
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юна еліта - 2020 



 

 

Успішні, талановиті, креативні та наполегливі: 

«Юна еліта Хотинщини 2020» 

Обдаровані діти – золотий запас нації, її інтелектуальна еліта, гордість і 

надія України, джерело її авторитету  у  світі. Не варто доводити, що кожна 

нація сильна своїми талантами, а талант завжди родом з дитинства. Август 

Бебель сказав: «Генії не падають з неба, вони повинні мати можливість 

отримати освіту й мати умови для розвитку».  Тож кожна дитина може стати 

успішною в житті, досягти значного успіху, знайти себе у суспільстві, 

реалізувати свої можливості на повну силу. 

Кажуть, що  людина народжується із зерном в руці, тільки треба знайти 

поле, де це зерно найкраще проросте. І такий плідний, родючий, благодатний 

ґрунт створено у нашому районі. Талановиті діти — це той ресурс, з якого 

створюється інтелектуальна еліта. Щоб  потенційне національне багатство 

зберегти та примножити, необхідно вміти відбирати таких дітей, допомагати 

їм знайти себе та підтримувати їхній розвиток.  

«Юна еліта Хотинщини» – це традиція вшанування талановитих, здібних, 

вмілих, успішних школярів та педагогів. Впевнена хода до процвітаючого 

майбутнього починається у кожного з них із рідної школи. Той фундамент, 

який закладають у вихованців  закладів освіти нашого району, дає нам 

надію, що наступне покоління зробить нашу державу, район, рідний 

населений пункт ще успішнішим. 

Юна еліта Хотинщини – це майбутні агрономи, спеціалісти 

відновлювальної енергетики, інженери, фізики, математики, відмінні фахівці 

гуманітарного напрямку. Серед них також і неперевершені спортсмени, 

співаки та танцюристи, митці декоративно-прикладного напряму – діти, 

чиїми талантами можна пишатися, про яких варто говорити, чиї здобутки 

необхідно відзначати та мотивувати на майбутні звершення. 

   Втішаємося вашими здобутками,  Юна еліто! На вас усі наші сподівання 

та надії! 

 

 

 

 



 

Григоришена Оксана 

Олександрівна, 

учениця 11-Б класу 

Рукшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

       «Талант – це дар робити те, чому 

неможливо ні навчити, ні навчитися». 

 

 У народі кажуть, що талановита людина  талановита в усьому. Так можна сказати 

і про Григоришену Оксану. Обдарована, наполеглива, старанна. Світ її захоплень 

різноманітний: малювання та гра на фортепіано, написання віршів та 

декоративно-прикладне мистецтво, виготовлення народних іграшок та 

дослідницько-пошукова робота. З відзнакою закінчила художню школу. Але 

найбільше захоплення учениці – створення власної колекції одягу та аксесуарів.  

У 2019/2020 навчальному році виборола І місце на ІІІ етапі Всеукраїнської 

олімпіади з трудового навчання. На обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 

«Український сувенір»  стала абсолютним переможцем.   

    Кілька років поспіль учениця була переможцем обласних конкурсів і 

фестивалів: «Галерея мистецтв», «Юний дизайнер», «Чисті роси», «Живи, 

ялинко». 

  Оксана впевнено крокує до поставленої  мети. У майбутньому мріє стати 

дизайнером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Корнівська Аліна Сергіївна 

учениця 8 класу  

Данковецького НВК 
 

Корнівська Аліна – навчається у даному закладі з 

першого класу. Зарекомендувала себе , як дисциплінована 

учениця. Має навчальні досягнення високого рівня, 

навчається у повну міру своїх можливостей. На уроках 

проявляє логічне, образне, творче мислення, надає перевагу 

вивченню предметів суспільно-гуманітарного циклу. 

Аліна починаючи з 5 класу щороку виборювала призові місця у районних та 

обласних етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та 

літератури, а також Міжнародного мовно-літературного конкурсу  ім. 

Т.Г.Шевченка, Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім. П. Яцика та має 

відповідні результати: 

- І місце у ІІ етапі на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та 

літератури, 7 клас 2018/2019 н.р. 

- І місце  ІІ етапу у Міжнародному мовно-літературному конкурсі  ім. 

Т.Г.Шевченка 7 клас 2018/2019 н.р. 

- ІІ місце ІІІ етапу у Міжнародному мовно-літературному конкурсі  ім. 

Т.Г.Шевченка 7 клас 2018/2019 н.р. 

- ІІІ місце ІІ етапу у Міжнародному  конкурсі  знавців рідної мови ім. П. Яцика  7 

клас 2018/2019 н.р. 

- І місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та 

літератури, 8 клас 2019/2020 н.р. 

- ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, 8 клас 

2019/2020н.р. 

- ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, 8 клас 

2019/2020н.р. 

- ІІ місце  ІІ етапу у Міжнародному мовно-літературному конкурсі  ім. 

Т.Г.Шевченка 8 клас 2019/2020 н.р. 

Аліна – відповідальна, цілеспрямована учениця, якщо поставила перед 

собою мету, то обов’язково її досягне. 

 

 

 

 

 



 

Балагур Дар’я Валентинівна 

учениця 10-А класу 

 Хотинської гімназії 

  

Балагур Дар’я  володіє творчими здібностями, 

розвинуті критичне та конструктивне мислення, має 

міцні і глибокі знання з гуманітарних предметів: 

історії, української мови і літератури, 

українознавства. 

 В учениці сформовані вміння вести пошукову 

роботу та знаходити відповіді на головні питання людського буття. Дар’я володіє 

навичками систематизації знань з історії, українознавства, української мови і 

літератури. 

 Велику увагу надає самоосвіті, вміло користується джерелами інформації, 

рекомендованими вчителями. Надає перевагу проектній та пошуково-

дослідницькій діяльності. 

 Дар’я може вести дискусію з конкретного питання з використанням 

міжпредметних зв’язків. Самостійно оцінює та аналізує зміст прочитаного, уміє 

розв’язувати проблемні завдання. 

 Підтвердженням високого ступеня оволодіння  знаннями з даних предметів 

є результати участі учениці в районних та обласних олімпіадах з української мови 

і літератури, географії.Даша є переможцем ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 

української мови і літератури – І місце (2017-2018 н.р.), (2019-2020 н.р.), з 

географії – ІІІ місце (2017-2018 н.р.). Переможцем ІІІ етапу  Всеукраїнської 

олімпіади з української мови і літератури (2019/2020 н. р.) – ІІ місце.У 2019-2020 

н. р.  ІІ місце у ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім.П. Яцика. 

В учениці виховані особистісні риси громадянина України, загальнолюдські 

духовні цінності орієнтації. 

 Дар’я підготовлена до свідомої активної участі у суспільному житті своєї 

держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сторцун Дмитро Миколайович 

учень 9 класу 

Шировецького НВК 
 

 

 

 

Дмитро неодноразовий призер ІІ етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

фізики, географії та історії. Другий рік 

поспіль є призером ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

історії. 

      Дмитро – цілеспрямований, старанний, всебічно розвинений учень. Він 

докладає усіх зусиль для досягнення поставленої мети. До навчання ставиться 

сумлінно, має глибокі знання з усіх предметів, але найбільше цікавиться історією. 

Його хобі – вивчення та дослідження історії рідного краю.  

        Веде здоровий спосіб життя. Завжди дотримується правил і норм суспільної 

поведінки. У вільний від  навчання час захоплюється спортом: волейболом та 

футболом. Є призером обласних змагань з волейболу. 

     Комунікабельний, щирий, доброзичливий у стосунках з однолітками, має 

активну громадянську позицію. Серед однокласників має багато друзів, 

користується заслуженим авторитетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Нестор Олексій Олександрович 

учень 11 класу 

Хотинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 

  3 травня 2003 року в молодій сім'ї 

народився первісток Олексійко. З 

дитинства, як кажуть батьки, ріс 

допитливим і веселим хлопчиком. Учився 

розмовляти винятково українською 

мовою і, як пригадує прабабуся, завжди її 

виправляв, коли вона говорила суржиком. 

