
Відділення: Мовознавство 

Секція: Українська мова  
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1.  Бамбуля  

Софія  

Олександрівна 

Бахмутська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 10 

Бахмутської міської ради 

Донецької області 

11 Жаргонізми в мовленні 

різних вікових груп як 

засіб емоційно – 

експресивної лексики 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 

2.  Войтенко 

Анастасія  

Юріївна 

Степанівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів філія 

Іллінівського опорного закладу 

загальної середньої освіти з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов Іллінівської 

сільської ради Костянтинівського 

району Донецької області 

9 Динаміка особових імен 

селища Довга Балка (ХХ 

– поч. ХХІ ст.) 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 

3.  Войцеховська  

Поліна  

Вікторівна 

Слов’янський педагогічний ліцей 

Слов’янської міської ради 

Донецької області 

10 Прозоніми роману А. 

Федя «В дорозі» 

Українська 

мова та 

література  

м. Слов’янськ 

4.  Головченко 

Віолетта 

Олександрівна 

Костянтинівська спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 13 з поглибленим 

вивченням іноземних мов 

Костянтинівської міської ради 

Донецької області 

11 Лексичні інновації 

іншомовного 

походження в сучасній 

українській мові (на 

матеріалі мови ЗМІ) 

Українська 

мова та 

література 

м. Слов’янськ 



5.  Камінська  

Ганна 

Олександрівна 

Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 Покровської міської 

ради Донецької області 

9 Використання колірної 

лексики у творчості 

Любові Чорної 

Українська 

мова та 

література 

м. Покровськ 

6.  Ковбаса  

Аліна  

Дмитрівна 

Іванопільська спеціалізована 

школа I-III ступенів 

Костянтинівської районної ради 

Донецької області 

11 Фразеологічне багатство 

української мови 

Українська 

мова та 

література  

м. Слов’янськ 

7.  Ларіонова  

Ольга  

Євгенівна 

Комунальний заклад 

«Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради Донецької області» 

10 Фразеологічні одиниці в 

збірці Василя Шкляра 

«Чорне Сонце»: 

функціональний аспект 

Українська 

мова та 

література 

м. Маріуполь 

8.  Новікова 

Ганна  

Олексіївна 

Обласна очно-заочна школа 

«Юний дослідник», 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 17 Слов’янської 

міської ради Донецької області 

11 Прізвиська села Крива 

Лука Лиманського 

району Донецької 

області 

Українська 

мова та 

література  

м. Слов’янськ 

9.  Філатова 

Марія  

Олександрівна 

Костянтинівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Мар’їнської 

районної ради Донецької області, 

обласна очна-заочна школа 

«Юний дослідник» 

11 Призвища сучасного 

села (на матеріалі села 

Костянтинівка 

Мар’їнського району 

Донецької області) 

Українська 

мова та 

література 

м. Покровськ 

10.  Чермянін  

Антон 

Валерійович  

Українська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 13 Селидівської 

міської ради Донецької області 

11 Специфіка псевдоніма 

як антропонімічної 

одиниці (на прикладі 

псевдонімів українських 

письменників ХІХ-ХХ 

ст.) 

Українська 

мова та 

література 

м. Покровськ 

 


