
Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство 

Секція: Українська література 
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1.  Бандурко  

Софія 

Андріївна 

 

КЗ «Маріупольська 

спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №66 Маріупольської 

міської ради Донецької області» 

11 Соціально-філософська 

проблематика роману 

Світлани Талан 

«Помилка» 

Українська 

мова та 

література 

м. Маріуполь 

2.  Данильченко  

Марія 

Михайлівна 

Слов’янський педагогічний ліцей 

Слов’янської міської ради 

Донецької області 

 

11 Етнопоетичні 

константи у творчості 

Миколи Скрипця (за 

збіркою «Просинь душі 

моєї») 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 

3.  Дереза 

Поліна 

Вікторівна 

Високопільський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Олександрівської 

селищної ради Донецької області 

10 Держава, суспільство, 

людина у творі 

В.Винниченка 

«Сонячна машина» 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 

4.  Драбчук  

Аліна  

Русланівна 

Бахмутська загальноосвітня 

школа I – III ступенів №24 

з поглибленим вивченням 

окремих предметів та курсів 

Бахмутської міської ради 

Донецької області 

11 Літературний ринок. 

Питання популярності 

сучасного українського 

письменника 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 
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5.  Івахненко 

Владислава  

Романівна 

Красноармійський міський ліцей 

«Надія» Покровської міської 

ради Донецької області 

11 Особливості творчої 

манери письменника-

земляка Петра 

Гайворонського 

Українська 

мова та 

література 

м. Покровськ 

6.  Курулюк 

Єлизавета 

Олексіївна 

Обласна очна-заочна школа 

«Юний дослідник», 

Златоустівська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради 

Донецької області 

11 Прояви милозвучності 

в поезії Павла Тичини 

 

Українська 

мова та 

література 

м. Маріуполь 

7.  Линник  

Кирило 

Олексійович 

 

Обласна очно-заочна школа 

«Юний дослідник», комунальний 

заклад "Маріупольський міський 

навчально-виховний комплекс 

"Гімназія-школа" №27 

Маріупольської міської ради 

Донецької області" 

11 Художнє осмислення 

теми Голокосту в 

наративному дискурсі  

поетичної збірки 

Маріанни Кіяновської 

«Бабин Яр. Голосами» 

Українська 

мова та 

література 

м. Маріуполь 

8.  Логовічов 

Ілля 

Олександрович 

 

Обласна очна-заочна школа 

«Юний дослідник», 

Краматорська українська 

гімназія Краматорської міської 

ради Донецької області 

11 Інтерпретація слів-

символів у художньо-

образному світі  Г.С. 

Сковороди та Б.-

І. Антонича 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 

9.  Некрасова 

Дар’я  

Романівна 

 

Обласна очно-заочна школа 

«Юний дослідник», комунальний 

заклад «Маріупольська 

спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 66 Маріупольської 

міської ради Донецької області» 

10 Еволюція жіночого 

образу на сторінках 

роману Ірен 

Роздобудько «Тут і 

тепер» 

Українська 

мова та 

література 

м. Маріуполь 

10.  Пефтієва  

Дарія  

Великоновосілківський ЦДЮТ, 

Великоновосілківська 

11 «Володарка Понтиди» 

Юрія Косача – 

Українська 

мова та 

м. Покровськ 



Іванівна загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2, 

Великоновосілківської районної 

ради Донецької області 

історико-

пригодницький роман 

література 

11.  Рижеголова  

Ольга  

Олександрівна 

Донецький обласний палац 

дитячої та юнацької творчості 

(гурток «Літературна 

творчість»), Дружківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №7 Дружківської 

міської ради Донецької області 

10 Структура комічного та 

семантика сатиричного 

у творчості Остапа 

Вишні як вияв 

українського 

менталітету 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 

12.  Шкуматова  

Софія  

Олегівна 

Новогродівський заклад 

загальної середньої освіти  І-ІІІ 

ступенів №10 імені Тараса 

Шевченка Новогродівської 

міської ради Донецької області 

10 Екзистенційна 

проблема «іншого» в 

сучасній літературі про 

підлітків 

 

Українська 

мова та 

література 

м. Покровськ 

13.  Ялі  

Анастасія  

Іванівна 

Комунальний заклад 

«Кременівська загальноосвітня 

школа I-III ступенів імені братів 

Зосіма Нікольської районної 

ради Донецької області 

11 Франкознавство. 

Маловідомий Франко: 

людина, митець, 

громадянин 

 

Українська 

мова та 

література 

м. Маріуполь 

 


