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Замість вступу 

Валентина Володина 

ОБДАРОВАНІСТЬ - ЦЕ ІСПИТ… 

Служіть один одному тим даром, 

який вам дан. 

 

   Святий Апостол Павло 

                                                Обдарованість - це іспит: 

Де подінеш? Як послужиш? 

І чи є на неї "попит"? 

Чи понЕсти надолужиш? 

                                                    

                                                    Хтось плете чи вишиває, 

Пише вірш або малює... 

То Творець все посилає - 

Обдарованість Дарує! 

 

Обдарованість - робота: 

Людям й Богові служити! 

Це дарована Свобода 

Жити чесно і Творити! 
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Мінтянська  Альона 

Розум полягає не лише у знанні, а й в умінні застосовувати ці знання. 

Аристотель 

Мінтянська  Альона навчається в 11 природничому класі Глибоцької 

гімназії. Про неї кажуть:  ерудована, з високим почуттям відповідальності, 

наполеглива у досягненні мети, всебічно та гармонійно розвинена 

особистість.Зарекомендувала себе ученицею, здатною досягти особливих 

результатів з різних предметів. Альона – неодноразовий переможець 

олімпіад, конкурсів, форумів на районному, обласному, Всеукраїнському 

рівнях. Дівчинка є свідомою українкою, напевно тому найпершим успіхом є 

перемога на конкурсі ім. Петра Яцика ще під час навчання в початкових 

класах. Це була та перемога, яка стала першою стартовою сходинкою до 

перемоги. А далі щоденна наполеглива праця, перечитування великої 

кількості літератури, робота з комп`ютером, навчання в Буковинській Малій 

академії наук. Особливий інтерес дівчинка проявляє до вивчення хімії, 

біології, географії, української мови та літератури. З цих предметів вона 

здобула  перші місця на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  та ІІ 

місця  на ІІІ етапі.  Цього року Альона успішно виступила на обласному 

етапі Всеукраїнського конкурсу – захисту  науково-дослідницьких робіт з 

географії та хімії  , де здобула почесне ІІ місце. Учениця  була учасником  

наукової конференції учнів та студентів «Культура харчування : 

економічний та медичний аспекти»  , яка проходила  у Національному 

університеті державної фіскальної служби України м. Ірпінь , де 

представила свої напрацювання і отримала сертифікат. А ще  Альона 

захищала честь Чернівецької області  на ІV етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад   з географії ,  на конкурсі ім. Т.Г.Шевченка  та  конкурсі ім. 

П.Яцика . Альона ніколи не зупиняється на досягнутому. Вона добре 
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розуміє, що в сучасному світі треба бути компетентним, потрібно постійно 

вдосконалюватись , щоб досягти неабияких успіхів. Дівчина бере активну 

участь в громадському житті гімназії. Вона-член ради Глибоцької гімназії , 

член ради наукового товариства «Гіперіон»,  голова постійної комісії 

шкільного парламенту по навчанню, організатор обласних і шкільних свят. 

Учениця є багатогранною обдарованою особистістю. Вона співає і грає на 

гітарі, танцює сучасні танці, пише вірші, гарно малює і вишиває. Дівчина 

мислить по-дорослому, а будь яке запитання не викликає у неї ніяких 

труднощів. Вона готова підтримати розмову на різну тематику і активно 

відстояти свою думку. Дівчина твердо переконана в тому, що людина чим 

більше знає, вміє, тим більше висот зможе досягти ужитті.  Багато здобутків 

у Альони у 2017-2018 навчальному році. Вона переможець ІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з російської мови, біології, хімії, географії, 

української мови та літератури. На ІІІ етапі Альонка займає теж почесні 

місця: з біології – ІІІ місце, з хімії та географії – ІІ місця. Дівчинка 

наполегливо працювала і отримала диплом на ІV етапі Всеукраїнської 

олімпіади з географії. Приймала участь в конкурсі з української мови ім. Т. 

Г. Шевченка де здобула почесне ІІ місце на ІІІ етапі та ІІІ місце на ІV етапі. 

Два роки поспіль Альона працювала над науково-дослідницькою роботою з 

хімії і успішно її захистила на ІІІ етапі – ІІ місце та на ІV етапі – ІІІ місце. 

Вона захищала також науково-дослідницьку роботу з географії за яку 

здобула призове ІІ місце на ІІІ етапі. Мінтянська Альона успішно виступила 

і поділилась досвідом по проблемі на Регіональному форумі юних науковців 

«Об’єднані наукою» де отримала сертифікат учасника, а також вона 

активний учасник Міжвузівського студентського науково-практичного 

круглого столу «Буковинський край очима юних науковців».  

