
Номінація «Кращі дослідницькі та творчі роботи студентів, аспірантів, 

молодих науковців» 

Диплом 1 ступеня, грошова винагорода 5 тис. грн 

 Анастасія Канівець,  ст. наук. співр. Наукове дослідження «Образи Голодомору в 

кінематографі – зміни парадигми». Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, 

м. Київ 

 Елла Горобинська, студ. Творча робота. Есе «Про Голодомор і не тільки…». Рубіжанський 

професійний хіміко-технологічний ліцей,  Луганська обл., м. Рубіжне  

Диплом 2 ступеня, грошова винагорода 3 тис. грн 

 Ірина Климко, методист. Дослідницька робота «Сатирична візія режиму в фольклорних 

меморатах Голодомору 1932–1933 рр.». КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала Академія наук 

учнівської молоді», м. Львів  

 Вадим Єфремов, аспір. Дослідницька робота «Художня візія Голодомору 1932–1933 рр. у 

творчості житомирських літераторів». Житомирський державний університет ім. І. Франка, м. 

Житомир 

Диплом 3 ступеня, грошова винагорода 2 тис. грн 

 Микола Гандзюк, студ. Дослідницька робота «Голодомор 1932–1933 рр. Міжнародно- 

правова кваліфікація». Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 

 Діана Єреп, учен. Дослідницька робота «Відео-інтерв’ю зі свідком Голодомору 1932–1933 рр. 

Ольгою Федорівною Єреп». Творча робота. Есе «Історію потрібно вчити не тільки з книг і 

карт», Гімназія «Діалог», м. Київ 

Диплом з відзнакою, грошова винагорода 1 тис. грн  

 Наталія Мартинова, студ.  Дослідницька робота «Голодомор 1932–1933 років на території с. 

Терпіння». Таврійський державний агротехнологічний університет, Запорізька обл., м. 

Мелітополь 

 Анастасія Моцаренко, студ. Дослідницька робота «Інтерв’ю зі свідком Голодомору 1932–1933 

рр. Євдокією Степанівною Курбалою). Полтавський юридичний коледж Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Полтава 

 Наталія Розумна, студ. Науково-пошукова робота «Голодомор 1932–1933 рр. у приватних 

історіях (Широківський район Дніпропетровської області)». Державний вищий навчальний 

заклад «Криворізький державний педагогічний університет», м. Кривий Ріг 

 Олександра Смілянець, студ. Дослідницька робота «Відео-інтерв’ю зі свідком Голодомору 

1932–1933 рр. Феодосієм Клімовим». Творча робота. Поезії. Уманський державний 

педагогічний університет ім. Павла Тичини, Черкаська обл., м. Умань 

 Дмитро Ткачук, студ. Дослідницька робота «Житомир 1932–1933 рр.: події Голодомору крізь 

призму приватних історій жителів міста». Житомирський державний технологічний 

університет, м. Житомир  

Номінація «Кращі методичні розробки уроку/лекції вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів/викладачів вищих навчальних закладів» 

Диплом 1 ступеня, грошова винагорода 5 тис. грн 

 Анна Сизова, Прохніцький Олександр, вчителі історії та правознавства. Методична розробка. 

Веб-квест «Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид Українського народу в приватних історіях і 

просторі культури», Первомайський НВК ЗОШ №15-колегіум, Миколаївська обл., 

м.Первомайськ 



 Марина Борисенко, вчителька малювання, керівник художнього гуртка. Навчально-методичні 

матеріали до виховного заходу/творча робота. Серія малюнків «Візуальні образи епохи 

Голодомору» (власне сприйняття відео-презентації/вступу до Спеціальної теми Конкурсу – 

2017), КЗО Навчально-реабілітаційний центр «Горлиця», Дніпропетровська обл., м.Дніпро 

Диплом 2 ступеня, грошова винагорода 3 тис. грн 

 Олена Калюжна, вчителька історії. Методична розробка уроку для  учнів 10 класу «Голодомор  

1932–1933 рр. – геноцид Українського народу», Дебальцевський НВК, Дніпропетровська обл., 

Васильківський район, с. Дебальцеве 

 Євген Мазур, керівник театрального гуртка-студії. Навчально-методичні матеріали до 

позашкільного заходу/творча робота. Сценарій театральної вистави «Голодна совість», 

Театральний гурток-студія «Мельпомена» районного центру позашкільної освіти, 

Закарпатська область, Міжгірський район, село Лопушне 

Диплом 3 ступеня, грошова винагорода 2 тис. грн 

 Валерій Островський, методист лабораторії суспільно-гуманітарних дисциплін. Методична 

розробка заняття для дітей молодшого шкільного віку «Злочин людомору забуттю не 

підлягає», Івано-Франківський ОІППО, Івано-франківська обл., м. Івано-Франківськ  

 Олена Яблуновська, вчителька української мови та літератури. Методична розробка уроку 

«Трагедія всієї України через долю однієї родини (за романом Світлани Талан «Роколоте 

небо»)», Медведівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.Залізняка, Черкаська обл., Чигиринський район, 

