
Переможцями Конкурсу стали: 

Ковтун Володимир Володимирович, учень 8 класу Бучанської 

Української гімназії Київської обл. (робота «Розвиток українського 

шкільництва та національне виховання  молоді як імператив світоглядних 

ідей Михайла Грушевського»), 

Копилов Максим Вікторович, учень 9 класу Бучанської Української 

гімназії Київської обл. (робота «Балто-Чорноморський союз як 

геополітичний чинник європейської інтеграції України», 

Гуцул Оксана Анатоліївна, учениця 10 класу Львівської української 

гуманітарної гімназії ім. О. Степанів Львівської обл. (робота «Великодній 

фольклор села Дусанів Перемишлянського району Львівської області»), 

Третьякова Ольга Сергіївна, учениця 11 класу Івано-Франківської 

міської Малої академії наук учнівської солоді Івано-Франківської міської 

ради Івано-Франківської обл. (робота «Відносини України та Республіки 

Польща в контексті Волинської трагедії (1991-2016 рр.)»), 

 

Друге місце поділили  

Учні 8 класу: 

Грицюк Віталій Олександрович, «Топонімічні легенди 

Миролюбівки», Миролюбівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Попільнянської районної 

ради, Житомирська обл.; 

Овчаренко Едуард Геннадійович, «Усна народна творчість села 

Балаклії», Балакліївська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Полтавська обл. 

Учні 9 класу: 

Білостоцька Стефанія В’ячеславівна , «Історія меморіальна та 

історія актуальна: концепт пам’яті як домінанта історії Михайла 

Грушевського доби визвольних змагань», Бучанська Українська гімназія, 

Київська обл.; 

Скорик Ірина Андріївна, «Функціонально-семантичні особливості 

тропів та стилістичних фігур у прозових творах Кузьми Скрябіна», 



Комунальний заклад Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ступенів імені О. Барвінського, 

Тернопільська обл. 

Учні 10 класу: 

Балацька Вікторія Олександрівна, «Аналітичні розмисли над 

рукописом «Лƀтописи Парохіи  вƄ  Зборƀ   отƄ 1738 года» о. Антонія 

Гойдана», Калуська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Калуської міської ради, Івано-

Франківська обл.; 

Воздіган Дарина Володимирівна, «Особливості висвітлення образу 

агресора в публікаціях про події АТО (на матеріалі інтернет-порталу 

«Волинська правда»)», Комунальний заклад «НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 – 

колегіум», Волинська обл. 

Учні 11 класу: 

Гончар Володмир Васильович, «Трансформація соціальних практик 

переселенців  Закерзоння на теренах Дніпропетровщини (на прикладі 

Томаківського району)», Томаківська ЗОШ №2 Томаківської районної ради,  

Дніпропетровська обл.; 

Кроліцька Олена Михайліна, «Сучасне драматичне втілення теми 

революції у п’єсах Олександра Ірванця та Неди Неждано», Івано-

Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради, 

Івано-Франківська обл. 

Третє місце здобули: 

учні 8 класу 

Логош Ангеліна Володимирівна, «Магія води в гуцульській 

обрядовості», Путильська гімназія, Чернівецька обл.;  

Полевік Ольга Юріївна, «Естет архітектурних форм: доля і творчість 

рівненського архітектора Миколи Пасічника», Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Рівненська обл.;  

Сівакова Маргарита Максимівна, «Допомога волонтерських 

організацій українським військовим в зоні АТО», Комунальний заклад 



«Маріупольська ЗОШ І-ІІІ ступенів №19» Маріупольської міської ради, 

Донецька обл. 

Учні 9 класу: 

Митросяк Інесса Павлівна, «Наш земляк Михайло Кочерган – 

секретар сойму Карпатської України, соратник Августина Волошина», 

Дихтинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Путильської районної ради, Чернівецька 

обл.;  

Пересунько Тетяна Олегівна, Перша «Базарська трагедія, 

закарбована в поетичному рядку», Коростенський НВК «Школа-гімназія» № 

12, Житомирська обл.; 

Русевич Христина Романівна, «Благодійність як прояв соціальної 

активності українця-патріота», Калуська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, Івано-

Франківська обл. 

