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УКРАЇНА 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА  
01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, тел. 236-01-28, ЄДРПОУ 39372167 

 

 

НАКАЗ  
 

«30»  березня  2018 р.                                                                                № 16 

 

Про визначення переможців у номінаціях 

за кращу науково-дослідну роботу 

ХІ Міжнародного конкурсу з українознавства  

для учнів 8–11 класів  

загальноосвітніх навчальних закладів 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

13.09.2017 р. № 2.2-2163 «Про організацію ХІ Міжнародного конкурсу з 

українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», 

наказу НДІУ від 19.09.2017 р. № 24 «Про організацію та проведення ХІ 

Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів», рішення Вченої ради НДІУ від 

6.03.2018 р. №2 «Про визначення переможців та відзначення учасників ХІ 

Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів», наказу НДІУ від 15.03.2018 р. № 9 

«Про визначення переможців І (заочного) етапу ХІ Міжнародного конкурсу з 

українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», 

наказу НДІУ від 30.03.2018 р. № 15 «Про визначення переможців ІІ (очного) 

етапу ХІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» та рішення журі ХІ Міжнародного 

конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

 

Н А К А З У Ю:  

 

1. Визначити серед учасників ІІ (очного) етапу ХІ Міжнародного 

конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів переможців у номінаціях за кращу науково-дослідну 

роботу та нагородити їх дипломами: 
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2. Відділу освітніх технологій та популяризації українознавства й 

відділу інформаційного забезпечення та наукових комунікацій 30 березня 

2018 р. підготувати дипломи для переможців у номінаціях за кращу науково-

дослідну роботу (згідно зі списком, наведеним у Додатку № 1 до наказу) та 

подяки їхнім науковим керівникам (згідно зі списком, наведеним у Додатку 

№ 2 до наказу). 

3. Відділу освітніх технологій та популяризації українознавства 

протягом квітня 2018 р. здійснити розсилку дипломів та подяк. 

4. Відділу освітніх технологій та популяризації українознавства 

протягом квітня–травня 2018 р. підготувати на обласні інститути 

післядипломної педагогічної освіти, департаменти (управління) освіти і 

науки різних областей України, директорам українських освітніх закладів за 

кордоном листи-повідомлення про переможців у номінаціях за кращу 

науково-дослідну роботу ХІ Міжнародного конкурсу з українознавства для 

учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

5. Контроль за виконанням наказу покладаю на себе. 

 

 

Голова журі Конкурсу 

директор                                                                                 Б. М. Галайко 
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Додаток № 1  

до наказу № 16 від 30.03.2018 р.  

 

Список учнів, які стали переможцями у номінаціях  

за кращу науково-дослідну роботу  

ХІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 

Серед учнів 8 класу: 

 

Андрущакевич Валентина Іванівна – учениця 8 класу 

Тухольківського НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. – ДНЗ» Соколівського району 

Львівської області (тема роботи: «Еволюція бойківського весілля на прикладі 

матеріалу села Тухольки, що на Львівщині») у номінації «Дослідження 

сучасних форм осмислення традиційної спадщини українців»; 

Брижицька Ангеліна Віталіївна – учениця 8 класу Котівської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Рівненського району Рівненської 

області (тема роботи: «Народжені в Україні і нагороджені Нобелівською 

премією») у номінації «Дослідження людського виміру історичних подій»; 

Єфременко Анастасія Володимирівна – учениця 8 класу 

Новоолександрівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Олександрівського 

району Донецької області (тема роботи: «Шанована людина на селі») у 

номінації «Використання письмових та усних джерел при вивченні долі 

людей в історичному процесі»; 

Карпенко Юлія Василівна – учениця 8 класу КЗ «Долинська 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» № 4 Долинської районної ради 

Кіровоградської області (тема роботи: «Степовик зі світовим ім’ям. 

Автобіографізм у поезії Яра Славутича») у номінації «Глибоке знання 

культурної спадщини українців»; 

Ковалик Дар’я Василівна – учениця 8 класу Заставнівської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Чернівецької області (тема роботи: 

«Чинбарство – традиційне ремесло Буковини») у номінації «Оригінальне 

краєзнавче дослідження»; 

Кононенко Марія Юріївна – учениця 8 класу Великобагачівського 

закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів виконавчого комітету 

Великобагачівської селищної ради Полтавської області (тема роботи: 

«Микола Дмитрієв у культурно-мистецькому контексті Великобагачівщини 

кінця ХІХ – початку ХХ століття») у номінації «Дослідження історії рідного 

краю»; 

Сень Владислава В’ячеславівна – учениця 8 класу 

Великобагачівського закладу  загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів 

виконавчого комітету Великобагачівської селищної ради Полтавської області 

(тема роботи: «Микола Ткаченко – наш земляк, учений-сходознавець, 
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мистецтвознавець, художник-медальєр») у номінації «За ґрунтовне 

дослідження української діаспори». 

