
 1 

 
 

УКРАЇНА 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

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

 

 
НАКАЗ  

 
29 березня  2019 р.                                                                                          № 9 
 
Про визначення переможців ІІ (очного) етапу 
ХІІ Міжнародного конкурсу з українознавства  
для учнів 8–11 класів  
загальноосвітніх навчальних закладів 
 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17.10.2018  
№ 1/9–634 «Про організацію ХІІ Міжнародного конкурсу з українознавства 
для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу НДІУ 
від 18.10.2018 № 37 «Про організацію та проведення ХІІ Міжнародного 
конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів» наказу НДІУ «Про визначення переможців І (заочного) 
етапу ХІІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів» від 18.03.2019 р. № 9 та рішення журі 
ХІІ Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. За підсумками роботи комісій з перевірки письмових робіт з 
українознавства та захисту науково-дослідних робіт, роботи науковців 
Науково-дослідного інституту українознавства, які рецензували учнівські 
конкурсні роботи членам журі ХІІ Міжнародного конкурсу з українознавства 
для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 29 березня 
2019 р. визначити переможців ІІ (очного) етапу Конкурсу та нагородити їх 
дипломами. 

2. Визначити серед учасників ІІ (очного) етапу Х 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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Додаток № 1  
до наказу № 9  від 29.03.2019 р.  

 
Список учнів, які стали переможцями ІІ (очного) етапу 

ХІ Міжнародного конкурсу з українознавства 
для учнів 8–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

 
 
Серед учнів 8 класу: 
І місце:  
Ребенчук Христина Леонідівна (Путильська гімназія Путильської 

районної ради Чернівецької області) Сплав лісу Черемошем – давнє 
гуцульське ремесло 

  
ІІ місце:  
Свистун Сніжана Василівна (Черкаський колегіум «Берегиня») 

Трахтемирів: історія та сучасність 
 
ІІ місце:  
Михальчук Влада Олександрівна (Піддубненська ЗОШ І–ІІІ ст. 

Великоновосілківської районної ради Донецької області) Особливості 
утримання сича хатнього та народні повір’я, пов’язані з ним 

 
ІІІ місце:  
Панас Анастасія Богданівна (Чернятинська загальноосвітнья школа І-

ІІІ ступенів Городенківського району Івано-Франківської області) Січовий 
рух у Галичині на початку ХХ століття 

 
ІІІ місце:  
Сєван Римма Валентинівна (Кілійський заклад загальній середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №3-ліцей Кілійської міської ради Одеської області) 
Кілія козацької доби у творчості Валерія Виходцева 

 
ІІІ місце:  
Торунова Катерина Олександрівна (Комунальний заклад «Луцький 

навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської 
області) Волинське весілля: традиції та сучасність 

 
Серед учнів 9 класу: 
 
І місце:  
Демченко Ростислав Іванович (Полтавський обласний науковий 

ліцей-інтернат імені А. С. Макаренка) Географія звукових ландшафтів 
міста Полтави 
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ІІ місце: 
Швець Катерина Сергіївна (Опорний заклад «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів с. Прилісне» Прилісненської сільської ради ОТГ Маневицького 
району Волинської області) Марія Цюприк у розвитку шкільної освіти на 
Волині у 30–50-х рр. ХХ ст. (на прикладі Маневиччини) 

  
ІІ місце:  
Мельник Тетяна Ігорівна (Опорний заклад навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 
заклад-позашкільний навчальний заклад-гімназія» Асканія-Нова селищної 
ради) Еволюція топоніму «Асканія-Нова» на географічних картах ХІХ-
ХХ ст. 

 
ІІІ місце:  
Ігнатцов Максим Владиславович (Корюківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 4 Корюківської міської ради Чернігівської області) 
Видатний майстер Корюківщини  Олександр Самійлович Корнієвський 

 
ІІІ місце:  
Ковальова Марина Володимирівна (Новогупалівський навчально-

виховний комплекс Вільнянської районної ради Запорізької області) «С 
берегов Днепра» Я. П. Новицького – наукове інформаційне джерело 
історії села Новогупалівка (до 200-літнього ювілею) 

 
ІІІ місце:  
Ковальчук Анастасія Василівна (Ліцей «Білоцерківський 

колегіум» Білоцерківської міської ради Київської області) Семантика 
літературно-художнього образу гарячих напоїв у серії книг «Теплі 
історії» видавництва «Брайт Стар Паблішинг» 

 
 
Серед учнів 10 класу: 
 
І місце:  
Фоменко Альона Віталіївна (Полтавський обласний науковий ліцей-

інтернат імені А. С. Макаренка) Олесь Гончар і Джером Селінджер: 
жанрові константи і стильові модифікації новели ХХ століття 

 
ІІ місце:  
Обломей Іванна Миколаївна (Новгород-Сіверська державна гімназія 

імені К.Д. Ушинського Чернігівської області) Побутування паремій на 
позначення вірувань у Новгород-Сіверському районі Чернігівської 
області 

 
 



 5 

ІІ місце:  
Юсковець Ірина Михайлівна (Сарненський районний ліцей «Лідер» 

Сарненської районної ради Рівненської області) Стильові та композиційні 
особливості іконостасів храмів Сарненщини ІІ пол. ХІХ – ХХ ст. 

