
Відділення: Мовознавство 

Секція: Англійська мова 
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1 Сербулова 

Яна 

Олександрівна 

Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 Покровської 

міської ради 

11 Аломорфні та 

ізоморфні 

елементи 

тлумачення 

англійських та 

українських 

прислів’їв про 

закон 

Англійська 

мова 

 

м. Покровськ 

2 Шевченко  

Наталія Тарасівна 

Білицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 10 

Добропільської міської 

ради 

8 Особливості 

молодіжного 

дискурсу в 

сучасних 

англомовних 

піснях 

Англійська 

мова 

 

м. Покровськ 

3 Ружинська 

Анастасія Павлівна 

Соледарська 

загальноосвітня школа І -

Ш ступенів № 13 з 

поглибленим вивченням 

англійської мови 

Бахмутського району 

11 Особливості 

використання 

граматичних 

трансформацій при 

перекладі 

оповідань А.К. 

Англійська 

мова  

м. Слов’янськ 



Дойла «Пригоди 

Шерлока Холмса» 

4 Ігнатюк  

Тетяна Ігорівна 

Новогродівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №10 ім.Тараса 

Шевченка Новогродівської 

міської ради 

10 Інтернаціональні 

слова як особлива 

група іншомовних 

запозичень у 

сучасній 

англійській мові на 

прикладі 

англомовних 

Інтернет-видань 

Англійська 

мова 

м. Покровськ 

5 Головченко  

Віолетта 

Олександрівна 

Костянтинівська 

спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №13 з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов 

Костянтинівської міської 

ради  

10 Англіцизми у 

електронних 

засобах масової 

інформації початку 

ХХІ сторіччя 

Англійська 

мова 

м. Слов’янськ 

6 Шестак  

Вікторія 

Володимирівна 

 

 

Іллінівська  спеціалізована 
школа  І-ІІІ  ступенів 
Іллінівської сільської ради 
Костянтинівського району 

9 Особливості 

функціонування 

категорії роду в 

сучасній 

англійській мові 

Англійська 

мова 

м. Слов’янськ 

7 Жариков 

Марк Олегович 

Бахмутськи навчальной -

комплексвиховний

«Загальноосвітня школа І-

11№ступенівІІІ – 

ліцей»багатопрофільний

Бахмутської міської ради 

10 Концепт «Дружба» 

в англійській та 

російській мовних 

картинах світу 

 

Англійська 

мова 

 

м. Слов’янськ 

8  Ткаченко  

Денис Сергійович 

Слов’янський педагогічний 

ліцей Слов’янської міської 

10 Тенденції 

виникнення нових 

Англійська 

мова 

м. Слов’янськ 



ради слів у сучасній 

англійській мові 

9 Грицай 

Анастасія Максимівна 

Очна-заочна школа здібної 

учнівської молоді «Юний 

дослідник» КПНЗ 

«ДОМАНУМ», 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №17  

Дружківської міської ради 

10 Особливості 

вживання 

граматичних 

конструкцій в 

текстах пісень 

англомовних рок-

груп 

Англійська 

мова 

м. Слов’янськ 

10 Овчаренко  

Діана Ігорівна 

Очна-заочна школа здібної 

учнівської молоді «Юний 

дослідник» КПНЗ 

«ДОМАНУМ», 

комунальний заклад 

"Маріупольський 

технічний ліцей" 

Маріупольської міської 

ради Донецької області" 

10 Особливості 

мовної 

репрезентації 

неологізмів сфери 

«НАУКА» 

Англійська 

мова 

м. Маріуполь 

11 Гайдарова  

Ольга Вадимівна 

Очна-заочна школа здібної 

учнівської молоді «Юний 

дослідник» КПНЗ 

«ДОМАНУМ», 

комунальний заклад 

"Маріупольський міський 

ліцей Маріупольської 

міської ради Донецької 

області" 

11 Лінгвістичні 

особливості 

англомовних 

СМС-повідомлень 

Англійська 

мова 

м. Маріуполь 



12 Котлубей  

Тетяна Євгенівна 

Навчально-виховний 

комплекс  

"Гімназія-школа" №27  

Маріупольської міської 

ради 

11 Вплив дієслів руху 

на явище саспенсу 

в детективній 

літературі (за 

матеріалом роману 

Д.Брауна 

"Інферно") 

Англійська 

мова 

м. Маріуполь 

 