 

Серед учнів 9 класу: 

 

Гнедих Дарина Юріївна – учениця 9 класу Грушівської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Дніпропетровської області (тема 

роботи: «Поезія Апостолівщини, мого небесного, мого сонячного степового 

краю») у номінації «Глибоке знання культурної спадщини українців»; 

Григорчук Любов-Дзвенислава Тарасівна – учениця 9 класу 

Глибоцького ліцею Глибоцької селищної ради Глибоцького району 

Чернівецької області (тема роботи: «Буковинське село Біла Криниця – 

світовий центр старообрядництва» у номінації «Дослідження духовно-

релігійного життя рідного краю»; 

Крутікова Олександра Сергіївна – учениця 9 класу Стрийського 

міського наукового товариства Центру творчості дітей і юнацтва Львівської 

області (тема роботи: «Образ Другої світової війни у шкільних підручниках 

України і Росії: порівняльна характеристика») у номінації «Найкраще 

аналітичне, соціологічне дослідження»; 

Марченко Ангеліна Сергіївна – учениця 9 класу Комунальної установи 

«Пологівська спеціалізована різнопрофільна школа І–ІІІ ступенів № 2» 

Пологівської районної ради Запорізької області (тема роботи: «Особливості 

діяльності волонтерського руху Пологівщини протягом 2014–2017 років у 

контексті українського волонтерського руху») у номінації «Дослідження 

подій Революції Гідності та АТО»; 

Парфенюк Марія Романівна – учениця 9 класу Литвінського закладу 

загальної середньої освіти І–ІІ ступенів Жашківської міської ради Черкаської 

області (тема роботи: «Національний стиль та концепція розвитку 

українського мистецтва в неоціненній спадщині бойчукістів») у номінації 

«Дослідження актуальних питань сучасного українського соціуму»; 

Сторчак Ксенія Геннадіївна – учениця 9 класу КУ «Пологівська СРШ І–

ІІІ ступенів № 2» Запорізької області (тема роботи: « Українська іграшка: 

історія та сучасні тенденції розвитку іграшки на прикладі робіт майстрів 

Пологівщини. у номінації «Оригінальне краєзнавче дослідження»; 

Шаясюк Софія Сергіївна – учениця 9 класу загальноосвітньої школи І–

ІІІ ступеня №7 м. Ковеля Волинської області (тема роботи: «Мистецтво 

соломоплетіння (на прикладі відомої майстрині Кравчук Марії Василівни). у 

номінації «Оригінальне краєзнавче дослідження». 

 

Серед учнів 10 класу: 

 

Булах Олег Олександрович – учень 10 класу Лубенської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 Полтавської області (тема 

роботи: «Річка Вільшанка – водний капіляр Сули») у номінації 

«Оригінальне краєзнавче дослідження»; 
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Івіна Єлизавета Дмитрівна – учениця 10 класу Полтавської обласної 

гімназії-інтернату для обдарованих дітей імені А. С. Макаренка Полтавської 

області (тема роботи: «Демонологічні образи в народних бувальщинах 

Полтавського краю») у номінації «Оригінальність дослідження 

традиційної культури та символіки українців»; 

Куліков Олександр Едуардович – учень 10 класу Костянтинівської 

загальноосвітньої школи №2 І–ІІІ ступенів Костянтинівської міської ради 

Донецької області (тема роботи: «Соціолінгвістичний аналіз мовної ситуації 

на сході України протягом  ХХ – початку ХХІ століть») у номінації 

«Глибоке вивчення мовно-культурного пограниччя»; 

Ситник Гордій Йосифович – учень 10 класу Львівської української 

гуманітарної гімназії імені Олени Степанів з поглибленим вивченням 

українознавства та англійської мови (тема роботи: «Маланка» у с. Дусанів 

Перемишлянського району Львівської області») у номінації «Дослідження 

актуальних питань сучасного українського соціуму»; 

Ткачик Василина Михайлівна – учениця 10 класу Стрийського 

міського наукового товариства Центру творчості дітей і юнацтва, Стрийської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Львівської області (тема роботи: 

«Революція Гідності в історичній пам’яті учнів старших класів (на прикладі 

м. Стрия Львівської області)») у номінації «Дослідження подій Революції 

Гідності та АТО». 