 
ІІІ місце:  
Крес Наталія Олегівна (Корюківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1 Корюківської міської ради Чернігівської області) Особливості 
говірки міста Корюківки Чернігівської області 

 
ІІІ місце:  
Васільєва Юлія Федорівна (Джурівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Снятинського району Івано-Франківської області) 
Мікротопонімічна спадщина рідного краю та проблеми її збереження 

 
ІІІ місце:  
Хітайлова Катерина Євгенівна (Енергодарська мала академія наук 

учнівської молоді ЕМР Запорізької області) Мешканці м. Енергодара та 
Кам’янсько-Дніпровського району, загиблі в зоні АТО у 2014–2017 рр. 

 
 
Серед учнів 11 класу: 
 
І місце:  
Білостоцька Стефанія В’ячеславівна (Бучанська Українська гімназія) 

Українська газотранспортна система (ГТС): сучасні геополітичні  
виклики та енергетична політика через призму національних інтересів 
України 

 
ІІ місце:  
Рудик Вікторія Мирославівна (Івано-Франківський академічний 

ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради) Феномен «соціального 
сирітства» в контексті трудової міграції 

 
ІІ місце:  
Корендій Яна Андріївна (Гімназія імені В.П. Фількова Лугинської 

селищної ради Лугинського району Житомирської області) 
Соціокультурний феномен читання у світобаченні українського підлітка 
(на прикладі прочитання сучасної прози: повістей «Крута компанія» 
Наді Білої та «Знає тільки Мару» Олени Рижко, роману «Сканери» 
Роберта М. Зоннтаґа) 
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ІІІ місце:  
Лешак Ангеліна Романівна (Івано-Франківський міський Центр 

патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери) Спілка 
української молоді Галичини: створення та діяльність 

 
ІІІ місце:  
Чебенєєва Аліна Геннадіївна (Бердянська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 16 з поглибленим вивченням іноземних мов Бердянської міської 
ради Запорізької області) Афористичність та сентенційність як домінанти 
поетичного мислення у творах Ліни Костенко (за збіркою «Триста 
поезій») 

 
ІІІ місце:  
Драч Антон Олексійович (Полтавський обласний науковий ліцей-

інтернат імені А. С. Макаренка) Використання гідропотенціалу Псла та 
Ворскли для розвитку малої гідроенергетики Полтавської області 
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Додаток № 2 
до наказу № 9  від 29.03.2019 р.  

 
Переможці у номінаціях за кращу науково-дослідну роботу:  
 
8 клас  
 
Колле Анна Анисіївна, учениця 8 класу Анадольського навчально-

виховного комплексу Волноваської районної ради Донецької області  
за перемогу в номінації «Дослідження історії рідного краю» 
 
Мажора Анна Юріївна, учениця 8 класу Лубенського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Лубенської районної ради Полтавської області  
за перемогу в номінації «Дослідження подій Революції Гідності та 

АТО» 
  
 
 9 клас 
 
Чумаченко Анна Леонідівна, учениця 9 класу Комунального закладу 

«Дивізійська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Татарбунарської районної ради Одеської 
області  

за перемогу в номінації «За емоційну глибину в осмисленні ролі жінки 
в сучасній українській армії» 

 
Вакал Яна Артемівна, учениця 9 класу Троїцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Берестівської сільської ради Бердянського району 
Запорізької області  

за перемогу в номінації «За оригінальне краєзнавче дослідження» 
 
 
10 клас 
 
Логовічов Ілля Олександрович, учень 10 класу Краматорської 

української гімназії Краматорської міської ради Донецької області 
за перемогу в номінації «Оригінальність дослідження традиційної 

культури та символіки українців» 
 
Логос Ангеліна Володимирівна, учениця 10 класу Путильської гімназії 

Путильської районної ради Чернівецької області 
за перемогу в номінації «Глибоке знання культурної спадщини 

українців» 
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11 клас 
 
Рой Поліна Володимирівна, учениця 11 класу Білоцерківської ЗОШ І–

ІІІ ст. № 6 Білоцерківської міської ради Київської області 
за перемогу в номінації «Дослідження процесів посилення становища 

української мови в сучасному інформаційному просторі України» 
 

Гринецька Анастасія Олександрівна, учениця 11 класу Рівненської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 8 

за перемогу в номінації «З розгляду суспільних процесів сучасної 
України» 
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Додаток № 3 
до наказу № 9  від 29.03.2019 р.  

 
Переможці серед учнів закордонних українських освітніх закладів: 
 
І місце:  
Туман Анастасія Олексіївна, учениця 8 класу Муніципального 

освітнього закладу «Бендерська загальноосвітня гімназія № 3 ім. І. П. 
Котляревського» Придністровського регіону Республіки Молдова «Рослини 
в українських народних обрядах» 

 
Переможці у номінаціях за кращу науково-дослідну роботу серед 

учнів закордонних українських освітніх закладів: 
 
Делієргієв Родіон Олегович, учень 11 класу Муніципального 

освітнього закладу «Бендерська загальноосвітня гімназія № 3  ім. І. П. 
Котляревського» Придністровського регіону Республіки Молдова «Видатні 
українські особистості в історії міста Бендери» 

за перемогу в номінації «Глибоке знання культурної спадщини 
українців» 

 
Злобін Кирило Геннадійович, учень 11 класу Міжнародного 

українського ліцею ім. Т. Шевченка, м. Стамбул, Туреччина «Українська 
еміграція після розпаду СРСР: соціокультурний вимір» 

за перемогу в номінації «Популяризація українознавства за межами 
України» 

 
Ліу Айбіке, учениця 11 класу Міжнародного українського ліцею ім. Т. 

Шевченка, м. Стамбул, Туреччина «The evolution of Ukrainian mind set during 
immigration» 

за перемогу в номінації «За ґрунтовне дослідження української 
діаспори» 

 
 
 


