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ХХ століття в історичній пам’яті: локальні історії
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Тарнавський Роман Богданович, д.і.н., доцент ЛНУ імені Івана
Франка
Кметь Василь Федорович, к.і.н., доцент ЛНУ імені Івана Франка
Стефанів Василь Володимирович, к. і. н., доцент, старший викладач
кафедри нової і новітньої історії України Українського католицького
університету
1. Марія Цюприк у розвитку шкільної освіти на Волині у 30-50-х рр.
ХХ ст. (на прикладі Маневиччини)
Швець Катерина, учениця 11 класу опорного закладу загальної
середньої освіти «Прилісненський ліцей Прилісненської сільської
ради Волинської області»
Науковий керівник – Титаренко Наталія Олександрівна,
учитель історії опорного закладу загальної середньої освіти
«Прилісненський ліцей Прилісненської сільської ради Волинської
області», керівник секції теології, релігієзнавства та історії релігії
комунальної установи “Волинська обласна Мала академія наук”
2. Луцький період у житті Анатолія Дублянського (1912–1997) –
митрополита Паризького і Західноєвропейського
Марчук Андрій, учень 11 класу комунального закладу загальної
середньої освіти “Гіркополонківський ліцей Боратинської
сільської ради” Волинської області
Науковий керівник – Зек Богдан Миколайович, завідувач
науково-експозиційного відділу новітньої історії Волині
Волинського краєзнавчого музею, керівник секцій історії України
та історичного краєзнавства, всесвітньої історії комунальної
установи “Волинська обласна Мала академія”
3. Репресії на Криворіжжі початку ХХ ст.: локальна історична
пам’ять

Прудкий Іван, учень 9 класу Криворізького навчальновиховного комплексу № 129 «Гімназія-ліцей академічного
спрямування» Криворізької міської ради Дніпропетровської
області
Науковий керівник – Гонтар Дмитро Анатолійович, вчитель
історії, правознавства та громадянської освіти Криворізького
навчально-виховного комплексу № 129 «Гімназія-ліцей
академічного спрямування» Криворізької міської ради
4. Донецький дисидент О. Тихий як активний виразник українських
національних інтересів
Люлька Арсеній, учень 11 класу Ліцею № 35 імені Валентина
Шеймана, учень гуртка «Крок до науки» Краматорської
української гімназії Донецької області
Науковий керівник – Мельник Ірина Романівна, учитель
української мови та літератури Краматорської української гімназії
Краматорської міської ради Донецької області
5. Долі українських дисидентів та їх родин за радянських часів
Чепіга Нікіта, учень 10 класу Вугледарського навчальновиховного комплексу «МРІЯ» (загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад) Донецької області
Науковий керівник – Мусієнко Ольга Андріївна, учитель
української мови та літератури Вугледарського навчальновиховного комплексу «МРІЯ» (загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад) Донецької області
6. Східно-Карпатська наступальна операція
Чубірка
Валерія,
учениця
11
класу
Ужгородської
загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернат з поглибленим
вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради
Науковий керівник – Матьовка Людмила Миколаївна, к.і.н.,
вчитель історії Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої
школи-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів
Закарпатської обласної ради

7. Освіта на території Запорізького краю у період окупаційного
режиму (1941-1943рр.)
Потапова Поліна, учениця 9 класу Запорізької гімназії № 6
Запорізької міської ради Запорізької обласної ради Запорізької
області
Науковий керівник – Почтарь Валентина Георгіївна, вчитель
історії Запорізької гімназії №6 Запорізької міської ради
Запорізької області, керівник гуртка «МАН» комунального
закладу «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства,
спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької обласної ради
8. Історичний слід ЗУНР в історії міста Коломиї в 1918-1919 рр.
Гавриленко Олексій, учень 9 класу Коломийського ліцею №9
Івано-Франківської області
Науковий керівник – Денисюк Любомир Васильович, заступник
директора з виховної роботи Коломийського ліцею №9 ІваноФранківської області
9. Аварія на Чорнобильській АЕС – глобальна трагедія ХХ століття
Коловортний Анджей, учень 10 класу школи І-ІІІ ступенів №186
Голосіївського району міста Києва
Науковий керівник – Проневич Тетяна Миколаївна, учитель,
викладач-методист вищої категорії школи І-ІІІ ступенів № 186
Голосіївського району міста Києва
10. Хто охризувався, той в парубки (дівки) подався. Збереження
обряду
дошлюбного
спілкування
молоді
Середньої
Наддніпрянщини ХХ століття, або обряд «Охризування»
Мунтян Тетяна, учениця 9 класу НВК «Новомиргородської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 – ДНЗ»
Кіровоградської області
Науковий керівник – Казакова Олена Сергіївна, методист
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді
11.Повсякдення українського театру за тоталітарної доби (на
прикладі театральних колективів, що діяли при міському театрі
Олександрії в кінці 30-х років – початку 60-х років ХХ століття)

