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ПІБ   учасника 

 

 

 

Назва закладу загальної середньої, 

позашкільної, професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої, вищої                     

(І курс) освіти 
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Назва роботи 

1.  Божко 

Марія 

Миколаївна 

 

Комунальний заклад «Зеленоярська 

загальноосвітня школа I–III ступенів 

Нікольської селищної ради Донецької 

області» 

9 Про функціонування прізвиська як одного 

з видів антропонімів 

 

2.  Герасіна  

Вероніка  

Сергіївна 

Обласная очно-заочная школа «Юний 

дослідник» КПНЗ «ДОМАНУМ», 

комунальний заклад «Маріупольський 

міський технологічний ліцей Маріупольської 

міської ради Донецької області» 

11 Лінгвальні засоби створення іронічного 

ефекту та карнавальності в романі Юрія 

Андруховича «Московіада» 

3.  Гурчовська  

Анна  

Дем’янівна 

Філія Високопільського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Опорного 

закладу Очеретинський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Олександрівської селищної ради Донецької 

області 

9 Прізвиська спортсменів: номінативний, 

структурно-семантичний та аксіологічний 

аспекти 

4.  Гуцман  

Дмитро  

Євгенович 

Обласная очно-заочная школа «Юний 

дослідник» КПНЗ «ДОМАНУМ», 

Слов’янський опорний заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Слов’янської 

міської ради Донецької області 

11 Смислорозрізнювальна функція 

українського наголосу 

 



5.  Заяць  

Владислава 

Артемівна 

Великоновосілківський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 

Великоновосілківської селищної ради 

Донецької області 

10 Ніконіми викладачів та здобувачів освіти 

Великоновосілківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 

Великоновосілківської селищної ради 

Донецької області 

6.   

 

Смаілова 
Емінє 
Решатівна 

Гранітненська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Волноваської районної ради 

Донецької області 

11 Топонім «Україна» як засіб художньо-

образної системи поезії Лесі Українки 

7.  Капустина  

Ангеліна  

Романівна 

Слов'янський педагогічний ліцей Слов'янської 

міської ради Донецької області 

10 Прозоніми роману Дона Делілла «Зеро К» 

8.  Маслова  

Таїсія  

Тимурівна  

Обласна очно-заочна школа «Юний 

дослідник» КПНЗ «ДОМАНУМ», 

комунальний заклад «Маріупольський 

міський технологічний ліцей Маріупольської 

міської ради Донецької області» 

9 Неологізми у мовленні геймерів 

 

9.  Пестунова 

Аліна  

Олександрівна 

Комунальний заклад «Маріупольський 

навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа 

№48» Маріупольської міської ради Донецької 

області» 

11 Фауноніми в українських фразеологізмах: 

семантичний та структурний аспекти 

 

10.  Туркіна  

Марія  

Михайлівна 

Вугледарський навчально-виховний 

комплекс «Політехнічний ліцей - 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 

Вугледарської міської ради Донецької 

області 

11 Просте ускладнене речення в 

українському художньому мовленні 

початку ХХІ століття (на матеріалі 

повісті Зірки Ментазюк «Таємниця 

козацької шаблі» 



11.  Цуприк  

Ярослава  

Сергіївна 

Обласная очно-заочная школа «Юний 

дослідник» КПНЗ «ДОМАНУМ», 

Великоновосілківський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 

Великоновосілківської селищної ради 

Донецької області 

10 Побутова лексика говірки селища 

міського типу Велика Новосілка 

Волноваського району Донецької області 

 




