
Відділення: Хімія та біологія 

Секція: Психологія 
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1.  Беклеміщева 

Софія  

Петрівна 

Обласна очно-заочна школа «Юний 

дослідник, комунальний заклад 

«Спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням окремих предметів І-ІІІ 

ступенів № 4 Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

11 Переживання 

особистісної готовності 

випускника школи до 

ЗНО як фактор  

академічної успішності 

Біологія  м. Маріуполь 

2.  Власенко 

Марія  

Геннадіївна 

Обласна очно-заочна школа «Юний 

дослідник», Білозерська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 18 Добропільської 

міської ради Донецької області 

11 Розвиток духовності 

молодших школярів 

засобами епісторярного 

жанру 

Біологія  м. Покровськ 

3.  Гончар 

Іван  

Денисович 

КПНЗ «РайСЮН» Покровської районної 

ради, Гродівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Покровської районної ради 

Донецької області 

9 Вплив реклами на 

споживчу поведінку 

людей з різним типом 

темпераменту  

Історія 

України 

м. Покровськ 

4.  Дроботущенко  

Софія  

Ігорівна 

Заклад загальної середньої освіти I-III 

ступенів № 9 військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької 

області 

11 Щастя. Яким воно є? 

Психологія щастя 

Історія 

України 

м. Слов’янськ 

5.  Дудко  

Альона 

Валеріївна 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Покровської міської ради Донецької 

області 

10 Порівняльний аналіз 

копінг-стратегій дітей, 

які опинилися у 

складних життєвих 

Історія 

України 

м. Покровськ 



обставинах: ВПО та діти 

прифронтової зони 

6.  Едігер 

Ганна   

Ігорівна 

Обласна очно-заочна школа «Юний 

дослідник», заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 10 військово-

цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області 

11 Способи профілактики 

психоемоційного стресу 

серед підлітків, що 

мешкають на лінії 

розмежування 

Біологія м. Слов’янськ 

7.  Мішустін 

Євген  

Юрійович 

Іллінівський опорний заклад загальної 

середньої освіти з поглибленим вивченням 

іноземних мов Іллінівської сільської ради 

Костянтинівського району Донецької 

області 

11 Шкільні конфлікти та 

медіація як один із 

методів їх  вирішення 

Біологія  м. Слов’янськ 

8.  Сухачова  

Юлія  

Сергіївна 

Обласна очно-заочна школа «Юний 

дослідник», Білозерська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 18 Добропільської 

міської ради Донецької області 

10 Клубна діяльність як 

одна з активних форм 

самоствердження, 

самовираження і 

самореалізації 

особистості сучасного 

школяра 

Біологія  м. Покровськ 

9.  Юркіна  

Юлія  

Олексіївна 

Костянтинівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 9 Костянтинівської міської 

ради Донецької області 

11 Вивчення прояву стресів 

та шляхи їх подолання у 

молодших школярів 

Біологія м. Слов’янськ 

10.  Юхновець 

Кароліна  

Геннадіївна 

Лиманський ліцей Лиманської міської 

ради Донецької області  

11 Особливості 

суб’єктивного 

переживання щастя 

старшокласників 

Біологія м. Слов’янськ 

 


