
Відділення: Матаматика 

Секція: Прикладна математика 
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1.  Архипова 

Єлизавета  

Геннадіївна 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №9 Покровської міської 

ради Донецької області 

10 Математична природа 

музики. Математика й 

музика: чи є в них зв’язок 

Математика м. Покровськ 

2.  Гінтер 

Олександр 

Олександрович  

 

КЗ «Маріупольський міський 

технологічний ліцей 

Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

10 Розрахунок техніко-

економічних параметрів 

вертикальної циліндричної 

ємності з еліптичними 

днищами для наливних 

продуктів у табличному 

процесорі Еxcel 

Математика м. Маріуполь 

3.  Данильченко 

Дар’я  

Олегівна 

обласна очно-заочна школа 

«Юний дослідник» 

Світлодарська загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів Бахмутської 

районної ради Донецької області 

9 Математика та живопис 

 

Математика м. Слов’янськ 



4.  Євдокімов 

Олексій 

Андрійович 

 

обласна очно-заочна школа 

«Юний дослідник», КЗ 

«Маріупольський міський ліцей 

Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

10 Використання векторів при 

розв`язуванні планіметричних 

та фізичних задач 

Математика м. Маріуполь 

5.  Жерліцин 

Кирило 

Михайлович 

 

Новодмитрівський навчально-

виховний комплекс І-ІІІ ступенів  

Костянтинівської районної ради 

Донецької області. 

11 Золотий переріз в пропорціях  

тіла людини 

 

Математика м. Слов’янськ 

6.  Котляров  

Данило 

Миколайович 

обласна очно-заочна школа 

«Юний дослідник» 

Світлодарська загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів Бахмутської 

районної ради Донецької області 

9 Застосування  математики  в  

психології 

 

Математика м. Слов’янськ 

7.  Куликова  

Дар’я 

Сергіївна   

опорний заклад "Торецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №6" військово-

цивільної адміністрації міста 

Торецьк Донецької області 

10 Інтеграція ряду Фібоначчі та 

арифметичної і геометричної 

прогресій у практичній сфері 

діяльності 

Математика м. Слов’янськ 

8.  Олефиренко 

Марина 

Володимирівна 

Селидівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1 

Селидівської міської ради 

10 Математичні методи 

дослідження здоров'я 

підлітків 

Математика м. Покровськ 

9.  Фомичов  

Артем  

Сергійович 

Яковлівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Соледарської міської ради 

Донецької області 

10 Математика та екологія Математика м. Слов’янськ 



10.  Шаповалова 

Віталіна 

Владиславівна 

Сіверський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1 Сіверської міської ради 

Бахмутського району Донецької 

області 

9 Прикладна математика в 

екології 

Математика м. Слов’янськ 

 


