Тематика робіт ІІ (обласного) етапу
конкурсу-захисту учнівських
науково-дослідницьких робіт в МАН України
(13-15 лютого 2020 року)

Історія України
Моделі взаємовідносин державної влади Царського і більшовицького
періоду з німцями-колоністами на Півдні України
Збройні сили Української Держави
Репресії проти робітників на Півдні України на початку 30-х років
ХХ століття
Ліквідація Запорізької Січі та подальша доля козаків після її
ліквідації
Українська жінка і Друга світова війна
Депортовані українці західної Бойківщини на Півдні України (На
матеріалах Миколаївської, Херсонської та Одеської областей)
Повсякденне життя етнічних поляків у 60-х початку 90-х років на
теренах Миколаївщини
Психологічні зміни населення України під час голодомору 1932-1933 рр.
Найманці-складова армії Речі посполитої та війська Богдана
Хмельницького
Доля ромів Очаківського повіту Миколаївщини в роки румунської
окупації 1941-1944 рр.
Люблінська унія: передвісник появи козацтва як нової суспільної
сили
Постать Нестора Махно на фоні української революції (1917-1921)

Всесвітня історія
Злочинність в середовищі військовослужбовців Радянської Армії на
території окупованої Німеччини
Політичний портрет Мустафи Кемаля (Ататюрка)
Концентраційні нацистські табори: історія їх створення та
призначення у гітлерівській Німеччині
Парадигма розвитку Вектору толерантності між канадським урядом
та українськими переселенцями: перша та друга хвилі еміграції
Комеморація голокосту як засіб об’єднання спільнот

Історичне краєзнавство
Національний природний парк "Бузький гард" у контексті розвитку
села Мигія в 1994-2019 роках
Політика репресій проти єврейського населення Миколаївщини в
20-х-50-х рр. ХХ ст.
Друга світова війна на Миколаївщині
Миколаївщина в період революції 1917-1918 років
Злочини нацистів проти євреїв та ромів в роки Другої світової війни
на території сучасної Миколаївської області
Соціально-економічний розвиток Снігурівського району в період
становлення радянської влади (1919-1923 рр.)

Етнологія
Лялька-мотанка: історія виникнення, традиції та її роль в сучасному
українському суспільстві
Рушниковий геометричний орнамент: етнічна та регіональна
особливість
Розвиток музичного мистецтва ХІХ- початку ХХ ст.
Українські традиції в радянському весіллі кінця 50-х-початку 60-х
років ХХ століття ( на матеріалах Новоодеського району)
Миколаївська "Просвіта" в контексті етнокультурних процесів
Без пісні, сім’ї та народу-нема нації, народу.

Археологія
Імпорт продукції в амфорній тарі та античні пам’ятки Нижнього
Побужжя
Бондаревські джерела - нова пам’ятка археології на північному
кордоні ольвійського полісу
Рибальство в селі Біляни Вінницької області в першій половині ХХ
століття

Філософія
Міфологія українців як соціальна традиція соціуму
Філософський аспект наукового світогляду Володимира Рюміна
Філософські проблеми штучного інтелекту

Правознавство
Правове регулювання екологічної безпеки в Україні
Уповноважений (омбудсман) із захисту державної мови як один з
елементів правової системи України
Історія та нормативне забезпечення реформи децентралізації в
Очаківському районі
Конституційно-правові засади забезпечення свободи діяльності
засобів масової інформації в Україні
Права жестомовних осіб в Україні
Насильство до дітей в теоретичному та практичному аспектах
України
Інтернет-права як права людини четвертого покоління
Спортивне право в системі національного права та спортивних
відносин

Соціологія
Трудові міграції українців на прикладі с. Себине Новоодеського
району Миколаївської області
Російська агресія на Сході України: реалії і перспективи
врегулювання очима мешканців Південного регіону України.

Теологія та історія релігії
Соціокультурні та етнополітичні передумови і фактори розколу
православної церкви в Україні"
Трансформація православної догматики в РУСІ-УКРАЇНІ під впливом
народних вірувань прадавніх українців
Трансформація віри у кризові періоди: вірування українців у чудеса
та знамення (на матеріалах Миколаївської області)

Журналістика
Прикладна і просвітницька ролі травел-журналістики в інтернетпроектах (на прикладі проектів "Дома лучше" від Євгенія Синельникова
та "Подорожуймо Миколаївщиною" від Юрія Долганова

Особливості жанру портретного інтерв’ю (на матеріалі авторського
інтерв’ю
із героїнею телепроекту "Історія успіху" Світланою
Чебановою)
Спортивна журналістика в інтернет-змі Миколаєва ( на прикладі
програми "Вперед, Миколаїв!" у 2017-2019 роках)
Заголовок як засіб маніпуляції в інтернет-виданнях (на матеріалі
сайтів "Новости N" та "Nikolaev 24"

Педагогіка
Розвиток медіа компетентності учнів 9 класу

Географія та ландшафтознавство
Аналіз якості життя у Миколаївській області за регіональним
індексом людського розвитку і опитуванням населення міста
Миколаєва
Безробіття в Миколаївській області та шляхи його подолання
Проблеми підтоплення житлових мікрорайонів (На матеріалі
дослідження мікрорайону Намив (м.Миколаїв)
Дослідження стану та перспектив розвитку суднобудування в
Миколаєві"
Регіональний ландшафтний парк "Приінгульський"
Проблеми сільських поселень України та формування стратегічних
напрямів регіонального сільського розвитку на прикладі
Миколаївської області
Місце
белігеративних
ландшафтів
утуристичній
індустрії
Миколаївщини
Розвиток урбаністики у місті Миколаєві
Яхт-клуб міста Миколаєва
Екологічні проблеми навколо Миколаївського глиноземного заводу
Зелений туризм у Миколаївській області

Кліматологія та метеорологія
Вплив зміни клімату на річки півдня України ( на прикладі річки
Інгул)
Вплив географічних чинників на розвиток посівного рослинництва
на Новоодещині
Ландшафти Миколаївщини як рекреаційний ресурс
Несприятливі атмосферні явища на території України
та
Миколаївської області

Гідрологія
Особливості мікрорайону Намив, екологічні проблеми та проблеми
водопостачання
Екологічні проблеми річки Інгулець
Річка гнилий Єланець - мала степова річка України"
Розвиток водного транспорту ТОЛ СП "Нібулон"

