
Відділення: Мовознавство 

Секція: Англійська мова 
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1.  Воронін 

Єгор 

Володимирович 

Соледарська 

загальноосвітня школа І – 

ІІІ ступенів № 13 з 

поглибленим вивченням 

англійської мови 

Соледарської міської ради 

Донецької області 

10 Лінгвістичні 

особливості перекладу 

англійських паремій 

 

Англійська 

мова 

м. Слов’янськ 

2.  Коломієць 

Ванесса 

Юріївна 

Слов’янський педагогічний 

ліцей Слов’янської міської 

ради Донецької області 

9 Стилістичний аналіз 

колоронімів у романі 

Ф.С. Фіцджеральда 

«Великий Гетсбі» 

Англійська 

мова 

м. Слов’янськ 

3.  Костроміна 

Анна 

Єгорівна 

Комунальний заклад  

«Маріупольська 

спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 66 

Маріупольської міської 

ради Донецької області» 

11 Компаративний аналіз 

використання 

безеквівалентної 

лексики у науковому 

та публіцистичному 

стилях 

Англійська 

мова 

м. Маріуполь 

4.  Крапівін  

Андрій 

Валерійович 

Степанівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Олександрівської 

районної ради Донецької 

9 Англіцизми та їх 

вплив на українську 

мову (на матеріалі 

художніх творів ХХ та 

Англійська 

мова 

м. Слов’янськ 



області ХХІ століття) 

5.  Новикова 

Карина 

Олександрівна 

 

Красноармійський 

міський ліцей «Надія» 

міста Красноармійська 

Донецької області 

11 Методи перекладу 

поезії 

Англійська 

мова 

м. Покровськ 

6.  Овчаренко 

Діана  

Ігорівна 

Обласна очно-заочна 

школа «Юний дослідник», 

комунальний заклад 

«Маріупольський 

технічний ліцей» 

Маріупольської міської 

ради Донецької області 

11 Дослідження 

структурно-

семантичних 

особливостей 

телескопічних 

утворень (на матеріалі 

сучасної англійської 

мови) 

Англійська 

мова 

м. Маріуполь 

7.  Полуніна 

Юлія  

Володимирівна 

Привільська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Черкаської 

селищної ради 

Слов’янського району 

Донецької області 

9 Лексико-семантичне 

поле медицини у 

художньому творі      

А. Хейлі «Останній 

діагноз» 

Англійська 

мова 

м. Слов’янськ 

8.  Сокол  

Данило 

Сергійович 

Костянтинівський заклад 

загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів № 1 

Костянтинівської міської 

ради Донецької області 

10 Сленг у піснях як 

відображення 

молодіжної культури 

Англійська 

мова 

м. Слов’янськ 

9.  Шалашна  

Діана  

Дмитрівна 

Обласна очно-заочна 

школа «Юний дослідник», 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 17 

Слов’янської міської ради 

Донецької області 

11 Характеристика 

сучасного сленгу в 

мові американських 

підлітків 

Англійська 

мова 

м. Слов’янськ 

10.  Шевченко  Білицька загальноосвітня 9 Трактування концепту Англійська м. Покровськ 



Наталія 

Тарасівна 

 

школа І-ІІІ ступенів № 10 

Добропільської міської 

ради Донецької області 

«Різдво» в 

літературних творах, 

американських 

фільмах, піснях 

мова 

11.  Шехов  

Олександр  

Олександрович 

Новодмитрівський 

навчально-виховний 

комплекс Костянтинівської 

районної ради Донецької 

області 

10 Про що говорять 

написи англійською 

мовою на одязі учнів 

шкіл міста 

Костянтинівки та 

Костянтинівського 

району 

Англійська 

мова 

м. Слов’янськ 

12.  Шостак  

Владислава  

Олександрівна 

Селидівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6 Селидівської 

міської ради Донецької 

області 

11 Використання веб-

сервісу «Google 

Translate». Позитивні 

та негативні сторони 

сучасного 

комп’ютерного 

перекладу 

Англійська 

мова 

м. Покровськ 

 