Дуже любив пізнавати нове. Мама пригадує, як дізналась, що Олексій уже може 

читати. Улітку, за рік до школи, родина дивилася новини по телевізору, унизу 

екрану була назва сюжету. Олексій  запитав маму: "А що таке корупційний 

скандал?", Мама здивувалася: "А де ти це почув?"І стало зрозуміло, що хлопчик 

прочитав назву сюжету на екрані.  

Олексій любить читати історичні книжки, футбол, біатлон, а ще має дуже гарний 

голос, хоча співає лише вдома.                                                                                                        

Талант-то крапля здібностей і море праці. Цей влучний вислів належить відомому 

українському письменникові Григору Тютюннику. І з ним важко не погодитися, 

бо саме таким є учень 11 класу Хотинської ЗОШ І-ІІІ ступенів  №5 Нестор 

Олексій.  Незмінний  учасник і переможець учнівської олімпіади з правознавства.  

У 2018-2019 навчальному році Олексій став переможцем ІІІ етапу Всеукраїнської 

олімпіади з правознавства (ІІІ місце) і в 2019-2020 навчальному році також є 

переможцем ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства (ІІ місце).                                                                                                                                 

    Нестор Олексій завжди вміє відстояти свою думку, дає бездоганно зважені 

пропозиції та слушні поради, всебічно освічений. Захоплюється вивченням 

іноземних мов. Тому він  вирішив стати дипломатом.   

Постійний ведучий масових заходів у БДУМ . Є переможцем обласного ІІ етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри  "Сокіл" ("Джура") у 

2018-2019 навчальному році.  Вірний син неньки України. 

 

 

 



 

 

 

Філіпчук Оксана Олександрівна, 

учениця 11-Б класу 

Рукшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 
 

 

 Оксана старанна, ерудована, енергійна, 

всебічно розвинена, займається спортом. 

Відмінниця в навчанні. Має  творчі  

здібності, розвинуте  критичне та 

конструктивне мислення.  Наполеглива у 

досягненні поставленої мети. Завжди 

позитивна, постійно в пошуку чогось цікавого, ніколи не здається, прагне бути 

першою. Має нахил до вивчення предметів природничо- математичного циклу. 

Постійний переможець ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії, 

фізики та історії. Щорічно виборює призові місця на ІІІ етапі Всеукраїнської  

учнівської  олімпіади з географії. У 2019/2020 н.р. посіла ІІ місце. 

    Член  БМАНУМ відділення наук про Землю. Щороку посідає призові місця за 

науково-дослідницькі роботи в секції «Геологія, геохімія та мінералогія». У 

2019/2020 н.р. виборола І місце. 

   Нагороджена спільною стипендією голови райдержадміністрації та голови 

районної ради, а також голови облдержадміністрації  «Обдарованість». 

      Пише вірші. Її хобі – малювання, танці та співи, тому відвідує хореографічну 

студію сучасного танцю,  художню та спортивну школи. Багаторазовий 

переможець районних та обласних змагань із гандболу й  легкої атлетики. 

     Бере активну участь у позакласній роботі. Оксана є гордістю свого класу і 

школи. 

 

 

 



 

 

 

Дем’янів Юлія Олегівна  

 учениця 8 класу 

Хотинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

 

 

 

 У Юлії є багато різних захоплень, 

уподобань, оскільки вона різностороння 

людина. Наприклад,  читання книг.  Для 

дівчини книжка стала справжнім другом, 

«такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для художника».  Бо 

тільки з літератури можна пізнати світ, цінність життя, самого себе. 

        А ще - любить співати. Адже пісня – це мамина колискова, культурна 

спадщина та душа народу. Закінчила музичну школу по класу бандури. Зараз 

опановує гру на гітарі. 

        Вважає, що література і музика пов’язані та доповнюють одна одну, 

передають почуття, прагнення людини.   

        Юлія вирізняється  постійним творчим пошуком, прагненням до здобуття 

знань, широкою ерудицією, толерантністю, демократизмом у спілкуванні з 

дорослими, однолітками. Саме ці якості допомогли їй вибороти ІІ місце у ІІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади із зарубіжної літератури. 

          Можливо, це перша маленька сходинка,  та хочеться вірити, що майбутнє 

Юлії буде світлим, радісним, щасливим, і вона здобуде ще не одну перемогу і 

зможе реалізувати всі свої бажання. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Коваль Віталіна Григорівна 

 

учениця 9 класу 

Зарожанського НВК 

 

 
 

 Коваль Віталіна–  творча,  відповідальна, 

володіє мистецькими здібностями,  має гарні 

знання з трудового навчання. 

 Віталіна може ініціювати власні ідеї щодо створення нових і цікавих 

проектів, самостійно виконує  поставлені перед нею завдання, об'єктивно оцінює 

свою роботу, вміє помічати недоліки в праці та усуває їх власними зусиллями. 

Виявляє особисту позицію щодо нових знань та методів  виконання проблемних 

завдань. Самостійно опрацьовує джерела інформації,  рекомендовані вчителями. 

В позаурочний час навчається у Зарожанській музичній школі, клас фортепіано. 

Систематично бере участь олімпіадах з трудового навчання та конкурсах  

художньо-естетичного та декоративно-ужиткового напрямів. 

Вона  захоплюється уроками трудового навчання. 

У районній олімпіаді з трудового навчання два роки поспіль виборювала  І 

місце. 

В цьому навчальному році у обласній олімпіаді з трудового навчання посіла 

ІІ місце. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тригубенко Ангеліна Ігорівна 

учениця 10-Б класу  

Хотинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5. 

Це диво-дівчинка із сонячною душею, світлим 

розумом і щирим серцем.Вражає своєю 

працелюбністю та унікальним умінням встигати 

скрізь. Вона - активна учасниця шкільного життя, 

Президент учнівського самоврядування школи, 

адміністратор сайту шкільної газети «Юнпрес», 

незмінна учасниця і переможець учнівських 

конкурсів та олімпіад.  

У 2019/2020 навчальному році Ангеліна 

Тригубенко стала переможцем: 

- ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 

(ІІІ місце); 

- ІІІ етапу конкурсу учнівських творів-есе та онлайн-учнівської науково-

дослідної конференції «Український вимір процесів європейської 

інтеграції» (ІІІ місце); 

- ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури (ІІІ 

місце); 

- ІІ етапуВсеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, 

брати мої!» (ІІ місце); 

- ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії  (ІІІ місце).  

- Крім того, з першого класу Ангеліна навчається на відмінно,  відвідує 

позакласні гуртки та постійно розвивається. В чому допомагають її батьки 

, які постійно підтримують та направляють у правильне русло. 

Ангеліна  любить мандрувати та відкривати для себе невідомі куточки 

України. Захоплюється творчістю Сергія Жадана та Юрія Іздрика.Своє майбутнє 

Ангеліна мріє пов’язати із професією журналіста. Часто публікує свої дописи в 

газеті «Хотинські вісті» та на сайті шкільної газети «Юнпрес». Цікавиться 

історією та досліджує власний родовід. Учасниця IV міждисциплінарного 

конкурсу наукових і мистецьких робіт імені Володимира Маняка і Лідії 

Коваленко з роботою «Голодомор 33-го у родинних історіях». Призерка 

Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина - Україна» з роботою «На сторожі 

пам′яті». Пише гостро і сміливо, навіть у такому юному віці має власний творчий 

стиль, уміє привернути увагу до актуальних тем, мислить креативно та 

нестандартно.  

 

 



 

Уміє бачити красу в простому, велике – у малому, і вічне – у 

швидкоплинному. Саме її особливий світогляд притягує і водночас заворожує 

своєю зрілістю та неабиякою щирістю, якими супроводжується кожен написаний 

рядок. Дивлячись у її очі,  розумію для чого Я працюю, а головне бачу що в нас є 

майбутнє. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перепелюк Анна Сергіївна 

учениця 11 класу 

 Хотинської гімназії 

 Анна має високий рівень навчальних 

досягнень з усіх предметів. Надає перевагу 

предметам гуманітарного циклу. Має широкий 

світогляд. Любить читати, вміє висловлювати 

власну думку усно та письмово,  доводити її, 

демонструючи багатий словниковий запас. На 

високому рівні володіє англійською мовою. 