Два роки поспіль учениця є переможцем гімназійного конкурсу «Гімназист 

року» , «Інтелект гімназії» 

А ще в Альонки є заповітна мрія. А мріє дівчина  в майбутньому займатись 

науковою роботою в галузі медицини. 
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Коваль  Ольга 

Коваль Ольга – учениця 11 класу Глибоцької гімназії - щира та віддана донька 

українського народу, закохана в його мову, історію, звичаї та традиції. Дівчина 

мріє стати краєзнавцем та педагогом. Саме тому вона неодноразово брала 

участь у різноманітних конкурсах та Всеукраїнських олімпіадах з базових 

дисциплін, де здобувала призові місця.  Ця особлива дівчинка надзвичайно 

допитлива, наполеглива і старанна, творчо обдарована. Вчиться на відмінно, 

бере активну участь в різних заходах.  

Ольга є членом БМАН і займається науковою роботою. Вона досліджує побут, 

звичаї та традиції рідної Глибоччини та Буковини. Впродовж кількох років 

пошуково-дослідницькі роботи Коваль Ольги  були оцінені не тільки на 

районному, але й на обласному рівні. А цьогоріч з роботою «Пояс як оберіг та 

важливий елемент традиційного строю буковинців» посіла ІІІ місце у ІІІ 

(Всеукраїнському) турі конкурсу краєзнавчих робіт Всеукраїнської краєзнавчої 

експедиції "Моя Батьківщина - Україна". 

       На обласному конкурсі-захисті її робота у секції "Мистецтвознавство” 

посіла в минулому році ІII місце, а цьогоріч – ІІ.  Секрет її успіху - висока 

працездатність та наполегливість у досягненні мети. 

            Ольга є активним учасником та переможцем Всеукраїнських конкурсів 

«Соняшник» та «Патріот». З 2014 року у складі команди юних українознавців 
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вдало презентує Чернівецьку область на Міжнародному конкурсі з 

українознавства. У 2018 – також здобула два ІІІ місця. 

        Захоплюється художньою літературою, робить перші спроби пера – і на 

аркуш паперу лягає її духовний світ, її мрії. На обласному поетичному конкурсі 

«Читаємо вірші Юрія Федьковича» Ольга представила авторський вірш 

«Федьковичу уклін складаю», за що й була відзначена дипломом ІІ ступеня. В 

рамках районного конкурсу «Чисті роси» юна поетеса звіршем «До сучасників» 

також посіла ІІ місце.  

      Ольга не тільки старанна учениця, а й активна учасниця гімназійного та 

районного учнівського самоврядування. Її лідерські якості у поєднанні з 

високим рівнем знань роблять її сильною, цілеспрямованою, людяною 

особистістю.  

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

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

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

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

суспільству. 
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Стрельчук Анастасія  
Правильно кажуть, що, якщо людина талановита, то талант у неї 

багатогранний. Однак вона повинна ще зуміти розвинути в собі всі ці 

дарування, відшліфувати свої здібності і правильно скористатися ними з 

користю для себе і для людей, але вдається це далеко не всім і вже у всякому 

разі не відразу.  

Алі Апшерон, видатний учений, гуманіст, мислитель 

Слово «обдарований» містить у собі корінь «дарунок», виходить, у психіці 

обдарованої дитини є щось таке, що їй подаровано природою, Богом. 

Концепцій обдарованості, створених сучасними вченими, дуже багато. Але на 

сьогодні однією з найбільш популярних і прийнятою більшістю фахівців є 

концепція людського потенціалу американського психолога Джозефа Рензуллі. 

Відповідно до його вчення, обдарованість являє собою сполучення трьох 

характеристик: інтелектуальних здібностей, творчості, наполегливості.  

Саме ці характеристики притаманні юному даруванню Глибоцької гімназії, 

учениці 11-Б класу – Стрельчук Анастасії.  

Вміє добре аналізувати, логічно мислити, робити правильні висновки та 

аргументовано відстоювати свою думку. Також бере активну участь у всіх 

заходах, конкурсах та акціях.  

Насті легко даються усі шкільні предмети, але перевагу надає точним наукам. 