Учні 10 класу: 

Біловусяк Андрій Володимирович, «Українці як автохтонне 

населення на території Польщі: історія та сучасність», Мала академія наук 

учнівської молоді Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківська обл.; 

Гачкевич Антоніна Юріївна, «Діяльність товариства «Просвіта» в с. 

Матвіївці як противага антиукраїнським течіям у суспільно-культурному 

житті села», Матвіївський НВК Шумського району, Тернопільської обл.; 

Коршинська Катерина, «Натхненна творчістю великих… 

(наслідувальні жанри як засіб самовираження у світлі класичних 

літературних надбань)»», Калуська гімназія ім. Дмитра Бахматюка Калуської 

міської ради, Івано-Франківська обл. 

Учні 11 класу: 

Лапа Єгор Олегович, «Дідух – український оберіг», ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №5 Бахмацької районної ради, Чернігівська обл.;  

Орешко Руслана Ігорівна, «Душа мого народу-вишитий весільний 

рушничок, барвінками та мальвами зігрітий», Сарненський районний ліцей 

«Лідер» Рівненська обл.;  



Ситник Всеволод Володимирович, «Тематичні та поетикальні 

особливості збірки «Нехворощ» Любові Пономаренко», Спеціалізована ЗОШ 

І-ІІІ ступенів «3 імені В. О. Нижниченка Горішньоплавнівської місько, 

Полтавська обл. 

 

 

Окремо серед учасників Конкурсу було вибрано призерів у 

номінаціях: 

 

Учні 8 класу номінації 

Лещенко Анна Сергіївна, «Дідух – символ єднання українського 

народу», учениця 8 класу Піддубенської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Великоновосілківської районної ради (Донецька обл.) у номінації 

«Оригінальне дослідження традиційної культури та символіки 

українців»; 

Голобородько Олександр Олексійович, «Запорозька (Микитинстка) 

Січ на Нікопольщині», учень 8 класу КЗ «Нікопольської СШ І-ІІІ ступенів 

№5» (Дніпропетровська обл.) у номінації «Дослідження історії рідного 

краю»; 

Возняк Дарія Олегівна, «Вербалізація концепту «війна» у сучасній 

українській літературній мові (на прикладі поетичних текстів (Л. Костенко, 

Б. Гуменюка, Н. Кметюк, А. Хромова, І. Цілик)», учениця 8 класу 

Волочиського навчально-виховного комплексу у складі ЗОШ І ступеня та 

гімназії (Хмельницька обл.) у номінації «Дослідження сучасного 

стануукраїнської мови»; 

Ковалінська Анастасія, «Громадська і художньо-публіцистична 

діяльність Миколи Руцького як важливий елемент розкриття історичної 

правди про боротьбу ОУН-УПА», учениця 8 класу Нетішинського НВК 

«ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» (Хмельницька обл.) у номінації «Глибоке 

знання культурної спадщини українців»; 



Чинчик Анна Павліна, «Українська діаспора за кордоном», учениця 8 

класу Рокитненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Омельницької сьльської ради 

(Полтавська обл.) у номінації « Дослідження актуальних питань сучасного 

українського соціуму». 

 

 

Учні 9 класу номінації 

Криштопа Антон Віталійович, «Київська Русь в булгарських 

літописах», учень 9 класу Українського гуманітраного ліцею Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ) у номінації 

«Оригінальність дослідження»; 

Бондарчук Костянтин Володимирович, «Герцоги Фердинанд та 

Генріх Ангальт-Кетенські – засновники колонії Асканія-Нова», учень 9 класу 

НВК Асканія- Нова «ЗОШ І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний заклад-

гімназія» Чаплинської районної ради (Херсонська обл.) у номінації 

«Дослідження історії рідного краю»; 