Аня - постійний учасник районних та обласних олімпіад з історії, 

української, географії: 

районні олімпіади: 

 з української мови -  I місце (2017-2018 н.р.), (2018-2019 н.р.),  ІІ місце 

(2019-2020 н.р.); 

 з географії – ІІ місце (2018-2019 н.р.), (2019-2020 н.р.); 

 з історії - II місце (2019-2020 н.р; 

 Міжнародний конкурс з українознавства – ІІ місце (ІІ місце) 

 Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка – ІІ місце 

(2018-2019 н.р.), (2019-2020 н.р.); 

обласна олімпіада з історії  - ІI місце (2019-2020 н.р.). 

У конкурсі-захисті науково дослідницьких робіт БМАНУМ виборола І 

місце у І етапі  захисту (відділення: Наук про Землю, секція: географія та 

ландшафтознавство); на ІІ етапі - ІІ місце   (2019-2020н.р.). Була учасницею 

обласної учнівської науково-практичної конференції «Буковинський край очима 

юних науковців» та Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна». 

Спокійна, врівноважена, вихована, чуйна, працелюбна, товариська. Має 

гарні організаторські здібності.  Користується авторитетом серед учнів класу та 

гімназії.  

 

 



 

 

Горбатюк Катерина Семенівна, 

учениця 10-А класу 

Рукшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

 

 

 

Катерина – старанна, ерудована, вихована 

учениця. Має  творчі  здібності,  високий рівень 

грамотності, міцні знання з предметів 

природничо-математичного  та  гуманітарного 

циклів. Щорічний призер ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії, 

правознавства, біології, ІКТ. На ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії  

(2019/2020 н.р.) та  правознавства (2018/2019, 2019/2020 н.р.) посіла ІІІ місце. 

    У районному правовому турнірі на честь Народного Героя України Л.Дергача 

команда, капітаном якої була Катерина, посіла ІІІ місце. Постійний гравець і 

суддя  шкільних правових турнірів з правознавства. 

      Скромна, щира, справедлива, привітна, дисциплінована, розсудлива, серйозна. 

Має гарні організаційні й ораторські здібності. У майбутньому мріє стати 

юристом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Руснак Анастасія Миколаївна 

учениця   9  класу 

Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів 

 

 

 

 

     Руснак Анастасія   – учениця 9 класу 

Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів. Анастасія 

- цілеспрямована, працездатна особистість. 

На високий рівень засвоює навчальний 

матеріал, любить малювати та проводити час 

із рідними та друзями, підтримка яких дає наснагу для подальших досягнень. 

Дівчина вважає, що життям потрібно  насолоджуватись, дізнаватися про все, що 

тебе оточує, досягати нових і нових вершин, тому перемоги є складовою її успіху. 

Вона добре розуміє, що в сучасному житті потрібно бути компетентним, а головне 

– постійно вдосконалюватися. 

2019/ 2020н.р. 

- І місце у ІІ етапі  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад з географії та ІІІ місце 

у ІІІ етапі.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кушнір Ольга Валеріївна 

учениця 8 класу 

Крутеньківської ЗОШ І-ІІ ступенів 

 

 

 

Життєве кредо: «Все у власних руках, тому 

їх не можна опускати», що підтверджується 

змалечку в Олених стараннях та починаннях. Так, з дитинства у неї сформувалася 

схильність до природничих наук: спочатку до природознавства, далі – до біології 

та хімії. До того ж, безмежно закохана в читання, вона, у свій досить юний вік, 

може стати гідною конкуренткою дорослим, у тому числі філологам. 

Починаючи з початкових класів, є активною учасницею та призером  

олімпіад, конкурсів, турнірів як наукового, так і творчого спрямування. З останніх 

здобутків: 3 місце на районному етапі олімпіади з біології, 1 місце на районному 

та 3 місце на обласному етапах з хімії, 3 місце на районному етапі олімпіади з 

української мови. 

Окрім навчання, у Олі також є чимало хобі: рукоділля (вишивання бісером, 

хрестиком, в’язання, робота з папером у різних техніках), готування, заняття 

спортом, танцями та подорожування (у майбутньому вона хоче відвідати  

визначні міста України та Європи).  

Враховуючи це, можна впевнено охарактеризувати Ольгу як 

цілеспрямовану, розумну, працьовиту дівчину, яка, незважаючи на свої  здобутки, 

залишається дуже доброю, вихованою, сором’язливою та в будь-який момент 

готовою прийти на допомогу іншим. Мабуть, саме через наявність таких чеснот у 

свої юній душі, вона хоче поєднати своє життя з медициною, щоб приносити 

користь не лише собі та близьким, а й усім людям. 

 

 

 



 

 

 

Руденко Максим Русланович 

учень 9-В класу  

 Хотинської гімназії 

 

 Руденко Максим –  старанний, 

працьовитий, всебічно розвинений учень.  

Володіє творчими здібностями. Має міцні і 

глибокі знання з предметів природничо-математичних наук. 

 Максим може вести дискусію з конкретного питання з біології та хімії із 

використанням міжпредметних зв’язків. Ерудований, ввічливий, користується 

повагою серед однолітків.  

 Самостійно користується джерелами інформації, рекомендованими 

вчителями, захоплюється фізичною культурою, учасник спортивних змагань. 

 Максим брав участь у районній олімпіаді з хімії – І місце, з біології – ІІІ 

місце. Обласній олімпіаді з хімії IIІ місце (2019-2020 н.р.).  

Успішно представляє і захищає на засіданнях гімназійних методичних 

комісій  проекти з біології. 

 

Щорічно бере участь у Міжнародних конкурсах: «Левеня», «Колосок», 

«Кенгуру», «Лелека», отримує дипломи високого рівня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Гутнік Андрій Юрійович 

учень 11 класу  

Хотинської гімназії 

 

 

 

Переможець першого та другого етапу: з хімії 

та математики (І місце), з фізики (ІІ місце), призер третього етапу (третє місце) 

Всеукраїнської олімпіади з хімії у 2019-2020 н.р.. 

   Улюблені предмети: фізика, математика та хімія. 

     Із раннього дитинства він любив дивитись на зорі, міг годинами розповідати 

про галактики та сузір’я, загадкові туманності та таємниці далеких планет. Коли 

вперше переступив поріг кабінету фізики і побачив там карту зоряного неба, то 

одразу зрозумів, що саме цей кабінет і цей предмет стануть його улюбленими. І 

хоча астрономію починають вивчати  лише в 11 класі, з’ясувалось, що пізнання 

земних сил природи та фізичних законів є надзвичайно цікавим та захоплюючим. 

Досліди та експерименти, практичні та лабораторні роботи, задачі та пошукові 

завдання занурюють у дивовижний світ пошуків та відкриттів .  

     Перший сконструйований Андрієм прилад – вітрогенератор, для створення 

якого було використано динамо-машину від велосипеда, лопасті від системного 

блоку комп’ютера та світодіодну лампу. 

    Світ захоплень хлопця надзвичайно різноманітний. Він із радістю відвідує 

секцію легкої атлетики, є учасником драматичного гуртка районного будинку 

дозвілля та творчості учнівської молоді, а у вільний час  із задоволенням 

виготовляє вироби з деревини в техніці інтарсії (прикладної мозаїки ).  

     У майбутньому він мріє здобути професію, пов’язану з улюбленими 

предметами та приносити користь людям. 

 

 



 

 

Тамазликар Любов Олегівна 

учениця 10-Б класу 

 Хотинської ЗОШ №5 

 

Лідер за характером і митець за 

покликом душі. Сяюча посмішка й  

проникливий погляд. Гарна правильна мова 

одразу привертає увагу слухача і спонукає до 

діалогу. Однак, це лише перше враження. Бо 

головне, що гідне найбільшої поваги у цій 

юнці, це невтомна і натхненна праця над 

собою, яку вже сьогодні підтверджують гідні 

результати. Люба з першого класу відмінниця 

навчання і гордість ЗОШ №5. 

У 2019/2020 навчальному році Любов Тамазликар стала переможцем: 

- ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови (ІІІ місце); 

- ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

(ІІІ місце); 

- ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства (ІІІ місце). 

Однак це не випадкові перемоги. Учениця вже два роки поспіль стає 

призером ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. Саме іноземну 

мову дівчинка вважає власним ключиком до гідного майбутнього. Ніколи не 

обмежується лише шкільними уроками. Не один рік спілкується з волонтерами 

Корпусу Миру, цікавиться життям англомовних країн. Пройшла курс літнього 

екологічного табору «SUMMER ECO-CAMP» на базі Національного природного 

парку «Хотинський». Мріє подорожувати англомовними країнами, але найбільше 

Любу ваблять Сполучені Штати Америки.  