Як результат – перемоги  на Всеукраїнських учнівських олімпіадах з основних 

наук: 

1 місце на І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт (секція 

«Фізика та астрономія») 

3 місце на XVI Всеукраїнській конференції – конкурсі науково – дослідницьких 

робіт школярів «Зоряний шлях» (секція «Астрономія»)  
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1 місце у ІІІ Всеукраїнському (ХІV Всекримський) фестивалі-конкурсі 

учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за 

нове життя!» присвячений Лесі Українці 

2 місце у ІІІ обласних іграх турніру юних математиків Буковини 

3 місце на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 

3 місце на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

2 місце на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 

3 місце на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з ІКТ 

3 місце на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секрет успіхів дівчинки – у високій працездатності та відповідальності, в 

умінні бачити красу в буденному, в оптимізмі. Настя вважає, що тільки 

наполеглива праця, впевненість у собі приведе до здійснення заповідних   мрій.  

 



Гімназійний меридіан №7  «Юна еліта Глибоцької гімназії -2018» 
 

10 
 

 

                                    Влад  Валерія 

Народилась 20 грудня 2000 року. Навчається в 11 природничому класі 

Глибоцької гімназії. Доброзичлива, чесна, відповідальна, зосереджена, завжди 

налаштована на серйозну вдумливу роботу. Завжди знає чого хоче і прагне 

цього досягти. Її світ захоплень різноманітний: музика і танці, художня 

література, математика, фізика, екологія. Дівчинка здобула музичну освіту по 

класу фортепіано. Закінчила «на відмінно» музичну школу. Вона співає, танцює 

сучасні народні танці. Отримала золоту медаль за 1 місце в обласному конкурсі 

«Музичний ерудит» . Починаючи з 8 класу Валерія брала активну участь у 

районних олімпіадах з математики, фізики та екології.  У 2014-2015 н. р. 

зайняла 3 місце з математики, а у 2016-2017 н. р. 2 місце з екології на районній 

олімпіаді ; 2 місце в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт з екології на 

тему «Вплив людини на природу Чернівецької області» на обласному етапі . В 

2017-18 н.р. І місце з екології у ВУО ІІ етапу та ІІІ місце в ІІІ етапі ВУО з 

екології та ІІІ місце в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт з екології 

на тему «Поява Слизняка іспанського у смт Глибока та м. Чернівці, її можливі 

екологічні та економічні наслідки». Секрет успіхів дівчини у високій 

працездатності та відповідальності, в умінні бачити прекрасне, в оптимізмі та 

наполегливості. Ніколи не зупиняється на досягнутому. Добре розуміє, що в 

сучасному житті потрібно бути компетентним і постійно вдосконалюватись , 

щоб досягти успіху. Бере активну участь в житті класу і гімназії. У класному 

колективі Валерія надійна подруга і помічниця. Мрія дівчини - стати  хорошим 

лікарем і зробити свій вклад в процвітання нашої держави. 
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Галіп Оксана 

 

         Учениця 8-А ( 4 гімназійного)  класу  Глибоцької гімназії.  З раннього 

дитинства поринула у дивовижний світ пізнання чарівності  та мелодійності  

українського слова.   Бажання  вивчити традиції українського народу, 

покликали  дівчинку   у  неповторний  світ знань із українознавства .  Зарубіжна  

література  - це ще один крок  для розкриття романтичної душі  юної 

гімназистки.  У сучасному світі неможлива рухатися вперед ,  без   знань та 

умінь із  біології та інформатики.  У вільний час Оксана захоплюється 

кулінарією, яка допомагає творити шедеври. Смачною випічкою полюбляє 

пригощати  своїх рідних та друзів.   Серед захоплень  дівчинки є подорожі , 

мріє побувати в Італії та США. 

      Оксана дуже старанна і відповідальна, бо погоджується з відомим 

письменником Джоном Максквелом, який переконаний, що « важка праця – це 

скупчення легких справ, які ви не зробили, коли повинні були зробити».  

     Учениця має вагомі здобутки: 

ІІ місце у II етапі Всеукраїнського конкурсу з українознавства; 

І місце у ІІ етапі з біології; 

ІІ місце у ІІ етапі з української мови ; 

І місце у ІІ етапі та ІІ місце у ІІІ етапі із зарубіжної літератури . Учениця є 

постійним учасником Всеукраїнських конкурсів «Патріот», « Соняшник»,  

«Кенгуру», у яких показала відмінні результати.  

      Також Оксана – член наукового товариства «Гіперіон» у секціях 

«Українська мова та література», « Біологія». Допитливість та бажання  щось 

зрозуміти  і розкласти по поличках  спонукало гімназистку до виконання 
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наукових робіт з української літератури «Діалектизми у повісті « Захар Беркут» 

І.Франка» та з біології «Вплив світла на життя рослин і тварин». 