Митрик Віктор Вікторович, «Родина Захарієвичів та їх внесок в 

створення архітектурного обличчя Львова», учень 9 класу Львівської 

української гуманітарної гумназії імені Олени Степанів (м. Львів) у номінації 

«Оригінальне краєзнавче дослідження»; 

Динюк Анна Анатоліївна, «Герої поруч з нами», учениця 9 класу 

ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Кримне Старовижівського району (Волинська обл.) у 

номінації «Дослідження подій Революції Гідності та АТО»; 

Кузьменко Вікторія Русланівна, «Роки минуть, війни вже не забути 

ні тим, хто є, ні тим, кому ще бути», учениця 9 класу Броварської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 (Київська обл.) у номінації «Дослідження подій Революції 

Гідності та АТО». 

Резніченко Анжеліка Олександрівна, «Вплив молодіжних 

субкультур на формування особистості старшокласника», учениця 9 класу 



Комунального закладу Миронівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (м. Київ) у 

номінації «Краще аналітично-соціологічне дослідження»; 

Коломоєць Ольга Леонідівна, «Шубін – дух донецьких копалень», 

учениця 9 класу Піддубненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосілківської 

районної ради (Донецька обл.) у номінації «Глибоке знання культурної 

спадщини українців»; 

Проник Христина Михайлівна, «Дім художника – мольберт. Бог 

прив’язав мене до мольберта (Іван Марчук)», учениця 9 класу Тернопільської 

класичної гімназії (Тернопільська обл.) у номінації «Використання 

письмових та усних джерел при вивченні долі людей в історичному 

процесі»; 

Хавро Максим Васильович, «Феномен Ігоря Герети – «Людини 

українського ренесансу, людини універсального чину»», учень 9 класу 

Тернопільської класичної гімназії (Тернопільська обл.) у номінації 

«Використання письмових та усних джерел при вивченні долі людей в 

історичному процесі»; 

Лебідь Юлія Олександрівна, «Ергонімікон міста Конотоп», учениця 9 

класу Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради 

(Сумська обл.) у номінації «Дослідження актуальних питань сучасного 

українського соціуму». 

 

Учні 10 класу номінації 

Коршинська Катерина, «Натхненна творчістю великих… 

(наслідувальні жанри як засіб самовираження у світлі класичних 

літературних надбань)», учениця 10 класу Калуської гімназії ім. Дмитра 

Бахматюка Калуської міської ради (Івано-Франківська обл.) у номінації 

«Оригінальність дослідження»; 

Давидова Тетяна Олегівна, «Поезія Майдану – історичний код нації», 

учениця 10 класу Рафалівської ЗОШ І-ІІІ ступнів Володимирецької районної 

ради (Рівненська обл.) у номінації «Дослідження подій Революції Гідності»; 



Гачкевич Антоніна Юріївна, «Діяльність товариства «Просвіта» в с. 

Матвіївці як противага антиукраїнським течіям у суспільно-культурному 

житті села», учениця 10 класу Матвіївського НВК Шумського району 

(Тернопільська обл.) у номінації «Дослідження історії рідного краю»; 

Балацька Вікторія Олександрівна, «Аналітичні розмисли над 

рукописом «Лƀтописи Парохіи  вƄ  Зборƀ   отƄ 1738 года» о. Антонія 

Гойдана», учениця 10 класу Калуської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Калуської 

міської ради (Івано-Франківська обл.) у номінації «Залучення до 

дослідження і впровадження в науковий обіг оригінального джерела»; 

Кохан Марта Олександрівна, «Лицарі ХХІ століття: незламні 

предтечі свободи», учениця 10 класу Калуської ЗОШ І-ІІІ ступенів Калуської 

міської ради (Івано-Франківська обл.) у номінації «Оригінальне 

досілдження сучасної військової героїки»; 

Гедз Владислав Богданович, «Вища освіта в Україні чи Республіці 

Польща: свідомий вибір української молоді», учень 10 класу Бучанської 

Української гімназії (Київська обл.) у номінації «Дослідження актуальних 

питань сучасного українського соціуму»; 

Мурза Ганна Георгіївна, «Українські фразеологізми, запозичені з 

новогрецької мови», учениця 10 класу Комунального закладу 

«Малоянисольська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені В. В. Балабана» (Донецька обл.) 