с.Медведівка 

Диплом з відзнакою, грошова винагорода 1 тис. грн 

 Ніна Авраменко, вчителька історії, керівник гуртка. Методична розробка практичного заняття 

для гуртка «Усна народна творчість як джерело вивчення Голодомору 1932–1933 років в 

Україні», Лосинівська ЗОШ, Чернігівська обл., Ніжинський район, смт. Лосинівка 

 Олександр Бабкін, вчитель історії та правознавства. Методична розробка уроку «Пам'ять про 

Голодомор у моєму селі», Дубовомахаринецький ЗНВК, Вінницька обл., Козятинський район, 

с.Дубові Махаринці 

 Марія Данильчук, вчителька літератури. Методична розробка уроку з української літератури 

«Трагічна доля українського народу в романі-хроніці Уласа Самчука «Марія» (ідейний зміст, 

проблематика, образи)», ЗОШ  І-ІІІ ст. № 119, м. Київ 

 Олег Кравченко, Тетяна Чабан, вчителі історії та правознавства. Методична розробка 

практичного заняття «Голодомор 1932–1933 рр.: пам’ятаймо заради життя», Чигиринський 

НВК №2, Медведівська ЗОШ, Черкаська обл., Чигиринський район, м. Чигирин 

 Світлана Марцих, Лариса Бойко, вчителька історії та правознавства/вихователька. Методична 

розробка уроку «Діти і батьки в умовах Голодомору 1932–1933 рр.», КЗ «Запорізька 

спеціалізована школа-інтернат «Січовий колегіум»», Запорізька обл., м.Запоріжжя  

 Юлія Мовмига, вчителька української мови та літератури. Методична розробка уроку для 

учнів 10 класу на тему «Література рідного краю про Голодомор 1932–1933 рр. (Повість 

Микити Чернявського «Ранок під ногами»)», Сєвєродонецька гуманітарно-естетична гімназія, 

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк 

 Олена Москаленко, викладач суспільних дисциплін. Методична розробка. Веб-квест «Про 

Голодомор 1932–1933 рр. мовою мистецтва», Полтавський політехнічний коледж, Полтавська 

обл., м. Полтава 

 Юлія Нужа, вчителька історії, заступник директора з навчально-виховної роботи. Музейний 

урок «Голодомор 1932–1933 років в Україні – геноцид українського народу», Олександрівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. ім. І.С.Буряка, Харківська обл., Валківський район, с.Олександрівка 



 Анна Холодняк, вчителька історії. Методична розробка «Голодомор 1932–1933 рр. 

Інтерактивна карта Полтавщини», Кременчуцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 12, Кременчуцька обл., м. 

Кременчук 

 Лариса Чекерес, вчителька історії та правознавства. Методична розробка уроку для учнів 10 

класу (за діючою програмою рівня стандарту) «Розкуркулення та насильницька 

колективізація. Причини й перебіг Голодомору 1932–1933 рр. – геноциду українського 

народу. Масштаби та наслідки Голодомору», Трояндівська ЗОШ І-ІІІ ст., Одеська обл., 

Лиманський район, с.Трояндове 

Номінація «Кращі творчі та дослідницькі роботи учнів 5–11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» 

Диплом 1 ступеня, грошова винагорода 5 тис. грн 

 Катерина Матяш, учениця 7 кл. Творча робота. Поема «Янгол». КЗ «Малобілозерська 

естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. “Дивосвіт”», Запорізька обл., Василівський р-н, с. Мала 

Білозерка 

 Яна Наконечна, учениця 11 кл. Науково-пошукова робота «Голодомор 1932–1933 рр. крізь 

призму приватних історій (с. Матвіївка Чигиринського району Черкаської області)». 

Чигиринський НВК «Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 2», 

Черкаська обл., Чигиринський район, м. Чигирин 

Диплом 2 ступеня, грошова винагорода 3 тис. грн 

 Віолетта Кумпан, учениця 9 кл. Творча робота. Малюнок «Монумент зажуреній свічці». НВО 

«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв», Кіровоградська 

обл., м. Олександрія 

 Юлія Янчук, учениця 10 кл. Науково-пошукова робота «Мотиви “простих людей” під час 

організації Голодомору 1932–1933 рр. (крізь призму життєвої історії Ружанського Б.М.)». 

Помічнянська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 ім. Героя України Березняка Євгена Степановича, 

Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна 

Диплом 3 ступеня, грошова винагорода 2 тис. грн 

 Костянтин Богодистий, учень 11 кл. Науково-пошукова робота «Голодомор 1932–1933 рр. як 

інструмент зламу традиційної культури українського села (на прикладі спогадів Мусієнка Івана 

Костянтиновича, прадіда автора, що пережив його на Полтавщині)». Комунальний заклад 

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 8 імені Панаса Мирного, Полтавська обл., м. 

Полтава  

 Інна Буряк, учениця 10 кл. Творча робота. Поезії «Попіл пам’яті стукає в серце».  Луговицьке 

НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад», Київська обл., Поліський район, с. 

