм» (ХЗОШ № 120) 
 
Саенко А. «Філософія екзистенціалізму у творчості А.Камю» 
(«Обдарованість») 
 
Сліпченко С. «Поховальна трапеза у світогляді пізньоантичного 
Північного Причорномор’я» (ХГ №55) 
 
Ткачук Я. «Японський меч та українська шабля як символи націй» 
(ХЗОШ №52) 
 
Хаустова С.  «Культура Индии» (ХЗОШ №120) 
 

 

СОЦІОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА  

Богданова С. «Глобалізаційні процеси у повсякденній сфері життя» (ХЛ 
№ 149) 
 
Гладковська А. «Профільне навчання у школі: свобода вибору курсів та 
мотивація у навчанні» (ХЗОШ №52) 
 
Жижимов О. «Критичне мислення як спосіб розвитку творчих 
здібностей учнів» (ХЗОШ 120) 
 
Каспарова М. «Науково-дослідницька діяльність учнів у позашкільному 
навчальному закладі» (ХГ №55) 
 
Коваленко О. «Яке місце в житті підлітків займає книга» (ХЗОШ №52) 
 



Лебедєва В. «Особливості виховання підростаючого покоління» (ХСШ 
№134) 
 
Левченко С. «Вплив масової культури на життя сучасної людини» (ХСШ 
№ 29) 
 
Ложкіна Н. «Особливості дитячого телебачення в Україні» (Пісочинський 
колегіум) 
 
Пушкарь М. «Кримінальна субкультура молоді» (Роганська гімназія) 
 
Філь О. «Гроші. Їх вплив на життя людини» (Кадетський корпус) 
 
 
 
 
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ  

Боровинська Ю. «Фізична культура і спорт у Стародавній Греції» 
(Коротичанський ліцей) 
 
Гурко В. «Конституційна реформа Мейдзі» (ХГ № 1) 
 
Доренский Н. «Сталинская модель экономики» (Кадетский корпус) 
 
Іваненко О. «Японське економічне чудо – ментальний вимір» (ХЗОШ № 
100) 
 
Колеснікова М. «Хрестові походи на Схід» (ХЗОШ № 100) 
 
Косов М. «Кавказький регіон у зовнішній політиці імператора 
Юстиніана I» (ХГ № 55) 
 
Рубанова Е. «Роль красоты в образах представительниц российской 
императорской семи»  (ХГ № 83) 
 
Селєвьорстова Ю. «Одяг городян ранньосередньовічного Херсонесу-
Херсону в контексті візантійської традиції» (ХЗОШ №37) 
 
Соловіченко В. «Своеобразие культуры Древнего Египта» (ХЗОШ №120)  
 
Удовикова Д. «Анна Болейн. Любовь похожая на смерть» (ХШ №5) 
 



Шлома А. «Лицо советской сатиры: анализ обложек журнала «Крокодил» 
(1922-1991)» (ХГ 1).  
 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ  

Бурлай І. «Особливості економічного розвитку Кримського ханства» 
(Липецька ЗОШ) 
 
Вовчанский И. «Релігія козаков» (Кадетський корпус) 
 
Грубнік А. «Кучугура-Кучеренко-видатний український кобзар» 
(Олексіївська ЗОШ) 
 
Долгінцева Р. «Самоусвідомлення та сприйняття учасників 
гайдамацького руху» (ХЗОШ № 64) 
 
Зінченко Е. «Українське кобзарство як об’єкт репресивної політики 
радянської влади» (Олексіївська ЗОШ) 
 
Лисенко А. «Вплив М.Ф. фон Дітмара на формування культури 
підприємництва» ( «Обдарованість») 
 
Мазепа О.  «Тріумфальні арки України» (ХЗОШ №165) 
 
Осипов М. «Податкова та митна політика урядів Української Держави 
гетьмана П. П. Скоропадського» (ХГ № 55) 
 
Платухіна М. ««Життя після смерті»: образи Тараса Шевченка в 
радянській візуальній пропаганді»  ( «Обдарованість») 
 
Тимошенко Д. Цензура в Україні: від радянських часів до сьогодення 
(ХЗОШ 158) 
 
Холодний В. «Портрети ватажків українського козацтва» (ХЗОШ №165) 
 
Шокур М. «Голокост в Україні у роки Другої світової війни» (ХЗОШ 
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