у номінації «Глибоке вивчення мовно-культурного пограниччя»; 

Гречка Євгенія Сергіївна, «Побутування народних топонімічних 

переказів та легенд у селищі Велика Новосілка Донецької області», учениця 

10 класу Великоновосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (Донецька обл.) у 

номінації «Оригінальне краєзнавче дослідження»; 

Гуцул Оксана Анатоліївна, «Великодній фольклор села Дусанів 

Перемишлянського району Львівської області», учениця 10 класу Львівської 



української гуманітарної гімназії імені О. Степанів (м. Львів) у номінації 

«Дослідження фольклору і традицій рідного краю»; 

Коноваленко Владислав Олегович, «Релігійні громади Конотопа: 

конфесійний склад та територіальне поширення», учня 10 класу 

Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради (Сумська 

обл.) у номінації «Найкраще аналітичне, соціологічне дослідження». 

 

Учні 11 класу номінації 

Хвещук Юлія Юріївна, «Антропонімічне  поле  імен  мешканців  

міста Славути (1935 –1945 роки)», учениця 11 класу НВК «Спеціалізована 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, ліцей «Успіх» (Хмельницька обл.) у номінації 

«Оригінальність дослідження»; 

Малиш Анна Юріївна, «Богом дані криниці села Іспас на Буковині», 

учениця 11 класу Іспаська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вижницького району 

(Чернівецька обл.) у номінації «Дослідження історії рідного краю»; 

Мазур Тамара Анатоліївна, «Коболчинська димлена кераміка кінця 

ХІХ – початку ХХІ століття», учениця 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів села 

Коболчин Сокирянського району (Чернівецька обл.) у номінації 

«Оригінальне краєзнавче дослідження»; 

Котисько Віта Михайлівна, «Вечорниці – одна з форм традиційного 

дозвілля української молоді (звичаї і традиції, пов’язані з проведенням 

вечорниць нашими предками на Сарненщині)», учениця 11 класу 

Сарненського районного ліцею «Лідер» (Рівненська обл.) у номінації 

«Глибоке знання культурної спадщини українців»; 

Брич Ярослав Ярославович, «Роль духовного наставництва в 

морально-психологічному забезпеченні сучасного українського воїна», учень 

11 класу Добропільського НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з 

поглибленим вивченням окремих предметів – дошкільний навачльний 



заклад» Добропільської міської ради (Донецька обл.) у номінації 

«Дослідження актуальних питань сучасного українського соціуму»; 

Ібрагімова Уляна Азарівна, «Пісенний фольклор сіл Томаківського 

району Дніпропетровської області: Томаківка, Добра Надія, Михайлівка, 

Преображенка, Кисличувате», учениця 11 класу Томаківського НВК «ЗОШ І-

ІІІ ступенів дошкільний навачльний заклад №1» Томаківської районної ради 

(Дніпропетровська обл.) у номінації «Дослідження сучасних форм 

осмислення традиційної спадщини українців»; 

Дубограй Юрій Миколайович, «Жіноче обличчя війни: внесок жінок 

Добровеличківщини в перемогу Другої світової війни», учень 11 класу 

Добровеличівської спеціалізованої ЗОШ –інтернат І-ІІІ ступенів 

(Кіровоградська обл.) у номінації «Дослідження людського виміру 

історичних подій»; 

Фітак Анна Олегвіна, «Покутництво – феномен релігійного 

дисидентства на Прикарпатті», учениця 11 класу Івано-Франківської міської 

Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради 

(Івано-Франківська обл.) у номінації «Дослідження духовно-рулігійного 

життя рідного краю». 

 

За підсумками роботи комісій з перевірки тестових завдань з 

українознавства Журі ІХ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 

8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів визначило переможців та 

нагородило їх грамотами: 

Учнів 8 класу: 

за І місце: Овчаренко Едуарда Геннадійовича, Бакалійська ЗОШ І-ІІ 

ступенів, Полтавська обл. 

