
 

 

Кіровоградська Мала академія наук учнівської молоді 

 

Титанова промисловість як чинник соціально-економічного розвитку Кіровоградської 
області (на прикладі Виробничо-комерційної фірми «Велта») 

Кармазін Дар’я Богданівна, учениця 11 класу Златопільської гімназії м. Новомиргорода 
Новомиргородської міської ради Кіровоградської області 

 Учасниця Всеукраїнських учнівських олімпіад із географії, фізики, 
астрономії, української мови - 2019/2020 р.р. - ІІІ місце 

 Учасниця Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови 
2019/2020 р.р. - ІІ місце 

 Учасниця Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України (2018/2019 р.р. - ІІ етап ІІІ 
місце - відділення наук про Землю, секція «Географія та 
ландшафтознавство», 2019/2020 р.р. - ІІ етап І місце - відділення наук про 
Землю секція «Географія та ландшафтознавство») 

 Переможниця районного турніру юних фізиків (2019/2020 р.р.) 
 

Сфера наукових інтересів: Соціально-економічна географія, глобальні проблеми людства, 
світова економіка. 

Дослідницьку роботу присвячено з'ясуванню впливу титанової промисловості на рівень 
соціально-економічного розвитку Кіровоградської області. 

Металургійний комплекс був і залишається одним із базових у галузевій структурі 
економіки України. Основою комплексу є чорна металургія. Однак чорні метали та продукція з 
них (чавун, сталь, прокат тощо) схильні до корозії. Тому виникла нагальна потреба в заміні заліза 
на більш стійкі до корозії метали. Одним з таких металів виявився титан.  

Україна на сьогодні одна з небагатьох країн світу, що мають запаси титанових руд і 
розвивають виробництво титанової продукції. Кіровоградська область – одна з небагатьох 
областей України, що за рахунок місцевих запасів титанових руд почала розвиток цієї галузі 
кольорової металургії лише у 2000-х рр. і досягла певних успіхів. Тому вважаємо тему нашої 
роботи актуальною. 

На основі аналізу літературних та Internet джерел уточнено географію родовищ титанових 
руд та виробництва титану в світі та в Україні. 

Здійснено комплексну характеристику Виробничо-комерційної фірми «Велта» з метою 
виявлення впливу її діяльності на рівень соціально-економічного розвитку Новомиргородського 
району та Кіровоградської області. Визначено, що починаючи з 2013 року і дотепер завдяки 
діяльності підприємства почали зростати надходження до місцевого, обласного та державного 
бюджетів. Чималі фінансові надходження від основної діяльності сприяли участі підприємства у 
різних соціальних проєктах, які охоплюють не лише Новомиргородський район, а й інші райони 
Кіровоградської області й обласний центр – м. Кропивницький.  

Результати аналізу фактичних даних візуалізовано особисто автором у вигляді схем, 
картосхем, графіків та діаграм. 

 