Папіжук Анастасія, учениця 11 класу комунального закладу
«Центральноукраїнський
науковий
ліцей
–
інтернат
Кіровоградської обласної ради»
Науковий керівник – Проскурова Світлана Володимирівна,
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України
Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.
Винниченка Кіровоградської області
12. Діяльність військових формувань УНР на сході Укрїни
Глоба Марія, учениця 11 класу комунального закладу
«Сватівський ліцей №7 Сватівської міської ради Луганської
області»
Науковий керівник – Канівеиь Інна Олегівна, заступник
директора з навчально-виховної роботи, вчитель історії
комунального закладу «Сватівський ліцей №7 Сватівської міської
ради Луганської області»
13.
Видатні
вчені-педагоги
Старобільського
державного
учительського інституту (1940-1954 рр.)
Баженова Ксенія, учениця 11 класу Половинкинського ліцею
Старобільської міської ради Луганської області
Науковий керівник – Бублик Ольга Іванівна, доцент кафедри
політології та правознавства ДЗ «Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка»
14. Діяльність товариств при читальні «Просвіта» у селі Спасів
Козійчук Богдан, учень 11 класу ЗЗСО Сокальський ліцей №1
імені Олега Романіва Львівської області
Науковий керівник – Луцик Наталія Корнилівна, вчитель
історії ЗЗСО Сокальський ліцей №1 імені Олега Романіва
15. Фартух і пояс у традиційно-побутовій культурі українців першої
половини ХХ століття (на матеріалах з Полісся)
Симко Вікторія, учениця 11 клас СЗШ №99 м. Львова
Львівської області
Науковий керівник – Пуківський Юрій Володимирович, к.і.н.,
науковий співробітник Центру дослідження українсько-

польсько-словацького пограниччя Українського католицького
університету

16. Історія створення згромадження сестер-служебниць непорочної
Діви Марії у Стрию
Коба Соломія, учениця 10 класу Стрийської ЗШ І-ІІІ ступенів
№7 Львівської області
Науковий керівник – Суховерська Ірина Іванівна, к.і.н.,
керівник секції історії Стрийського міського наукового
товариства учнів
17. Аналіз передвиборчої агітації українських політичних партій
Галичини з 1907 по 1914 рр..
Лялюк Остап, учень 11 класу ліцею «Надія» м.Львова
Львівської області
Науковий керівник – Лехнюк Роман Олегович, асистент
кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини
Національного університету «Львівська політехніка»
18. Чорнобильська катастрофа через призму спогадів учасника
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Володимира
Рижика
Рижик Володимир, учень 10 класу Баштанської гімназії
Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської
області
Науковий керівник – Ткачук Інна Павлівна, учителька
української мови та літератури Баштанської гімназії Баштанської
міської ради Баштанського району Миколаївської області
19. Зберегти не можна знищити: радянські мозаїки в просторі
сучасного міста Миколаїва
Царюк Олексій, учень 10 класу Першої української гімназії імені
Миколи Аркаса м. Миколаєва Миколаївської області
Науковий керівник – Лободовська Ірина Олександрівна,
вчитель історії та права Першої української гімназії імені Миколи
Аркаса м. Миколаєва Миколаївської області

20. Роль Івана та Юрія Лип у процесах націотворення на Півдні
України
Горяйнов Володимир, учень 9 класу Одеської СШ №117
Одеської області
Науковий керівник – Джафарова Стелла Григорівна, вчитель
історії Одеської СШ №117 Одеської області
21. Традиційний
жіночий
одяг
села
ХХ
століття
на
Великописарівщині
Гуцал Єлизавета, учениця 10 класу Великописарівської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені І.М.Середи
Великописарівської селищної ради Сумської області
Наукові керівники – Кудінов Дмитро Валерійович, Обідець
Катерина
Олександрівна,
вчителі
Великописарівської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені І.М.Середи
Великописарівської селищної ради Сумської області
22. Збереження історичної пам’яти крізь призму історичних пам’яток
(На прикладі меморіальних дощок міста Заліщки Тернопільської
обл.)
Горук Анастасія, учениця 10 класу Заліщицької державної
гімназії м. Заліщики Тернопільська області
Науковий керівник – Дяків Василь Григорович, викладач секції
історія України, вчитель історії України Заліщицької державної
гімназії м. Заліщики Тернопільська області
23. Період нацистської окупації України (1941-1943 рр.) в історичній
пам’яті населення Харківщини
Стрілець Максим, учень 9 класу Комунального закладу
«Великопроходівський ліцей» Дергачівської міської ради
Харківської області
Науковий керівник – Фурсов Олександр Петрович, учитель
історії Комунального закладу «Великопроходівський ліцей»
Дергачівської міської ради Харківської області
24. Шкарупа Тимофій Єфремович – постать, що ввійшла в історію

Циганова Валерія, учениця 9 класу Магдалинівської філії
Опорного закладу Чаплинська спеціалізована школа І - ІІІ
ступенів Чаплинської селищної ради Херсонської області
Науковий керівник – Костюкова Анна Миколаївна, вчитель
історії Магдалинівської філії Опорного закладу Чаплинська
спеціалізована школа І - ІІІ ступенів Чаплинської селищної ради
Херсонської області
25. Життя, як пісня, що не віддзвенить! (пам’яті Володимира Івасюка
присвячується)
Рихло Анастасія, учениця 9 класу Кіцманської гімназії
Кіцманської міської ради Чернівецької області
Наукові керівники – Рихло Оксана, заступниця директора з
науково-методичної роботи, Рихло Галина, вчителька історії
Кіцманської гімназії Кіцманської міської ради Чернівецької
області
26. Село Рибинськ Корюківського району Чернігівської області під
час німецької окупації
Трейтяк Павло, учень 11 класу Чернігівського обласного
педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді
Чернігівської обласної ради
Науковий керівник – Гринь Олена Володимирівна, вчитель
історії ЧОПЛ для обдарованої сільської молоді Чернігівської
обласної ради
27. Євген Лоскот – Герой України – людина незламної волі
Підлісна Анастасія, учениця 11 класу Деснянський
позашкільний навчальний заклад «Центр творчості дітей та
юнацтва» Деснянської селищної ради Чернігівської області
Науковий керівник – Миронова Лідія Миколаївна, директор,
керівник гуртка «Юні музеєзнавці – патріоти» Деснянського
позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та
юнацтва» Чернігівської області

