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«Українська революція: 100 років надії і боротьби»
 та їх керівників

Напрямок «Українська революція – доба національного державотворення»

Мудрицька  Сніжана,  учениця  9  класу  Озірянської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Звенигородської районної ради, за роботу «Державотворчі
процеси на Звенигородщині в період Української революції».

Алексєєва  Наталія  Анатоліївна,  учитель  історії  Озірянської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Звенигородської районної ради, за роботу
«Державотворчі процеси на Звенигородщині в період Української революції».

Фесовець Валерія,  учениця 11-А класу Звенигородської  спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  ім. Тараса  Шевченка  Звенигородської  районної  ради,  за
роботу «Вільне козацтво Звенигородщини. Отаман Семен Гризло».

Остапенко  Галина  Іванівна,  вчитель  історії  Звенигородської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  ім. Тараса  Шевченка  Звенигородської
районної  ради,  за  роботу  «Вільне  козацтво  Звенигородщини.  Отаман  Семен
Гризло».

Сапсай  Ольга,  учениця  10  класу  Худяківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, за роботу «Участь жителів сіл Худяки і
Талдики у подіях Української революції 1917-1921 років».

Кужим Сергій Петрович,  вчитель історії  Худяківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради, за роботу «Участь жителів сіл
Худяки і Талдики у подіях Української революції 1917-1921 років».

Кравчук Олександр, учень 11 класу, член краєзнавчого гуртка «Лелека»
Углуватського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад
– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Христинівської районної ради, за роботу
«Вклад Катерини Грушевської в розвиток української етнографії».

Прус  Оксана  Валентинівна,  вчитель  географії  та  історії  Углуватського
навчально-виховного  комплексу  «Дошкільний  навчальний  заклад  –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Христинівської районної ради , за роботу
«Вклад Катерини Грушевської в розвиток української етнографії».

Плахота Дмитро, учень 10 класу Малобурімської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Чорнобаївської районної ради, за роботу «Українська революція –
доба національного відродження та творення держави».



Бабак  Валентина  Антонівна,  вчитель  Малобурімської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Чорнобаївської  районної  ради,  за  роботу  «Українська
революція – доба національного відродження та творення держави».

Бойко  Юлія,  Прач  Олег,  вихованці  гуртка  «Джура»  Добрянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради, за роботу
«Гнат Єрмилович Порохівський – історична постать Української революції».

Прач  Світлана  Юріївна,  вчитель  історії  та  правознавства  Добрянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради, за роботу
«Гнат Єрмилович Порохівський – історична постать Української революції».

Напрямок «Боротьба українців проти більшовицької диктатури та
військової агресії Росії»

Дудник Марія,  учениця 7 класу Степанківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Степанківської сільської ради, за роботу «Брати Блажевські».

Мигаль  Валентина  Юріївна,  вчитель  історії  та  правознавства
Степанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Степанківської сільської
ради, за роботу «Брати Блажевські».

Голубець  Марічка,  Манько  Дмитро,  учні  7  класу  Костянтинівської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  Смілянської  районної  ради,  за  роботу
«Крути – символ національної честі». 

Романчук  Наталія,  учениця  10  класу  Костянтинівської  спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  Смілянської  районної  ради,  за  роботу  «Крути  –  символ
національної честі». 

Громовий  Андрій  Анатолійович,  вчитель  історії  Костянтинівської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  Смілянської  районної  ради,  за  роботу
«Крути – символ національної честі». 

Громова  Олена  Андріївна,  вчитель  зарубіжної  літератури  Носачівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Смілянської  районної  ради,  за  роботу
«Крути – символ національної честі».  

Напрямок «Дисидентський рух опору
комуністичному тоталітарному режимові»

Ковальчук Дмитро, Хауляк Іванна, Марущак Анастасія, вихованці гуртків
станції  юних туристів м. Умані,  за роботу «Долі українських дисидентів та їх
родин за радянських часів».

Марущак  Ілона  Олександрівна,  керівник  гуртка  станції  юних  туристів
м. Умані,  за  роботу  «Долі  українських  дисидентів  та  їх  родин  за  радянських
часів».

Малюк  Світлана,  Малюк  Станіслав,  учні  10  класу  Леськівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Черкаської  районної  ради,  за  роботу
«Народний рух України в боротьбі за ідею державотворення».

Зіма  Ольга  Миколаївна,  вчитель  історії  та  правознавства  Леськівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Черкаської  районної  ради,  за  роботу
«Народний рух України в боротьбі за ідею державотворення».
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Терещенко Руслана, учениця 10 класу Руськополянської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №2 Черкаської районної ради, за роботу «Дай, Боже, нам
любити  Україну  понад  усе  сьогодні  –  маючи,  щоб  не  довелося  потім  гірко
любити – втративши».

Онищенко  Раїса  Василівна,  вчитель  історії  Руськополянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Черкаської районної ради, за роботу
«Дай, Боже, нам любити Україну понад усе сьогодні – маючи, щоб не довелося
потім гірко любити – втративши».

Напрямок «Українська державність: від революції на граніті 
до Революції Гідності»

Ликова  Марія,  вихованка  туристично-краєзнавчого  гуртка  Ватутінської
міської  станції  юних  техніків  Ватутінської  міської  ради,  учениця  7  класу
Ватутінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ватутінської міської ради, за
роботу «Українська державність: від революції на граніті до Революції Гідності».

Здоровило  Юлія  Анатоліївна,  керівник  туристично-краєзнавчого  гуртка
Ватутінської міської станції юних техніків Ватутінської міської ради, за роботу
«Українська державність: від революції на граніті до Революції Гідності».

Директор О. М. Фігура

3


