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Назва роботи 

1.  Аксьонова 

Поліна 

Вадимівна 

Нікольська гімназія «Софія» з 

загальноосвітньою школою І ступеня №2  

Нікольської    селищної ради Донецької області 

9 Феномен брехні як психологічний 

захисний механізм  у молодшому 

підлітковому віці 

2.  Гончар 

Ксенія  

Денисівна 

Обласна очно-заочна школа «Юний дослідник» КПНЗ 

«ДОМАНУМ», Гродівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Гродівської селищної ради Покровського 

району Донецької області 

10 Залежність від гаджетів як різновид 

адиктивної поведінки підлітків 

 

3.  Дорохіна 

Катерина 

Сергіївна 

Лиманський ліцей Лиманської міської ради 

Донецької області 

11 Тренінг як засіб формування 

психологічної готовності  

випускників до здачі ЗНО 

4.  Дяченко  

Вероніка 

Олександрівна 

Комунальний заклад «Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №3 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

9 Особливості переживання самотності у 

підлітковому віці  

5.  Ковальова  

Діана  

Сергіївна 

Навчально-виховний комплекс № 1 Покровської 

міської ради Донецької області 

11 Психологічні наслідки розлучень 

батьків для неповнолітніх дітей 



6.  Коршакова  

Вікторія 

Олексіївна 

Обласна очно-заочна школа «Юний дослідник» КПНЗ 

«ДОМАНУМ», комунальний заклад "Маріупольський 

навчально-виховний комплекс "Ліцей-школа №14" 

Маріупольської міської ради Донецької області" 

10 Психологічні особливості емоційного 

інтелекту старших підлітків 

7.  Пачаджи  

Діана  

Ігорівна 

Обласна очно-заочна школа «Юний дослідник» КПНЗ 

«ДОМАНУМ», комунальний заклад "Маріупольський 

міський технологічний ліцей Маріупольської міської 

ради Донецької області" 

11 Вплив порядку народження дитини в 
сім’ї на формування її життєвого стилю 
 

8.  Пономарьов  

Артем 

Олександрович 

Обласна очно-заочна школа «Юний дослідник» КПНЗ 

«ДОМАНУМ», Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №18 Білозерської міської ради Донецької 

області 

10 Розвиток комунікативних навичок 

молодших школярів засобами 

епістолярного жанру  

9.  Саржевська 

Валерія 

Олександрівна 

Обласна очно-заочна школа «Юний дослідник» 

КПНЗ «ДОМАНУМ», Лиманський ліцей 

Лиманської міської ради Донецької області 

9 Екологічне спілкування, як засіб 

ефективної взаємодії в системі 

«вчитель-учень» 

10.  Цвяткова  

Софія  

Артемівна 

Слов'янський педагогічний ліцей Слов'янської 

міської ради Донецької області 

11 Вплив рівня конфліктності учнів на 

психологічний клімат колективу 

 


