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1.  Бондар  

Діана  

Сергіївна 

Обласна очно-заочна щкола 

«Юний дослідник», заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 20 військово-

цивільної адміністрації міста 

Торецьк 

11 У світі многогранників Математика м. Слов’янськ 

2.  Гребенюк  

Валерія 

Михайлівна 

Бахмутська загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 18 імені 

Дмитра Чернявського 

Бахмутської міської ради 

Донецької області 

9 Функції знаходження 

остачі від ділення 

невід’ємних цілих чисел 

на натуральне число 

Математика м. Слов’янськ 

3.  Крюченко  

Максим  

Сергійович 

Прелесненська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Черкаської 

селищної ради Слов’янського 

району Донецької області 

10 Симетричні рівняння та 

системи рівнянь 

Математика м. Слов’янськ 

4.  Кузьмук  

Ярослав 

Романович 

Комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей «Маріупольської міської 

ради Донецької області» 

11 Про значимість теореми 

косинусів та інших 

тригонометричних 

функцій у геометричних, 

Математика м. Маріуполь 



алгебраїчних та 

фізичних задачах 

5.  Мичик  

Юлія  

Вікторівна 

Опорний заклад «Торецька 

загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 6» військово-

цивільної адміністрації міста 

Торецьк Донецької області 

10 Графіки функцій з 

модулями 

 

Математика м. Слов’янськ 

6.  Паршиков  

Анатолій  

Олегович 

Слов’янський педагогічний 

ліцей Слов’янської міської 

ради Донецької області 

10 Розв’язування 

математичних задач з 

використанням 

інваріантів 

Математика м. Слов’янськ 

7.  Саган  

Володимир 

Володимирович 

Лиманський ліцей Лиманської 

міської ради Донецької області 

10 Діофантові рівняння Математика м. Слов’янськ 

8.  Троянська  

Поліна  

Сергіївна 

Костянтинівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 3 Костянтинівської 

міської ради Донецької області 

11 Параметри Математика  м. Слов’янськ 

9.  Харін  

Микита  

Сергійович 

Обласна очно-заочна школа 

«Юний дослідник», 

комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей «Маріупольської міської 

ради Донецької області» 

9 Про одну числову 

послідовність, яка 

містить числа Фібоначчі 

і Люка 

Математика м. Маріуполь 

10.  Шевченко  

Дмитро  

Ілліч 

 

Обласна очно-заочна школа 

«Юний дослідник», 

Світлодарська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Бахмутської районної ради 

Донецької області 

10 Алгебраїчні рівняння 

вищих степенів та їхні 

властивості 

Математика м. Слов’янськ 

 


