
Відділення: Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство 

Секція: Українська література 

 

№  

 

 

ПІБ   учасника 

 

 

 

НВЗ 

К
л

а
с
  

Н
а

зв
а

 р
о
б
о

т
и

 

Б
а
зо

в
а

 

д
и

сц
и

п
л

ін
а
 

М
іс

т
о

 

н
а

п
и

са
н

н
я

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

о
ї 

р
о

б
о
т
и

 

1 Шалдуга  

Дар’я Олександрівна 

Дружківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 

Дружківської міської ради 

11 Етико-естетична 

проблематика 

роману Ірен 

Роздобудько «Дві 

хвилини правди» 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 

2 Сафронова   

Софія Валеріївна 

 

Новодмитрівський навчально-

виховний комплекс 

Костянтинівської районної 

ради 

10 Традиції 

європейського 

романтизму в 

ранній творчості 

Т.Г. Шевченка 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 

3 Новочадова 

Анастасія Вікторівна 

Центр дитячої та юнацької 

творчості Добропільської 

міської ради, 

Добропільський навчально-

виховний комплекс 

«Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 4 з поглибленим 

вивченням окремих предметів 

– дошкільний навчальний 

заклад» Добропільської 

міської ради 

11 Образ Діви Марії в 

поетичній спадщині 

Івана 

Величковського  

 

Українська 

мова та 

література 

м. Покровськ 



4 Назаренко Марія 

Олександрівна 

Бахмутський районний центр 

дитячої та юнацької творчості  

Бахмутської районної ради 

10 Поезія як 

віддзеркалення 

душевних поривань  

 Ростислави 

Сосницької 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 

5 Кіруцак 

Катерина Євгенівна 

Великоновосілківський 

РЦДЮТ,  

Великоновосілківська 

загальноосвітня школа № 2 

Великоновосілківської 

районної ради 

11 Особливості 

індивідуального 

стилю Ігоря 

Астапенка 

Українська 

мова та 

література 

м. Покровськ 

6 Могиліна  

Дарина Олексіївна 

Великоновосілківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2, 

Великоновосілківський 

РЦДЮТ 

Великоновосілківської 

районної ради 

10 Анатолій 

Косматенко – 

байкар рідного краю 

Українська 

мова та 

література 

м. Покровськ 

7 Щербина 

Юлія Миколаївна 

Очно-заочна школа «Юний 

дослідник» КПНЗ 

«ДОМАНУМ», 

Покровський навчально-

виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний 

заклад І –ІІІ ступінів – 

дошкільний навчальний 

заклад»  

Бахмутської районної ради 

10 Гроші як 

типологічний мотив 

у творчості Оноре 

де Бальзака та Івана 

Карпенка-Карого 

(повість «Гобсек», 

комедії «Сто тисяч» 

та «Хазяїн»).   

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 



8 Якименко  

Анастасія Іванівна 

Дем’янівська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів 

Першотравневої районної ради 

10 Рецепція античної 

міфології 

 у творчості Миколи 

Зерова 

Українська 

мова та 

література 

м. Маріуполь 

9 Логовічов Ілля 

Олександрович 

Краматорська українська 

гімназія Краматорської міської 

ради 

9 Слова-символи як 

категорія 

художнього світу 

Григорія Сковороди 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 

10 Сєда  

Марія Євгенівна 

Комунальний заклад 

"Маріупольська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №66 

Маріупольської міської ради 

Донецької області" 

11 Проблема 

історичної пам’яті в 

романі Ліни 

Костенко 

«Берестечко» через 

призму поетичних 

афоризмів 

Українська 

мова та 

література 

м. Маріуполь 

 