 

Серед учнів 11 класу: 

 

Вітковська Анастасія Станіславівна – учениця 11 класу КЗ 

«Хижинецька ЗОШ І–ІІІ ступенів Вінницького району Вінницької області 

(тема роботи: «Ганна Трохимівна Горощук – сільська поетеса») у номінації 

«Українознавчі виміри життєвої долі»; 

Горбач Оксана Олександрівна – учениця 11 класу Михнівської  ЗОШ 

І–ІІІ ступенів Засульської сільської ради Полтавської області (тема роботи: 

«Символічне  значення образу маку: ретроспектива від минулого до 

сьогодення») у номінації «Оригінальність дослідження традиційної 

культури та символіки українців». 

 

Серед учасників з українських освітніх закладів за кордоном: 

 

 Кошель Марія Іванівна – учениця 6 класу української школи 

ім. Ярослава Мудрого м. Брюсселя, Королівство Бельгія (конкурсна робота – 

документальний фільм «Моя маленька Батьківщина») у номінації 

«Популяризація українознавства за межами України». 
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Додаток № 2  

до наказу № 16 від 30.03.2018 р.  
 

Список наукових керівників, які підготували переможців  

у номінаціях за кращу науково-дослідну роботу  

ХІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 
 

Керівники науково-дослідних робіт учнів 8 класу 
 

№ 

п/п 

П.І.П. 

конкурсанта 

Область Назва освітнього закладу 

 

П.І.П. 

наукового 

керівника 

1 2 3 4 5 

1.  Андрущакевич 

Валентина 

Іванівна 

Львівська Тухольківський НВК «ЗОШ І–ІІІ ст. – 

ДНЗ» Соколівського району 

 

 

Андруша-

кевич 

Наталія 

Ігорівна 

2.  Брижицька 

Ангеліна 

Віталіївна 

Рівненська Котівська загальноосвітня школа 

І–ІІІ ступенів Рівненського району 

Трофімчук 

Надія 

Іванівна 

3.  Єфременко 

Анастасія 

Володими-рівна 

Донецька Новоолександрівський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Олександрівського 

району 

Ярова 

Людмила 

Тихонівна 

4.  Карпенко Юлія 

Василівна 

Кірово-

градська 

КЗ «Долинська загальноосвітня школа  

І–ІІІ ступенів» № 4 

Долинської районної ради 

Саєнко  

Інна 

Миколаївна 

5.  Ковалик Дар’я 

Василівна 

Черніве-

цька 

Заставнівська загальноосвітня школа  

І–ІІІ ступенів 

Ковальчук 

Ганна 

Михайлівна 

6.  Кононенко Марія 

Юріївна 

Полтавська Великобагачівський заклад загальної 

середньої освіти  

І–ІІІ ступенів виконавчого комітету 

Великобагачівської селищної ради 

Каленіченко 

Інна 

Миколаївна 

7.  Сень Владислава 

Вячеславівна 

Полтавська Великобагачівський заклад  загальної 

середньої освіти 

 І–ІІІ ступенів виконавчого комітету 

Великобагачівської селищної ради 

Каленіченко 

Інна 

Миколаївна 

 

Керівники науково-дослідних робіт учнів 9 класу 
 

№ 

п/п 

П.І.П. 

конкурсанта 

Область Назва освітнього закладу 

 

П.І.П. 

наукового 

керівника 

1 2 3 4 5 

1.  Гнедих  

Дарина Юріївна 

Дніпро-

петровська 

Грушівська загальноосвітня школа  

І–ІІІ ступенів 

 

Свитка 

Олександра 

Василівна 
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2.  Григорчук Любов-

Дзвенислава 

Тарасівна 

Черніве-

цька 

Глибоцький ліцей Глибоцької селищної 

ради Глибоцького району  

Димчук 

Тетяна 

Миросла-

вівна 

3.  Крутікова 

Олександра 

Сергіївна 

Львівська Стрийське міське наукове товариство 

Центр творчості дітей і юнацтва 

 

Суховерська 

Ірина 

Іванівна 

 

4.  Марченко 

Ангеліна 

Сергіївна 

Запорізька Комунальна установа «Пологівська 

спеціалізована різнопрофільна школа  

І–ІІІ ступенів № 2» Пологівської 

районної ради  

Скидан  

Юлія 

Миколаївна 

5.  Парфенюк Марія 

Романівна 

Черкаська Литвінський заклад загальної середньої 

освіти І–ІІ ступенів Жашківської 

міської ради  

 

Іванько 

Ганна 

Василівна 

 

6.  Сторчак Ксенія 

Геннадіївна 

Запорізька КУ «Пологівська СРШ  

І–ІІІ ступенів № 2» 

Штандюк 

Світлана 

Іванівна 

7.  Шаясюк  

Софія Сергіївна 

Волинська Загальноосвітня школа  

І–ІІІ ступеня  №7  

м. Ковеля 

 

Бруча 

Світлана 

Анатоліївна 

 
 
 

Керівники науково-дослідних робіт учнів 10 класу 
 

№ 

п/п 

П.І.П. 