за ІІ місце: Ковалінську Анастасію, Нетішинський НВК «ЗОШ І-ІІ 

ступенів та ліцей», Хмельницька обл.; Ковтун Володимира 

Володимировича, Бучанська Українська гімназія, Київська обл.; Полевік 

Ольну Юріївну, Рівненська ЗОШ І-ІІ ступенів №8, Рівненська обл. 



за ІІІ місце: Возняк Дарію Олегівну, Волочиський НВК у складі 

ЗОШ І ступені та гімназії, Хмельницька обл.; Грицюк Віталія 

Олександровича, Миролюбівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Попільнянської 

районної ради, Житомирська обл. 

Учнів 9 класу: 

за І місце: Білостоцьку Стефанію В’ячеславівну, Бучанська 

Українська гімназія, Київська обл.; Копилова Максима Вікторовича, 

Бучанська Українська гімназія, Київська обл.; Митроняк Інессу Павлівну, 

Дихтинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Путильської районної ради, Чернівецька 

обл. 

за ІІ місце: Біланчук Богдану Русланівну, ЗОШ І–ІІІ ступенів с. 

Прилісне Маневицького району, Волинська обл.; Костенко Анастасія 

Андріївна, Український гуманітарний ліцей Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, м. Київ; Криштопа Антона 

Віталійовича, Український гуманітарний ліцей Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, м. Київ. 

за ІІІ місце: Резніченко Анжелвку Романівну, Комунальний заклад 

Миронівська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 Київська обл.; Русевич Христину 

Романівну, Калуська ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, Івано-Франківська обл.; Фисюк 

Ольгу Ігорівну, Чернівецька гімназія №1 імені Тараса Шевченка, 

Чернівецька обл.; Хавро максима Васильовича, Тернопільська класична 

гімназія, Тернопільська обл. 

Учнів 10 класу: 

за І місце: Біловусяк Андрія Володимировича, Мала академія наук 

учнівської молоді Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківська обл.; 

Воздіган Дарину Володимирівну, Комунальний заклад «НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 13 – колегіум» міста Ковеля, Волинська обл.; Коршинську 

Катерину, Калуська гімназія ім. Дмитра Бахматюка Калуської міської ради, 

Івано-Франківська обл.; Толуб’як Марію Віталіївну, Заліщицька державна 

гімназія, Тернопільська обл. 



за ІІ місце: Гедз Владислава Богдановича, Бучанська Українська 

гімназія, Київська обл.; Кохан Марту Олександрівну, Калуська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №7 Калуської міської ради, Івано-Франківська обл. 

за ІІІ місце: Гачкевич Антоніну Юріївну, Матвіївський НВК 

Шумського району, Тернопільська обл.; Горбенко Іллю Андрійовича, 

Новотроїцька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Херсонська обл.; Погорецьку 

Анастасію Валентинівну, Білоцерківський колегіум Білоцерківської міської 

ради, Київська обл.; Сіденко Катерину Леонідівну, Гіннівсько-Тернівський 

НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Білопільської 

районної ради, Сумська обл.; Троян Анну Юріївну, Барвінківська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Барвінківської районної ради, Харківська обл. 

Учнів 11 класу: 

за І місце: Кроліцьку Олену Михайлівну, Івано-Франківський 

академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської районної ради, Івано-

Франківська обл. 

за ІІ місце: Брич Ярослава Ярославовича, Добропільський НВК 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих 

предметів – дошкільний навачльний заклад» Добропільської міської ради, 

Донецька обл. 

за ІІІ місце: Котисько Віту Михайлівну, Сарненський районний 

ліцей «Лідер», Рівненська обл.; Ментус Катерину Сергіївну, Лубенська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №6, Полтавська обл.; Орешко Руслану 

Ігорівну, Сарненський районний ліцей «Лідер», Рівненська обл.; 

Третьякову Ольгу Сергіївну, Івано-Франківська міська Мала академія наук 

учнівської молоді Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківська обл. 

 