Ще одне захоплення юної інтелектуалки і патріотки – це українська мова. 

Люба наполегливо працює над її збереженням і вдосконаленням. Щорічно вона 

бере участь у районному етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика. Цьогоріч учениці підкорився третій етап конкурсу і вона стала його 

призеркою. Це й не дивно, адже вона вже багато років поспіль є активною 

дописувачкою шкільної газети «Юнпрес». Дівчинка майстерно володіє 

мистецтвом слова, її статті завжди правдиві і зворушливі, її відео звучать 

переконливо та надихають інших. 

Любов – активна учасниця шкільного життя. У шкільному парламенті 

очолює міністерство дисципліни і порядку. Залюбки відгукується на будь-яку 



  

ініціативу. Цьогоріч брала участь у Грі громад, організованій Хотинською 

міською радою, Турнірі правознавців на честь Народного Героя Леоніда Дергача.  

Вражає те, що Люба – різностороння людина. Цікавиться екологією, 

неодноразово захищала наукові роботи з природознавства. Під час літніх канікул 

співпрацювала з Національним природним парком «Хотинський». 

Учениця пишається власною бібліотекою сучасної літератури, яку книжечка 

за книжечкою збирає з ранніх дитячих років. Особливо надихається творчістю 

Ліни Костенко, переймаючи і собі непохитність у поглядах та щедрість 

світогляду. 

Любов Тамазликар горда з того, що належить до прекрасного народу, має 

таку мальовничу Батьківщину, співучу і багату мову. Вона впевнена, що три 

ключі відкривають цей світ: знання, думка і слово. Мрія дівчини – досягнути  

успіху в житті, принести користь людям і суспільству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Скакун Діана Сергіївна 

учениця 10 класу 

Хотинської ЗОШ І-ІІІступенів №5 

 

Гідно представляє переможців ІІІ та ІV 

етапів олімпіад з базових дисциплін і 

конкурсів учнівської та студентської  молоді 

Хотинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Скакун 

Діана. 

Самовдосконалення і самореалізація, 

наполеглива праця та віра в себе і свої сили, цілеспрямованість та чесність, 

відповідальність за свої слова і вчинки — життєві принципи Діани. Незважаючи 

на свій вік Діана вже має чітко сформовані погляди і чимало досягнень, проте, 

звичайно, не  зупиняється на цьому. 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка:  2014/2015 н.р. І місце ІІ етап; 

                                                  2016/2017 н.р. ІІІ місце ІІІ етап; 

                                                  2017/2018 н.р. ІІІ місце ІІІ етап; 

                                                  2018/2019 н.р.; І місце ІІІ етап;                    

Всеукраїнська олімпіада із зарубіжної літератури:  2017/2018 н.р. ІІІ місце ІІІ 

етап; 

                                                   2018/2019 н.р І місце ІІ етап 

                                                   2019/2010 н.р. ІІІ місце ІІІ етап 

Всеукраїнська олімпіада з англійської мови: 

                                                   2018/2019 н.р. ІІІ місце ІІ етап, 

                                                   2019/2020 н.р. ІІ місце ІІ етап; 

Міжнародний конкурс з українознавства: 

                                                  2017/2018 н.р.ІІ місце ІV етап, 

                                                  2018/2019 н.р. І місце ІІ етап; 

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН: 

               2018/2019 н.р.ІІ місце ІІІ етап секція “Історичне краєзнавство”; 

               2019/2020 н.р. ІV місце ІІІ етап секція “Археологія”. 

У 2019/2020 н.р. Діана стала преможцем: 

ІV етапу ІХ Міжнародного мовоно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені тараса Шевченка (ІІІ місце); 

ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади із зарубіжної літератури (ІІІ місце); 

ІІІ етапу конкурсу-захист науково-дослідницьких робіт МАН, секція 

«Археологія» (ІV місце); 



ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови (ІІ місце) 

Ії творчі роботи — це глибокі знання та креативний підхід, ерудованість та 

обізнаність в різних сферах життя. 

Щорічний переможець шкільного конкурсу «Учень року»,  Королева наук 

школи, активний член  самоврядування, ініціатор нових та креативних ідей... 

Дівчинка зі світлим поглядом та відкритою душею завжди готова прийти на 

допомогу, бо саме в цьому вбачає свій головний обовязок. 

Діана планує здобути гарну освіту, опанувати декілька іноземних мов, 

прочитати сто найкращих книг; мріє багато подорожувати та відкривати нові 

горизонти, бути корисною для суспільства і просто насолоджуватися життям. 

Музика, друзі, сімя, вивчення іноземних мов, фільми та книги - найбільше 

джерело натхнення та творчості. 

Своє майбутнє мріє повязати з журналістикою. Читачі місцевої  газети 

«Хотинські вісті» вже мали змогу ознайомитися зі статтями Діани: «Сучасна 

молодь: яка вона?», «Ми — за майбутнє без поліетилену», «Усесвітній день 

блондинок», «Україна — країна гідності і свободи». 

«Інколи щоденна праця неабияк виснажує і виникає бажання відпочити. У 

такі моменти я себе запитую: «Для чого це все?». І відповідь очевидна: для мого 

майбутнього, для того, щоб, перш за все, я, а  потім мої батьки та моя країна, 

пишалися мною»,- говорить Діана. 

Світла, щира, творча, любить життя і людей, не скупиться на теплі слова, 

радіє щасливим миттєвостям. Діана мріє, вірить у свою мрію, впевнено крокує до 

неї і наполегливою працею досягає мети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дідик Анна Олександрівна 

учениця  8-Б класу 

 Хотинської гімназії 

 

 

Навчання Анні подобається, неулюблених 

предметів немає, а улюблених  аж три: 

біологія, хімія і історія. Успішно навчається у   

художній школі. Окрім школи й домашніх 

обов’язків, читає різножанрові книжки, продовжує малювати, займається спортом, 

спілкується із знайомими, друзями, іноді пише вірші, постійно  бере участь і 

отримує високі результати у Міжнародних учнівських конкурсах: «Лелека», 

«Кенгуру», «Геліантус», «Колосок».                                                                                                                                                          

      Виборола І місце у номінації «Образотворче мистецтво»  

Чернівецького регіонального Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Таланти 

багатодітної родини» (2019-2020 н.р.).  

        У районній олімпіаді з біології виборола (І місце), з історії (ІІ місце). У 

третьому  етапі Всеукраїнської олімпіади з біології (ІІІ місце) (2019-2020 н.р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Микитюк Анатолій Кирилович 

учень 9-Б класу 

 Хотинської гімназії 

  

 

МикитюкАнатолій –  старанний, працьовитий, 

всебічно розвинений учень, володіє творчими здібностями, має міцні і глибокі 

знання з предметів природничо-математичних наук. 

 Анатолій може вести дискусію з конкретного питання з математики, 

інформатики із використанням міжпредметних зв’язків. Самостійно 

користується джерелами інформації, рекомендованими вчителями. 

 Брав участь в обласній олімпіаді, виборов ІII місце з ІКТ (2019-2020 н.р.). 

Він захоплюється інформатикою та математикою. У районних олімпіадах з 

ІКТ, математики виборов призові місця. 

- олімпіада з математики – ІІІ місце ІІ етап  (2018-2019 н.р.), 

- олімпіада з ІКТ – І місце ІІ етап  (2018-2019 н.р.), 

- олімпіада з математики – ІІІ місце ІІ етап  (2019-2020 н.р.) 

- олімпіада з ІКТ – І місце ІІ етап (2019-2020 н.р.) 

Щорічно бере участь у Міжнародних конкурсах «Левеня», «Колосок», 

«Кенгуру», «Лелека», отримує дипломи  високого рівня. 

У Міжнародному конкурсі з українознавства зайняв ІІІ місце на ІІ етапі з 

(2018-2019 н.р.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Раєвський Артур Ігорович 

учень 11-го класу  

 Хотинської гімназії 

 

 

Артур є призером багатьох обласних та 

районних конкурсів та олімпіад. У 2019-2020 навчальному році переможець І та ІІ 

етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови (І місце), ІКТ (І місце), 

математики (ІІІ місце). На ІІІ етапі олімпіад отримав диплом третього ступеня з 

ІКТ.  