Луговики  

Диплом з відзнакою, грошова винагорода 1 тис. грн 

 Ольга Анголенко, учениця 10 кл. Творча робота. Диптих «Голод». КЗ Люботинська школа-

інтернат “Дивосвіт”, Харківська обл., смт. Кегичівка 

 Аліна Гулієва, учениця 11 кл. Науково-пошукова робота «Голодомор 1932–1933 рр. у 

приватних історіях» (інтерв’ю з свідком Голодомору 1932–1933 рр. Горульком Прокофієм 

Олександровичем). Запорізька гімназія № 25 гуманітарного профілю, м. Запоріжжя 

 Артем Гипич, учень 11 кл. Науково-пошукова робота «Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид 

Українського народу». Загальноосвітня школа I-III ст. – дошкільний навчальний заклад. 

Донецька обл., Лиманський район, с. Терни 

 Маргарита Головата, учениця 5 кл. Творча робота. Малюнок «Зернята надії». Осипенківська 

ЗОШ І-ІІІ ст., Запорізька обл., Бердянський район, с.Осипенко 



 Ірина Данилюк, учениця 11 кл. Творча робота. Малюнок «Покрова Богородиця». 

Великоомелянський НВК «школа-гімназія», Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Велика 

Омеляна 

 Валерія Древаль, Ангеліна Модвал, учениці 11 кл. Науково-пошукова робота «Родинна історія 

Голубчик Ганни Василівни в історії українського державотворення». КЗ «Дивізійська ЗОШ І-ІІІ 

ст.», Одеська обл., Татарбунарський район, с.Дивізія 

 Софія Єрифа, учениця 10 кл. Творча робота. Диптих «Їсти!». Криворізька ЗОШ I-III ст. №4, 

Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг  

 Аліна Кононенко, учениця 11 кл. Творча робота. Малюнок «1932–1933». КЗО СЗШ №133, м. 

Дніпро  

 Катерина Ластовка, учениця 10 кл. Творча робота. Малюнок «Коли б усі убиті ожили». КЗ 

«Люботинська спеціалізована школа-інтернат I-III ст. “Дивосвіт”», Харківська обл., м. Люботин 

 Наталія Ленькова, учениця 10 кл. Науково-пошукова робота «Акт геноциду Українського 

народу – Голодомор 1932–1933 рр. на шпальтах чернівецької газети “Час”». Білоусівський 

НВК, Чернівецька обл., Сокирянський р-н, с. Білоусівка 

 Ірина Максимова, учениця 11 кл. Творча робота. Есе «Стратегії виживання, прояви людяності 

в умовах Голодомору». Черкаська гімназія № 9 ім. О.М. Луценка, Черкаська обл., м. Черкаси 

 Павло Матвієнко, учень 9 кл. Творча робота. Есе «Родинна світлина [з Ярошенко Марією 

Євдокимівною]». Вознесенська ЗОШ I-III ст., Миколаївська обл., Вознесенський р-н, с-ще 

Вознесенське 

 Тетяна Помазан, Юлія Глушко, Дмитро Котович, Катерина Малюга, Олександр Сидоренко, 

Лілія Сівер, Артем Машко, Юлія Тімченко, Євген Омельченко, учні 11 кл. Творча робота. 

Документальний фільм «Голод 1932–1933 рр. – це трагічна сторінка в історії українського 

народу, яка торкнулася і території сучасної Запорізької області» (режисерка, сценаристка, 

монтажерка – Тетяна Помазан). Більмацька ЗОШ І-ІІІ ст., Запорізька обл., Більмацький р-н, 

смт.Більмак 

 Мар’яна Прудяк, учениця 6 кл. Творча робота. Малюнок «Назавжди в пам’яті».  Заборольська 

ЗОШ I-III ст., Волинська обл., м. Луцьк 

 Єлизавета Терещенко, Поліна Салтан, учениці 10 кл. Науково-пошукова робота (аудіо 

інтерв’ю) «Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид Українського народу», Спеціалізована ЗОШ І-

ІІІ ст. №5 ім. Л.І.Бугаєвської, Полтавська обл., м. Горішні Плавні Горішньоплавнівської міської 

ради 

 Ліна Труш, учениця 10 кл. Творча робота. Витинанка «Оберіг пам’яті». КЗ «НВО – ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 31, Центр дитячої та юнацької творчості “Сузір'я”, Кіровоградська обл., м. Кропивницький 

 Святослав Тупчієнко, ученик 10 кл. Науково-пошукова робота «Голодомор 1932–1933 років на 

Добровеличківщині. Свідчення очевидців». КЗ «Добровеличківське НВО “спеціалізована 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад”», Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, смт. 

Добровеличківка 

 Вікторія Халімон, учениця 6 кл. Творча робота. Есе «Не дай згаснути Свічі пам’яті (Чи вміємо 

ми цінувати хліб?)». Прилуцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 9, Чернігівська обл., м. Прилуки 

 Діана Шавкун, учениця 5 кл. Творча робота. Малюнок «Янгел-охоронець». Можняківська ЗОШ 

І-ІІІ ст., Луганська обл., Новопсковський р-н, с. Можняківка 