Оксана вміє вислухати, підтримати, допомогти, знайти рішення будь- якої 

проблеми, тому серед однокласників здобула визнання людини, яка ніколи не 

відмовить. 

  Життєвим кредо для дівчинки є слова Томаса Едісона:«Найбільш вірний шлях 

до успіху- весь час пробувати ще один раз». 
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Захарків Микола 

 Захарків Микола  навчається в 10 природничому класі  Глибоцької гімназії. 

Юнак постійно прагне до все нових і нових знань. Микола проявляє інтерес до 

багатьох предметів. З 8 класу він брав участь в олімпіадах з української мови, 

біології та екології ( ІІ місце в ІІ етапі ВУО), географії, інформатики. 24.09.2016 

року брав участь в  обласному турнірі Юних біологів в складі команди району.   

Є членом БМАНУМ -  відділення комп`ютерних наук  та шкільного наукового 

товариства «Гіперіон» в секціях історія , біологія та Інформатика. Успішно 

виступив у 2018 році на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт з історії , де здобув  диплом ІІІ ступеня.  

У 2017-2018 н.р. був учасником Регіонального форуму юних науковців 

«Об’єднані наукою» , V обласної учнівської науково-практичної конференції  

«Буковинський край очима юних науковців». Гімназист займається проектною 

діяльністю. Розробив проект «Історія моєї громади». Виступав з роботою 

«Вплив освітлення на біоритми людини»   в І етапі захисту НДР. 

Оригінальність мислення проявляється в усьому: часто висуває несподівані ідеї 

і спілкується з однолітками в незвичайній манері, здатний швидко знаходити 

нові варіанти рішень, встановлювати асоціації, його мислення можна назвати 

гнучким. Має відмінну пам’ять - легко запам’ятовує складні знаки, факти або 

події, вміло користується цією інформацією: класифікує, систематизує і 

структурує її. Має широкий кругозір, вміє пов’язувати явища і наслідки, робити 

висновки.     Хлопець приділяє велику увагу фізичній підготовці, бере активну 

участь у військово-спортивних змаганнях «Джура», естафетах миру та 

краєзнавчих форумах. 

В майбутньому хоче продовжити навчання на факультеті комп’ютерних 

технологій. 
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Русу Катерина 

 У свої 16 років Русу Катерина вже впевнено піднімається сходинками успіху до 

великих перемог: з російської мови - І місце в районі, ІІ – в області; в олімпіаді  

із зарубіжної  літератури – ІІ місце; з хімії – ІІ місце; з англійської мови – ІІ місце; 

з математики – ІІ місце,з трудового навчання – ІІ місце, а також призер олімпіад 

і мовно-літературних конкурсів з української мови та літератури; 

     Дівчинка кожного дня прагне пізнати щось нове і захоплююче. Радує душу й 

потяг до читання пригодницької і фантастичної літератури. А ще ,каже Катя, що 

у неї на книжковій полиці особливе місце відведено романам. 

     Більшість часу Катя приділяє вивченню англійської мови,бо має одну-єдину 

ціль – вільно володіти цієї мовою. Учениця каже: “У мене немає мрії,але в мене 

є ціль – стати успішною в своїй професії і працювати на бажаній роботі” 

       Катруся улюблена старша донечка та найкраща сестричка: 

мила,сердечна,добродушна. Тому що, оточують її любов,розуміння,порядність 

батьків. Донечка виростає в сім’ї, де панує злагода і спокій, мабуть, тому у неї 

завжди усмішка на обличчі, а очі горять любов’ю до людей. 
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                                                            Бирук  Єлизавета 

Бирук  Єлизавета  - учениця 5 ( І гімназійного ) класу природничо – 

математичного профілю Глибоцької гімназії. До навчання ставиться сумлінно, 

має глибокі знання з усіх предметів, всебічно розвинена, легко засвоює 

навчальний матеріал з базових дисциплін. Допитлива, працелюбна, ерудована. 

У 2017-2018 н. р. вперше брала участь у Міжнародних конкурсах знавців 

української мови імені Петра Яцика та Міжнародному мовно-літературному 

конкурсі імені Т. Шевченка. Завдяки творчій уяві, креативному мисленню та 

глибоким знанням з мови, стала переможцем ІІ етапу Міжнародного конкурсу 

імені Т. Шевченка та посіла 2 місце у ІІІ етапі цього ж конкурсу.  