     Його улюбленими предметами є математика, англійська мова і 

інформатика. Він  здібний і талановитий учень, маєрозвинуте  критичне та 

конструктивне  мислення .В учня сформовані  вміння вести пошукову 

роботу та знаходити відповіді на головні питання людського буття. 

Володіє навичками узагальнення та систематизації знань з англійської мови та 

інших природничо-математичних навчальних дисциплін.  

 Щорічно отримує дипломи  високого рівня  у Міжнародних конкурсах 

«Левеня», «Колосок», «Кенгуру», «Лелека». 

Із занять спортом найбільше йому подобається гра в пінг-понг та футбол. 

Полюбляє слухати музику, яка йому подобається. 

 

 

 

 



 

Карвацький Дмитро Ігорович 

Шиловецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

учень 10 класу 

 

народився 7 листопада в мальовничому селі 

Шилівці, що на Хотинщині. Ще з дитинства 

хлопчик бачив красу природи, квітування 

яблуневих садів, у якому навесні потопає рідне 

село. Ріс Дмитро в інтелігентній вчительській 

родині. 

 Змалку любив співати та танцювати, що й 

стало приводом до навчання у Клішковецькій музичній школі. Вже дев’ятий рік 

Дмитро навчається тут по класу фортепіано. На лоні чудової природи рідного села 

до хлопця прийшло поетичне натхнення. Ще з дитинства у нього проявилися 

декламаторські здібності. Він почав складати дитячі віршики і сам їх декламує. А 

ще любов батька до пісні допомогла хлопцю виробити чудовий голос. Дмитро 

бере приклад від старшого брата, який також гарно співає та грає на гітарі. А ще 

від нього навчився хлопець вбачати красу в усіх проявах життя. 

 Він створює власні вироби з дерева, фантазує та доповнює їх 

різноманітними деталями. Виходять оригінальні проєкти, з якими  хлопець 

неодноразово  займає призові місця  на районному та обласному етапах 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового       навчання (технології): 

у2017-2018н.р.–I місце на IIетапі,  

 2018-2019 н.р. – I місце на IIетапі,  

2019-2020н. р. – I місце на  IIетапі, III місце на IIIетапі. займає призові місця на 

районному та обласному етапі олімпіад. 

Дмитро має прекрасні лідерські якості, завдяки яким і користується 

авторитетом серед однокласників. Його доброта та щирість, завжди усміхнені очі 

та чуйне серце підкорюють та надихають оточуючих. 

 

 

 



 

 

Банар Евеліна  Миколаївна 

учениця   9  класу 

Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів 

 

 

 

 

 

      Евеліна  – учениця 9 класу 

Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів. 

Найбільше цінує в людях розум, прагнення 

до самовдосконалення. У вільний від 

навчання час дівчина займається 

малюванням, читає книги сучасних зарубіжних авторів.  

   Життєве кредо: «Всі перемоги починаються з перемоги над собою». 

    В майбутньому планує продовжувати наукову діяльність у сфері журналістики  

і вступити до престижного університету. Евеліна навчається в Буковинській 

Малій академії учнівської молоді, проводить актуальну та змістовну науково-

дослідницьку роботу в секції «Мистецтвознавство», де здобула  І місце в 

обласному етапі.  Вже кілька років поспіль Евеліна  займає призові місця у 

районних та обласних  конкурсах. 

2019/ 2020н.р. 

- Конкурс учнівської творчості , номінація «Історія України та 

державотворення» - ІІІ місце в обласному етапі;  

- І місце у ІІ етапі  Всеукраїнських  учнівських  олімпіад з української мови та 

літератури, зарубіжної літератури, англійської мови;  

- І місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів БМАНУМ, секція «Мистецтвознавство». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Бушуляк Діана Юріївна 

 

учениця   9  класу 

Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів 

 

 

 

 

 

Бушуляк Діана  – учениця 9 класу 

Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів . Дівчина цілеспрямована, трудолюбива та 

активна особистість. У вільний час читає книги, слухає музику, проводить час з 

друзями.  

Вона впевнена, що три ключі відкривають цей прекрасний світ – це знання, думка, 

уява. Мрія дівчинки – досягти успіху в житті, принести користь людям і 

суспільству. 

 Діана допитлива, наполеглива і старанна,  бере активну участь в різних заходах, 

конкурсах.  

2019/ 2020н.р. 

- ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів БМАНУМ, секція «Педагогіка». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Гіба Вадим Миколайович 

учень  11  класу 

Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів 

 
 

 

 

 

 

 

 Гіба Вадим  – творчий, всебічно 

розвинений учень. Він має міцну основу сформованих знань, умінь та навичок,  

бере участь у шкільних та районних олімпіадах з базових дисциплін, поглиблено 

вивчає українську мову та літературу.   

 Організований, уміє цілеспрямовано зосередити увагу на досягненні 

поставленої мети. Має розвинуте критичне мислення, уміє робити обґрунтовані 

висновки. Вдало використовує знання, набуті в одній галузі, при вирішенні 

питань в інших галузях. 

 Вадим  – постійний учасник шкільних та класних заходів. Він  веселий, 

активний, має відмінне почуття гумору. У спілкуванні доброзичливий, має 

високий рівень культури.  

2019/ 2020 н.р. 

- Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді  “Моя 

Батьківщина – Україна”  - І місце районний етап,  ІІІ місце – обласний етап; 

- Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів БМАНУМ – І 

місце районний етап; ІІ місце обласний етап(секція «Географія»).      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рябой Анна Русланівна 

 

учениця   9  класу 

Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів 

 

 

 

 

 

 

Рябой Анна – учениця 9 класу Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів. Має виражену 

пізнавальну, творчу, соціальну, практичну компетентність особистості. 

Позитивний лідер класу. Гарна, весела, дружелюбна, винахідлива, комунікабельна 

дівчина, якій цікаво у житті все. 

    Має здібності до вивчення гуманітарних дисциплін. Бере активну участь у 

громадському житті класу та школи. 

  Юна буковинка горда з того, що належить до такого прекрасного народу – 

українців, має таку мальовничу Батьківщину, співучу  і багату мову. 

2019/ 2020н.р. 

- ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів БМАНУМ, секція «Українська мова». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ілащук Микола Степанович 

 

учень  10  класу 

Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів 

 

 

 

 

 

 

      Ілащук Микола  має високі навчальні здібності, високий ступінь пізнавальної 

активності. Володіє широким кругозором, хорошою пам’яттю, логікою. 

Виражений інтерес має до таких навчальних дисциплін, як історія,  біологія, 

географія. Микола  – цілеспрямований учень, життєве кредо якого – «Перемагай 

себе – і переможеш тисячі битв». Комунікабельний, товариський, найбільше цінує 

в людях доброту, креативність та почуття гумору. Учень щорічно бере активну 

участь в інтелектуальних олімпіадах і конкурсах  різного рівня: 

 

2019/ 2020н.р. 

- Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді “Моя 

Батьківщина – Україна”  - І місце районний етап, ІІІ місце – обласний етап; 

- Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів БМАНУМ – І 

місце районний етап; ІІІ місце обласний етап. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Гільчук Карина Михайлівна 

 

учениця   10  класу 

Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів 

 

 

 

 

 

 

Гільчук Карина – учениця 10 класу Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів. 

Талановита, яскрава, активна. Любить малювати, фотографувати та програмувати. 

Найбільше цінує в людях щирість, чесність, справедливість. В майбутньому 

планує продовжувати наукову діяльність у сфері економіки, математики та 

інформатики і вступити до університету. 

Життєве кредо: «Цілеспрямовано йти до своєї мети».  

2019/ 2020н.р. 

- ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів БМАНУМ, секція «Географія». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Вальчук Ангеліна Романівна 

учениця 10-А класу  

Рукшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

 

Відмінниця в навчанні. Зарекомендувала себе як 

старанна, наполеглива, серйозна  учениця.  Її 

життєве  кредо -  «Чим більша мета, тим більша 

людина». 

