
Відділення: Літературознавства, фольклористика та мистецтвознавство 

Секція: Фольклористика 
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1.  Гордієнко  

Аліна  

Олександрівна 

Обласна очно-заочна школа 

«Юний дослідник», 

Великоновосілківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 

Великоновосілківської районної 

ради Донецької області 

10 Жанрово-тематичне 

розмаїття української 

народної пісні в 

сучасному репертуарі 

грецького села 

Старомлинівка 

Великоновосілків-

ського району 

Донецької області 

Українська 

мова та 

література 

м. Покровськ 

2.  Казак 

Єлизавета 

Сергіївна 

Обласна очно-заочна школа 

«Юний дослідник», 

Великоновосілківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 

Великоновосілківської районної 

ради Донецької області 

10 Розвиток колискових 

пісень, які побутують 

у Великоновосілків-

ському районі 

Донецької області 

Українська 

мова та 

література 

м. Покровськ 

3.  Калмикова  

Ольга  

Олексіївна 

Слов’янський педагогічний ліцей 

Слов’янської міської ради 

Донецької області 

11 Життєпис сіл 

Слов’янщини в 

історичних переказах 

і народних 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 



оповіданнях першої 

половини ХХ 

століття 

4.  Колесник 

Анастасія  

Андріївна 

Обласна очно-заочна школа 

«Юний дослідник», 

Златоустівська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради 

Донецької області 

9 Лірична пісня в житті 

народу  

 

Українська 

мова та 

література 

м. Маріуполь 

5.  Костенко  

Дар’я 

Миколаївна 

Обласна очно-заочна школа 

«Юний дослідник», 

Райгородоцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Слов’янської 

районної ради Донецької області 

11 Пісенний фольклор 

селища Райгородок 

Словʼянського 

району Донецької 

області 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 

6.  Цендрова  

Дарина  

Володимирівна 

Обласна очно-заочна школа 

«Юний дослідник», комунальний 

заклад «Олександрівський 

опорний заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Черкаської селищної ради 

Слов’янського району Донецької 

області» 

9 Сива пам’ять 

давнини» 

(Топонімічні 

перекази селища 

Черкаське 

Слов’янського  

району Донецької 

області) 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 

7.  Юсубова  

Лейла  

Ісламівна 

Великоновосілківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 

Великоновосілківської районної 

ради Донецької області, 

Великоновосілківський РЦДЮТ 

11 Імагологічна система 

оніричного 

фольклору 

Українська 

мова та 

література 

м. Покровськ 

 


