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Шановні Члени журі,  

тема мого дослідницького проєкту: «Система охолодження повітря для 

приватних будинків». 

З дитинства я захоплювався технікою та різними природничими науками. Міг 

часто придумувати цікаві конструкції та механізми, малювати схеми різних 

пристроїв, годинами просиджувати з конструкторами, створюючи щось нове, іноді 

нереальне, але своє. Моєю найулюбленішою книгою стала товстенька дитяча 

енциклопедія, яку я затягав до дірок. Любов до техніки передалася мені, напевне, від 

тата, який викладає фізику в школі. Саме він відкрив мені ще з раннього дитинства 

всі секрети про природу нашого світу. У старших класах  я дізнався про Малу 

академію наук і одразу виникло бажання створити (як завжди в дитинстві) щось не 

лише цікаве, а й корисне, але вже на більш науковому підґрунті. Так я у восьмому 

класі почав працювати над моделюванням модернізованого рекуператора. Мої 

викладачі вірили в мене навіть тоді, коли не вірив ніхто. І ми перемогли: я виборов 

із своєю роботою призове місце на Іntel Eko Україна 2019. Так, отримавши гарний 

досвід, працюю наразі уже над другим моїм дослідженням.  

Більшість речей,  що оточують нас у повсякденному житті, придумані 

людиною. І на кожну річ - від маленької ручки до високого хмарочоса - витратили 

колосальну кількість часу та енергії, перш ніж змогти хоча б уявити це. Але все одно 

нічого в нашому світі не ідеальне. Навіть зараз люди працюють над 

вдосконаленням, переосмисленням та шліфуванням існуючих уже давно винаходів. 

Я зрозумів, що завдяки Малій академії наук будь хто може взяти участь у 

дослідженні та вирішенні проблем людства. Навіть підлітки мають можливість 

створити щось своє на рівні більшому, ніж дитячі малюнки, та ще й 

продемонструвати це іншим людям та однодумцям так, як зробив це я в минулому 

році. 

Ще влітку почав замислюватись над темою нової наукової роботи. Спершу я не 

міг вигадати нічого захоплюючого та цікавого. Однак, якось натрапив на наукову 

статтю про те, що в одному з європейських міст використовують морську воду для 

охолодження будинків влітку. Тоді я згадав, що в звичних нам кондиціонерів, як і в 

абсолютній більшості існуючих пристроїв, вигаданих людиною, є свої недоліки. 

Хоча кондиціонери і мають надзвичайну ефективність, що досягає 300 і навіть 

більше відсотків, але вони можуть стати небезпечними для людини.  Ці пристрої 

використовують фреон, що є небезпечним, а також можуть накопичувати бактерії. 

На додачу до цього через високу для багатьох ціну не кожен може їх собі дозволити, 

а зовнішні блоки псують фасади багатьох будинків і навіть історичних пам’яток. 

Отже, я зміг знайти проблему для наукової роботи, але треба було тепер знайти 

ще й гарне рішення, адже досі не знав, яке буде дослідження. Обдумавши декілька 

варіантів із вдосконалення існуючої системи,  вирішив, що треба зробити щось 

більш нове, а не повторювати когось. І тоді  згадав свою попередню наукову роботу. 

Так як фізичні процеси були схожі, зміг використати свої знання та розробки, 

отримані впродовж трьох років навчання в МАН. Я згадав про дослідження таких 

вчених як Ранка, Хілш та Шауберг. Взявши їх за основу, зміг легко скомпонувати 

пристрій, не роблячи великої кількості зайвих досліджень та не зупиняючись на 

слабших методах розв’язання проблеми.  
 

З повагою Гарасько Назарій 



 