     Володіє творчими здібностями. У дівчинки розвинуті критичне та логічне 

мислення. Має високий рівень грамотності,  міцні знання з предметів 

природничо-математичного циклу. Призер ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з географії. 

    Учениця навчається в  БМАНУМ на відділенні «Науки про Землю». Посіла ІІІ 

місце за науково-дослідницьку роботу в секції «Геологія, геохімія та мінералогія».  

    Нагороджена премією голови обласної державної адміністрації 

«Обдарованість». 

  У позаурочний час любить займатися спортом. Її хобі – слухати музику, 

переглядати кінофільми, подорожувати. Відвідує хореографічну студію сучасного 

танцю.  Ангеліну люблять і поважають однокласники за її відвертість, 

справедливість та доброту. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Козачок Олександра Ігорівна 

учениця 11 класу 

Данковецького НВК І-ІІІ ступенів 

 

Козачок Олександра – відмінниця, належить до 

кращих учнів навчального закладу. Олександра 

має високий рівень навчальних досягнень з усіх 

предметів.Але надає перевагу предметам 

гуманітарного циклу (українська мова і 

література, історія та правознавство). 

    Бере активну участь у шкільних, районних 

олімпіадах з української мови та літератури, 

математики, географії, історії, зарубіжної 

літератури та конкурсах з цих предметів і має такі результати: 

- - ІІІ місце у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка, 

7 клас 2015/2016 н.р. 

- ІІ місце у Міжнародному конкурсі знавців рідної мови ім. П.Яцика, 8 клас 

2016/2017 н.р. 

- ІІ місце у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка, 

 8 клас 2016/2017 н.р. 

- ІІ місце у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури, 8 

клас 2016/2017 н.р. 

- ІІІ місце у Міжнародному конкурсі знавців рідної мови ім. П.Яцика, 9 клас 

2017/2018 н.р. 

- ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської  учнівської  олімпіади з правознавства,   

9 клас 2017/2018 н.р. 

- І місце у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка, 

10 клас 2018/2019 н.р. 

- ІІ місце у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури, 10 

клас 2018/2019 н.р. 

- ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської  учнівської  олімпіади зісторії, 10 клас 

2018/2019 н.р. 

- І місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об`єднаймося, 

брати мої», 10 клас 2018/2019 н.р. 

- ІІ місце на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

«Об`єднаймося, брати мої», 10 клас 2018/2019 н.р. 

 

 

 

 

 



 

 

Чекалюк Діана 

учениця 8 класу 

Хотинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

 

 

 

- І місце на ІІІ етапі ХІХ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося 

ж, брати мої!» у номінації «Історія України і 

державотворення», 11 клас 2019/2020 н.р. 

- ІІ місце  ІІ етапу у Міжнародному мовно-

літературному конкурсі  ім. Т.Г.Шевченка 11 

клас 2019/2020 н.р. 

-  

Олександра - чуйна, добра, працелюбна, товариська, має організаторські 

здібності.Серед однокласників, учнів і вчителів НВК користується повагою та 

авторитетом. 

 Діана - різнобічно обдарована особистість. Вона здатна швидко вникати в 

суть будь-якої  ситуації чи проблеми, маючи при цьому власне бачення та думку. 

Дуже спостережлива, вміє обговорювати та конкретизувати ідеї, успішно їх 

реалізовувати. Для неї характерний постійний творчий пошук. Особливі здібності 

проявляє  у вивченні української мови та літератури. Є неодноразовим призером 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені  Тараса 

Шевченка та мовного конкурсу імені Петра Яцика, олімпіади з української мови 

та літератури. У 2018 році посіла два  ІІ місця на ІІІ етапі Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина –  Україна», а 

цьогоріч здобула І місце на ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості, присвяченого Шевченківським дням (номінація «Література»). Це 

тільки незначна кількість усіх здобутків талановитої учениці. 

Діана наполеглива та старанна, адже головна ціль – досягнення успіху в 

кожній справі, стати переможцем. Любить читати та досліджувати, активно 

користується соцмережами. У школі є членом Ради старшокласників, лідер 

класного самоврядування. Незважаючи на це, учениця скромна, стримана та 

толерантна. Із нею цікаво спілкуватися не лише одноліткам, а й дорослим 

освіченим людям.Мріє стати політиком та працювати в економічній  сфері.  

Безперечно, з такими якостями Діану чекає достойне майбутнє.  

 

 

 



 

 

 

 

Білинська Єва Йосипівна 

учениця 6 класу 

Малинецького НВК І-ІІІ ступенів 

 

 

  Талановита, творча, всебічно обдарована, 

має хорошу пам'ять та добре розвинене 

абстрактне мислення.  Любить вчитися і 

досягає у навчанні успіхів. У житті ставить 

високі вимоги до себе, боляче сприймає 

несправедливість, впевнено відстоює свою думку, вірить у диво. Дівчинка 

любить співати, танцювати. Є солісткою зразкового аматорського 

танцювального колективу сучасного танцю «Top-dance».  Подорожі її особливо 

захоплюють, саме тоді пізнає нове, цікаве, захоплююче. Мріє світ зробити 

кращим, добрішим. Її захоплення, комунікабельність та дружелюбність 

впевнено ведуть до перемог.        

І як результат - призові місця: 

- I місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під 

гаслом "Об’єднаймося ж, брати мої"; 

- Гран-прі у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Самоцвіти», Польща 

2019; 

- Гран-прі у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Зимові 

візерунки», Чернівці 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мусурівська Софія Миколаївна 

учениця 7 класу 

 Хотинської гімназії 

 За час навчання в Хотинській гімназії, 

Мусуріська Софія зарекомендувала себе з 

позитивної сторони. 

Ініціативна, енергійна та активна учениця. 

Програмовий матеріал засвоює на високий рівень. 

Активна учасниця та призер районних, обласних 

всеукраїнських конкурсів.  

- Диплом ІІІ ступеня на ІІ етапі XV 

Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика (2017-2018 н.р.), 

- Диплом І ступеня на ІІ етапі VІІІ  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Т.Шевченка  (2017-2018 н. р.), 

- Диплом І ступеня на ІІІ етапічVІІІ  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Т.Шевченка  (2017-2018 н. р.), 

- Диплом ІІІ ступеня на IV етапі VІІІ  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Т.Шевченка  (2017-2018 н. р.), 

- Диплом І ступеня на ІІ етапі ІХ  Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

імені Т.Шевченка  (2018-2019 н. р.), 

- Диплом І ступеня на ІІІ етапі ІХ  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Т.Шевченка  (2018-2019 н. р.), 

- Диплом ІІ ступеня на IV етапі ІХ  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Т.Шевченка  (2018-2019 н. р.), 

- Диплом І ступеня на ІІ етапі Х  Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

імені Т.Шевченка  (2019-2020 н. р.), 

- Диплом ІІ ступеня на ІІІ етапі Х  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Т.Шевченка  (2019-2020 н. р.), 

- Диплом ІІІ ступеня обласного конкурсу «Галерея мистецтв», номінація 

«Дитинство чисте джерело» (2019-2020 н.р.). 

Цікавиться історією, українською мовою та літературою, читає художню 

літературу. Поважає вчителів і однокласників. 

Уболіває за результати своєї праці, розпочату роботу доводить до 

завершення. Завжди вміє спрямувати зусилля на виконання поставленого 

завдання. 

Скромна, охайна, чуйна до товаришів. Володіє організаторськими 

здібностями. 

Здібна швидко приймати правильні рішення. На критику в свою адресу 

реагує правильно, робить належні висновки. 

Софію люблять товариші за її спокійну, лагідну вдачу, відвертість, доброту, 

чемність. 

 



 

 

 

 

Вакарюк Анна Сергіївна 

учениця 6-А класу 

 Хотинської гімназії 

 

Цілеспрямована особистість, креативна 

учениця, що має здібності до вивчення предметів як 

гуманітарного, так і природничого циклу. Відповідальна, щира, товариська, 

відверта, завжди готова прийти на допомогу. Захоплюється географією та 

біологією, проводить  різноманітні досліди в домашніх умовах, неодноразово 

брала участь у  багатьох конкурсах, у яких здобувала призові місця. Її улюблене 

хобі - в‘язання м‘яких іграшок, також відвідує різноманітні гуртки: займається у 

фотостудії, де удосконалює цифрову грамотність, ходить у гурток з розмовної 

англійської, є учасницею хореографічного колективу «Топ-Данс». 

