
Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство 

Секція: Українська література 
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1.  Бандурко  

Софія 

Андріївна 

 

Комунальний заклад  

«Маріупольська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 66 

Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

10 Художня модель 

часопростору в романі 

Ірен Роздобудько 

«Якби» 

 

Українська 

мова та 

література 

м. Маріуполь 

2.  Данильченко  

Марія 

Михайлівна 

Слов’янський педагогічний ліцей 

Слов’янської міської ради 

Донецької області 

10 Риси імпресіонізму у 

творчості Григора 

Тютюнника  

 

Українська 

мова та 

література  

м. Слов’янськ 

3.  Жеребілова  

Марія 

Дмитрівна 

Навчально-виховний комплекс 

«Ліцей із загальноосвітньою 

школою І-ІІІ ступенів» 

Костянтинівської міської ради 

Донецької області 

11 Колористика поезій 

Богдана-Ігоря 

Антонича 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 

4.  Звягінцева 

Марія  

Володимирівна 

 

Обласна очно-заочна школа 

«Юний дослідник», комунальний 

заклад «Маріупольська 

спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 66 Маріупольської 

міської ради Донецької області» 

10 Архетип крилатості в 

сучасній українській 

поезії (на матеріалі 

програми з української 

літератури 5-11 класів) 

Українська 

мова та 

література 

м. Маріуполь 



5.  Кириченко  

Ольга  

Олексіївна 

Центр дитячої та юнацької  

творчості м. Добропілля, 

Добропільський навчально - 

виховний комплекс 

«Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 4 з поглибленим 

вивченням окремих предметів - 

дошкільний навчальний заклад» 

Добропільської міської ради 

Донецької області 

11 Еволюція свідомості 

людини, яка побувала  

в зоні воєнного 

конфлікту (за 

кіноповістю                О. 

Довженка «Україна в 

огні» та романом     С. 

Жадана «Інтернат»)" 

Українська 

мова та 

література 

м. Покровськ 

6.  Курулюк 

Єлизавета  

Олексіївна 

Златоустівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради 

Донецької області 

10 Концепт «Україна» у 

творчості Василя Стуса 

Українська 

мова та 

література 

м. Маріуполь 

7.  Леонтьєва 

Анна  

Анатоліївна 

Новогродівський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів № 9 Новогродівської 

міської ради Донецької області 

9 «Слово про похід 

Ігорів» та наш край 

Українська 

мова та 

література 

м. Покровськ 

8.  Літвинова  

Софія 

Володимирівна. 

Новодмитрівський навчально-

виховний комплекс 

Костянтинівської районної ради 

Донецької області 

10 Словесний образ осені 

у ліриці Володимира 

Сосюри 

Українська 

мова та 

література  

м. Слов’янськ 

9.  Логовічов  

Ілля  

Олександрович 

Краматорська українська 

гімназія Краматорської міської 

ради Донецької області 

10 Космогонічні й біблійні 

слова-символи у творах 

Г.С. Сковороди та Б.-І. 

Антонича» 

Українська 

мова та 

література  

м. Слов’янськ 

10.  Лозиняк  

Юлія  

Петрівна 

Званівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Бахмутської 

районної ради Донецької області 

11 Утвердження ідеї 

незнищенності 

української нації, віри в 

її відродження  у 

Українська 

мова та 

література  

м. Слов’янськ 



романі Володимира 

Малика «Горить свіча» 

11.  Могиліна 

Дарина  

Олексіївна 

Великоновоселківський  

районний центр дитячої та 

юнацької творчості, 

Великоновосілківська гімназія з 

загальноосвітньою школою І 

ступеня Великоновосілківської 

районної ради Донецької області 

11 Психологізм системи 

образів повісті Євгена 

Гребінки «Кулик» 

Українська 

мова та 

література 

м. Покровськ 

12.  Остапчук  

Анастасія  

Юріївна 

Краматорська українська 

гімназія Краматорської міської 

ради Донецької області 

10 Жіночий часопростір у 

романі Дзвінки Матіяш 

«Реквієм для 

листопаду» 

Українська 

мова та 

література  

м. Слов’янськ 

13.  Щава 

Яна 

Валеріївна 

Красноармійський міський ліцей 

«Надія» міста Красноармійська 

Донецької області 

11 «Порівняння історико–

літературних  образів 

«українець-козак» і 

«українець-яничар» 

Українська 

мова та 

література 

м. Покровськ 

14.  Щербина  

Юлія   

Миколаївна 

Обласна очна-заочна школа 

«Юний дослідник», Покровський 

навчально-виховний комплекс  

«Загальноосвітній навчальний 

заклад І – ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» 

Бахмутської районної ради 

Донецької області 

11 Художнє осмислення 

голодомору в романі В. 

Барки  «Жовтий князь» 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 

 