конкурсанта 

Область Назва освітнього закладу 

 

П.І.П. 

наукового 

керівника 

1 2 3 4 5 

1.  Булах 

Олег 

Олександрович 

 

Полтав-

ська 

Лубенська загальноосвітня школа 

І–ІІІ ступенів № 3 

Яковенко 

Лариса 

Миколаївна 

2.  Івіна  

Єлизавета 

Дмитрівна 

Полтав-

ська 

Полтавська обласна гімназія-інтернат 

для обдарованих дітей імені А. С. 

Макаренка  

Панасенко 

Яна 

Вікторівна 

3.  Куліков 

Олександр 

Едуардович 

Донецька Костянтинівська загальноосвітня 

школа №2 

І–ІІІ ступенів 

Костянтинівської міської ради 

Зубатюк  

Надія 

Андріївна 

4.  Ситник 

Гордій  

Йосифович 

Львівська Львівська українська гуманітарна 

гімназія імені Олени Степанів 

з поглибленим вивченням 

українознавства та англійської мови 

Василишин 

Лариса 

Миколаївна 

5.  Ткачик Василина 

Михайлівна 

 

Львівська Стрийське міське наукове товариство 

Центр творчості дітей і юнацтва, 

Стрийська загальноосвітня школа І–ІІІ 

ступенів № 10 

Суховерська 

Ірина 

Іванівнал 
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Керівники науково-дослідних робіт учнів 11 класу 
 

№ 

п/п 

П.І.П. 

конкурсанта 

Область Назва освітнього закладу 

 

П.І.П. 

наукового 

керівника 

1 2 3 4 5 

1.  Вітковська 

Анастасія 

Станіславівна 

Вінницька КЗ «Хижинецька  

ЗОШ І–ІІІ ступенів Вінницького 

району Вінницької області 

Кравченко 

Катерина 

Анатоліївна 

 

2.  Горбач  

Оксана 

Олександрівна 

Полтавська Михнівська  ЗОШ  

 І–ІІІ ступенів Засульської 

 сільської ради  

 

Гармаш  

Алла 

Анатоліївна  

 

 

Вчителі з українських освітніх шкіл за кордоном 
 

№ 

п/п 

ПІП вчителя Назва освітнього закладу Тема роботи 

1.  Бондаренко 

Євгенія 

Українська школа імені 

Ярослава Мудрого міста 

Брюсселя 

Королівство Бельгія 

Моя маленька Батьківщина 

2.  Глотова Наталія 

Ярославівна 

Українська школа імені 

Ярослава Мудрого міста 

Брюсселя 

Королівство Бельгія 

День української писемності та 

мови в Українській школі  

імені Ярослава Мудрого міста 

Брюсселя 

3.  Кошель Оксана 

Володимирівна 

 

Українська школа імені 

Ярослава Мудрого міста 

Брюсселя 

Королівство Бельгія 

Запалимо свічки (до Дня пам’яті 

жертв Голодомору і політичних 

репресій) 

4.  Калитка Мар’яна 

Андріївна 

 

Поліщук Наталя 

В’ячеславівна 

Українська школа «Мрія» 

м. Барселона  

Королівство Іспанія 

 

 

 

Українські весільні обряди кінця 

ХІХ ст. (Полісько-Волинський 

регіон) 

5.  Балацька  

Наталія 

Володимирівна 

 

УНЗ Школа «Материнка» 

ім. Д. Павличка у Варшаві  

Республіка Польща 

 

Інтерактивна ігрова програма 

«Ой на Катерини і на Андрія» 

6.  Ганич Оксана 

Михайлівна 

Школа Дивосвіт, 

М. Алькоркон, Мадрид 

Королівство Іспанія 

Утворення Галицько – 

Волинського князівства. Роман 

Мстиславич. Боротьба за владу. 

Данило Романович 

7.  Лобач Алла 

Володимирівна 

Українська суботня школа 

«Трембіта» 

Грецька Республіка 

 

Казка-п’єса «Зимова мандрівка» 

 

 