2019/2020 н.р. виборола у ІІ етапі XІХ Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика─ І місце; ІІІ етапі – ІІІ місце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вільховецька Анна Євгенівна 

учениця 8-А класу 

Рукшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

       «Без явно наполегливої 

працьовитості немає ні талантів, ні геніїв» 

(Д. Менделєєв). 

       Ці слова видатного вченого можна з упевненістю застосувати до 

характеристики Анни, яка постійно перебуває в  пошуку чогось цікавого, 

ідейного, нового. Відмінниця у навчанні.З усіх предметів має глибокі й міцні 

знання. Відвідує художню та спортивну школи.  Неодноразово захищала честь 

закладу освіти  на різних етапах конкурсів та спортивних змагань з гандболу. 

 Дівчинка усміхнена й привітна, доброзичлива і відверта, дзвінкоголоса,  добра й  

щира. Саме такий портрет вимальовується при зустрічі з Анною. У своєму 

класному колективі вона – надійний товариш.  

       Сама учениця дуже наполеглива та старанна, цілеспрямована і надзвичайно 

працьовита. Також вона креативна та ініціативна. Жодного свята не обходиться 

без її активної участі.  

   Призер та переможець ІІ етапу Всеукраїнськиих олімпіад з хімії, географії, 

Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика. На ІІІ етапі ХХ 

Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика посіла ІІІ місце(2019/2020 

н.р.). 

  Займається дослідницько-пошуковою діяльністю. На Всеукраїнському конкурсі 

експериментально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник»  у 

номінації «Охорона здоров’я» виборола   ІІ місце в області (2017 р.). 

     Має широкий світ захоплень. Ерудована, з високим почуттям відповідальності 

за доручену справу, наполеглива у досягненні своєї мети. Вважає, що життям 

потрібно насолоджуватись, дізнаватись про все, що тебе оточує, досягати нових 

вершин. 

Аня є гордістю свого класу і школи. У майбутньому мріє стати лікарем. 

 



 

 

Васильков Костянтин 

Олександрович 

учень 9-А класу  

Рукшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

 

     Життєве кредо Кості: «Секрет успіху - 

це робота, наполегливість і здоровий глузд» 

( Т. Едісон). 

   Хлопчик зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, працелюбний, 

уважний. Всебічно розвинений, наполегливий, має високий рівень знань. 

Особливі здібності  виявляє до вивчення предметів природничо-математичного 

циклу: географії, біології, математики, інформатики. Щорічний призер ІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з ІКТ. 

     Із задоволенням дивиться науково-популярні фільми про природу та багато 

читає. Особливу увагу приділяє дослідницько-пошуковій роботі. Любить 

фотографувати пейзажі рідного краю. Бере активну участь у громадському житті 

класу, у роботі учнівського самоврядування, у культмасових заходах та 

спортивному житті школи. Учасник різного рівня змагань та конкурсів. 

    Щорічний переможець обласного збору юних аграрників, садівників, зоологів-

тваринників, квітникарів-дизайнерів. У 2018/2019 н.р та в 2019/2020 н.р. посів І 

місце. 

   Скромний, товариський, стриманий, урівноважений, розсудливий, 

дисциплінований, самостійний. Користується повагою серед учителів та 

однолітків. Має багато друзів. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Колесник Карина Юріївна, 

учениця 8-Б класу  

Рукшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

 

        Карина  всебічно розвинена, 

наполеглива, старанна в навчанні, має високий рівень знань. Особливі здібності  

виявляє  до вивчення предметів природничо-математичного та суспільно-

гуманітарного циклів: математики, біології, історії, української мови та 

літератури, німецької мови.  Щорічний переможець ІІ  та учасник ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з цих предметів. 

     Займається дослідницько-пошуковою діяльністю. У 2019/2020 н.р. посіла І 

місце в обласному  зборі юних аграрників, садівників, зоологів-тваринників, 

квітникарів-дизайнерів.  

   Дисциплінована, серйозна, наполеглива, принципова, вимоглива до себе. Її хобі 

– читати художню літературу. Мріє стати журналістом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дашкевич Анастасія Вікторівна 

учениця 5-А класу 

Рукшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

     Анастасія за час навчання в школі 

виявила себе старанною ученицею. 

Програмовий матеріал засвоює на 

високому рівні. Особливий нахил має до предметів гуманітарного та природничо-

математичного циклів. Переможець ІІ етапу ХХ Міжнародного конкурсу з 

української мови ім.Яцика та Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді ім.Шевченка. На ІІІ етапі цих конкурсів посіла 

ІІІ місце.    

     Займається науково-дослідницькою діяльністю. Щорічний призер І і ІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник» . У 2018/2019 н.р. виборола ІІ місце на ІІІ 

етапі (м.Київ). В обласному конгресі «Живи, Земле» посіла І місце в номінації 

«Природоохоронні об’єкти» (2019/2020 н.р.). 

    Її хобі – малювання, танці та співи, тому відвідує хореографічну студію 

сучасного танцю,  художню школу. 

     За час навчання в гуртку «Виготовлення сувенірів» проявила себе як учениця з  

неймовірним талантом і зацікавленістю всіма видами  мистецтва. Настя вражає 

своїм натхненням, цілеспрямованістю і винахідливістю. А великі амбіції та великі 

плани допомагають їй у цьому. Дівчинка пишається такими досягненнями у сфері 

творчості: переможець обласної виставки-конкурсу «Галерея мистецтв» в 

номінації «Образотворче мистецтво», гран-прі районної виставки «Галерея 

мистецтв» у номінації  «Декоративно-ужиткове мистецтво»(2016 р.), призер 

районних конкурсів «Космічні фантазії», «Юний дизайнер». 

    Нагороджена спільною стипендією голови райдержадміністрації та голови 

районної ради «Обдарованість». 

 



 

 

 

Жаховська Віолєта Віталіївна,                                                                                                                                                                                                                                      

учениця 11-А класу 

Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

Віолєта - ерудована, врівноважена, 

відповідальна, працьовита, скромна, 

наполеглива у досягненні мети учениця. З усіх предметів має глибокі й міцні 

знання. Але  найулюбленішими вважає українську мову та літературу, біологію, 

географію, трудове навчання. Щорічний призер районних олімпіад і конкурсів з 

української мови та літератури, трудового навчання, екології. 

      Займається дослідницько-пошуковою роботою. В обласному конгресі «Живи, 

Земле» посіла ІІІ місце (2019/2020 н.р.) На обласному етапі Міжнародного 

конкурсу «Традиції народів України, Болгарії і Молдови»  з роботою «Моя 

вишиванка - мій оберіг» здобула І місце (2017 р.).  

       На відмінно закінчила художню школу. Її чарівні картини прикрашають 

районні та обласні виставкові зали. Щорічний призер конкурсу малюнків 

«Галерея мистецтв». У конкурсі «Здай кров заради життя» виборола І місце в 

районі (2017 р.), у конкурсі декоративної творчості в номінації «Іграшка» - ІІІ 

місце (2016 р.), у Всеукраїнському конкурсі малюнків до Дня матері – І місце 

(2017р.).  

 Своїми успіхами дівчинка не хизується - залишається такою ж скромною і 

привітною. У майбутньому мріє стати художником.  

Віолєта погоджується з Людовиком Феєрбахом, який стверджував, що «людина 

тільки тоді чогось домагається, коли вона вірить у свої сили». 

 

 

 

 

 



 

Юзва Ольга Сергіївна 

учениця  11 класу  Хотинської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №5 

Сильна й неординарна особистість. Обличчя  

зосереджене. На ньому не відразу читається вир 

емоцій. Спокійна та стримана. Та за усім цим    

відчувається її невпинна енергія, сильна воля, 

гострота думки, уміння концентруватися, вибухати, 

тиснути, дивувати, а головне – прагнення неодмінно 

перемагати. 

Ольга – неодноразова  чемпіонка області з бігу 

на 100 та 200м. (2018-2019н.р.; 2019-2020н.р.), 

чемпіонка обласної  Гімназіади серед закладів  загальної середньої освіти з легкої 

атлетики (2019-2020н.р.), учасниця Чемпіонату України (січень 2020 р.). 

Дівчина має досягнення  не лише у спорті, але й у навчанні. Брала участь в 

олімпіаді з біології та посіла ІІ місце у районному етапі.  Дев’ять класів закінчила 

з відзнакою. Полюбляє читати книжки, улюблений автор - Стівен Кінг. 

 Сьогодні,  готуючись до складання  ЗНО, сподівається на відмінні  

результати і є претенденткою на нагородження золотою  медаллю. 

У шкільному парламенті займає посаду міністра спорту. Її поважають друзі 

та однокласники за активність, наполегливість і рішучість. Вона є гарним 

прикладом  здорового способу життя для всієї школи.  

Легкою атлетикою займається вже 5 років.  Не одразу все вдавалось, але 

наполеглива праця дала свої результати. За високі спортивні досягнення юній 

легкоатлетці Школа Вищої Спортивної Майстерності призначила стипендію, яку 

вона отримує з січня 2020 р., та  покладає на неї великі сподівання в майбутньому, 

як на перспективну, здібну ученицю. 

 Тепер юна спортсменка не уявляє себе без спорту, без тренувань та  змагань, 

які зміцнили і загартували її. Своєму успіху завдячує наполегливій праці та 

своєму тренеру Павлюку Івану Григоровичу, який вірить у  сили  та 

цілеспрямованість своєї вихованки і  підтримує її.                                                                                    

Завдяки спорту Ольга багато подорожувала Україною та знайшла чимало 

друзів. Майбутню професію дівчина хоче пов’язати зі спортом та стати тренером, 

щоб виховувати юних олімпійців.                                                                                                    

Вражає стабільне зростання спортивної майстерності юної легкоатлетки. 

Переконані, що в її особі  маємо той тип спортсменки, яка здатна досягти значних 

вершин. Щиро віримо, що наша Оля Юзва стане відомою спортсменкою та 

прославить своїми успіхами рідний край та нашу Україну. 



 

 

Легкоатлетична      

команда 

Хотинської 

гімназії 

 

 

 

 

 

 

 

Позакласна робота з фізичної культури, яка прищеплює учням бажання 

займатися спортом, вести здоровий спосіб життя, в Хотинській гімназії досить 

насичена та продуктивна. Так, за 4 останніх навчальних роки під керівництвом 

вчителя фізкультури  Семеннікова Олександра Валерійовича команда гімназії у 

складі учнів:Шалаєва Миколи, Черній Катерини, Квасневського Івана, Пастернака 

Івана, Яворського Вадима, Онуфрійчук Ольги  має такі призові місця у обласній 

гімназіаді з легкої атлетики. 

2019-2020 н.р. – І місце; 

2018-2019 н.р. – І місце; 

2017-2018 н.р. – ІІ місце; 

2016-2017 н.р. – ІІІ місце.  

 

 



 

 

Дубчак Богдан 

учень 7 класу 

Хотинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

 

 

Семикласника Хотинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 Дубчака Богдана близькі 

називають «хотинським соловейком». За роки 

навчання у Хотинській музичні школі отримав 

гарні навики в вокально-музичній техніці 

завдяки прекрасному педагогу та наставнику  

Марії Василівні Сельській,  яка всі свої знання 

та професійні навики направила на розвиток 

вокальних здібностей хлопця.  

Кілька років поспіль Богдан бере активну участь у різноманітних пісенних 

конкурсах й має уже чимало нагород та відзнак.  Є призером: районного 

фестивалю патріотичної пісні «Заспіваймо пісню про Україну», обласного 

конкурсу ансамблевого співу музичних шкіл та шкіл мистецтв «Українська пісня 

– джерело національної музичної культури», обласного фестивалю-конкурсу 

«Рідна пісня», Всеукраїнського музичного конкурсу «MusicUniFest».  Це тільки 

незначна кількість усіх здобутків талановитого учня. 

Відчуваючи потребу в реалізації свого творчого потенціалу,  з радістю бере 

участь у підготовці сольних номерів, є постійним учасником майже всіх районних 

урочистостей. Хлопчик наділений Божим талантом і завдяки старанності та 

заняттям радує  близьких, а своїм дзвінким голосом несе радість усім людям.  

Хлопець вихований та життєрадісний, комунікабельний та товариський, 

справжній джентльмен. Відстоює свою думку, проте не нав’язує її нікому, у 

своєму юному віці проявляє толерантність. Допитливий, завжди у творчому 

пошуку та самовдосконаленні. Мріє бути агрономом. Але яку б професію він не 

обрав, нестиме людям світло, позитив, доброзичливість. Віримо у його щасливе 

майбутнє, бажаємо нових перемог. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Банарь  Дмитро Михайлович 

 

учень  7 класу 

Колінковецького ЗНЗ І-ІІІ ступенів 

 

 

Банарь Дмитро зарекомендував себе як старанний, дисциплінований, 

працелюбний і уважний учень. Дитина від природи має колоритний голос, який 

зачаровує слухачів своїм тембром.  Користується повагою серед вчителів. Має 

авторитет серед друзів. Підтримує дружні стосунки з багатьма учнями. 

         В репертуарі хлопця є народні пісні, твори відомих композиторів, а також 

авторські пісні. Юний виконавець має чимало перемог на різноманітних 

конкурсах.  

2019/ 2020н.р. 

 Фестиваль "Stars Way" Прага — Гран Прі, 

 Степендіант Хотинської РДА,  

 Дипломант Фестивалю "Червона Рута",  

 Потрапив на сторінки Енциклопедії Дитячих Талантів "Найвидатніші Діти 

України",  

 Фестиваль "Empireofarts" лауреат 1 премії (народний вокал) і 3 премія 

(естрадний вокал),  

 "Миколай Фест" українське земляцтво в Естонії,  

 Фестиваль "Осіння Пектораль Талантів" лауреат 2 премії,  

 Брав участь у встановленні національного рекорду України по масовому 

виконанню гімну України,  

 Переможець премії "Майбутнє Нації" від команди журналу 

"Ukrainianpeople",  

 Фестиваль "Goldentime" 1 премія,  

 Фестиваль "Гармонія мистецтв" 1 премія,  

 Фестиваль "Чисті роси" 1 премія,  

 Пройшов у другий Фестивалів "Соловейко України" та "Чорноморські ігри" 

Успіх прийшов до нього завдяки вмінню, старанню, наполегливій праці, терпінню 

і великому бажанню. Всі перемоги, досягнення Дмитра дають підставу вірити, що 

він й надалі буде розвивати, вдосконалювати свій інтелектуальний і духовний 

потенціал, поповнить ряди справжньої еліти нації. 

 



 

 

Зразковий художній 

хореографічний 

колектив «Сяйво»  

Хотинської гімназії 

(керівник Борденюк 

Людмила 

Анатоліївна). 

 

1 березня 2020 уроку у Чернівецькому обласному центрі естетичного 

виховання «Юність Буковини» відбувся фестиваль-конкурс народного танцю. У 

кожному художньому номері була присутня  особлива стихія почуттів, емоцій та 

настрою. Адже учасники демонстрували фольклорні танці не лише окремих 

регіонів України, а й інших народів світу. Танцюристи намагалися якнайкраще 

передати автентику й колорит народного танцю. Хореографічний орнамент  тісно 

переплітався з орнаментом національного вбрання, а віртуозність рухів  вражала 

своєю майстерністю. Характер і манера виконання, костюми, сюжетна лінія – це 

все, що вибудовувало на сцені цілісність фольклорної традиції у танцювальному 

мистецтві. 

Загалом, у конкурсі взяли участь 32 колективи.  

Переможцями у молодшій віковій категорії стали: 

1 місце – зразковий художній колектив «Сяйво» Хотинської гімназії, керівник 

Людмила Борденюк; (танець «Козачок»). 

Переможці у середній віковій категорії: 

1 місце - зразковий художній колектив «Сяйво» Хотинської гімназії, керівник 

Людмила Борденюк (танець «Подільські візерунки»). 

 Також в період карантину хореографічний колектив «Сяйво» взяв участь у 

дистанційному online фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Радея – 

Dance» у м.Кам’янець-Подільський і виборов призове І місце у номінації 

«Народна хореографія» (середня вікова категорія) та призове І місце у номінації 

«Народна хореографія» (старша вікова категорія). 