Також Ліза є переможцем( 2 місце) ІІ етапу Міжнародного конкурсу імені 

Петра Яцика та конкурсу читців  «Читаємо вірші Ю. Федьковича» 

Учениця захоплюється читанням художньої літератури, дбає про збагачення 

внутрішнього світу, приділяє багато уваги самовдосконаленню, завжди досягає 

поставленої мети. 
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П’ясецька Анастасія  

     Кажуть, талановита  людина – талановита в усьому. Так з впевненістю 

можна сказати і про П'ясецьку Анастасію, ученицю 7-Б класу Глибоцької 

гімназії. Ерудована, наполеглива у досягненні мети і цілеспрямована дівчина.  Її 

шкільні роки змістовні, цікаві, результативні.  

  У стінах рідної гімназії заслужено користується повагою, бо Анастасія - 

доброзичлива, щира, толерантна, врівноважена.  

Вчителі Глибоцької гімназії та дружня атмосфера сім'ї, в якій вона 

зростає, допомагають долати їй вершини різних олімпіад та конкурсів, надають 

впевненості в майбутньому. Вона неодноразовий переможець районних 

Міжнародних конкурсів ім. П. Яцика  та Т.Г Шевченка, адже рідне слово здатне 

проникнути у глибину душі і залишити прекрасний слід у житті людини. 

Доказом цього є цьогорічна перемога у другому етапі Міжнародного мовно – 

літературного конкурсу ім. Т.Шевченка та Всеукраїнській олімпіаді української 

мови та літератури, де вона посіла І місця.  

 Учениця є  постійним учасником Всеукраїнських конкурсів «Патріот», « 

Соняшник», « Кенгуру», «Санфлауер» , «Лелека», «Левеня», де показує  

відмінні результати.  

Дівчинка має нахил як до гуманітарних дисциплін, так і до природничих. 

Особливо не байдужа до цариці природничих наук – хімії, і тому тут також має 

вагомі успіхи. Так, у 2017/2018 році Анастасія здобула І місце на районній 

олімпіаді з хімії, гарний результат показала і на обласному рівні. 
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Також слід зазначити, що Анастасія є членом наукового товариства 

«Гіперіон» у секціях «Українська мова та література», «Географія» та 

«Англійська мова». Саме допитливість та бажання дізнатися про щось нове 

допомогло учениці здобути ІІ місце в районному конкурсі – захисті науково - 

дослідницьких робіт з роботою «Метафора у поетичному мовленні Олександри 

Приходько – Возняк».  

Всі успіхи, досягнення дівчини дають підставу вірити, що вона й надалі 

буде розвивати, вдосконалювати свій інтелектуальний і духовний потенціал, 

поповнить ряди справжньої еліти нації. 

   Все в наших руках, тому не потрібно їх опускати. 

          К.Шанель 
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Лупу Діана  

Жити – значить працювати, праця є життя людини. 

                                                                                                    Вольтер   

«Без наполегливої праці немає ні талантів, ні геніїв» - так говорять видатні 

вчені. Ці слова можна віднести і до учениці 11-А класу Лупу Діани. 

Всі 11 років навчання в Глибоцькій гімназії Діана була відмінницею та 

постійною володаркою Похвальних листів. Вона завжди брала участь в 

олімпіадах та конкурсах, була ведучою класних та шкільних свят. Вона чудово 

співає, декламує вірші, є цікавим ерудованим співрозмовником на різні теми, 

завжди налаштована оптимістично. Діана - ініціативна та креативна, творча та 

цілеспрямована особистість.                             

Дівчинка з охотою змістовно виступила на Міжвузівській студентській 

науково-практичній конференції «Буковинський край очима юних науковців». 

Два роки поспіль учениця працювала над науковою роботою з географії на тему 

«Міграційні процеси в Чернівецькій області. Проблеми та перспективи». 

Успішно захистила її на ІІ етапі конкурсу-захисту  НДР, отримавши диплом. 

Секрет успіхів дівчинки у високій наполегливості та працездатності. Діана 

захоплюється біологією та хімією. А ще Діана має заповітну мрію. Вона хоче 

стати висококваліфікованим лікарем. І вона робить все для того, щоб її мрії 

здійснилася. 
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                                                                  Лупуляк Євгенія 

Лупуляк Євгенія – учениця 11 класу Глибоцької гімназії дуже старанна, 

працьовита. Серед однокласників вирізняється своєю ерудицією, начитаністю. 

Має здібності до вивчення мов, добре розвинуте логічне мислення, але 

справжня запорука її успіху - рідкісна працелюбність, оптимізм та 

наполегливість. За 11 років навчання у Глибоцькій гімназії Євгенія була 

відмінницею та володаркою Похвальних листів «За високі досягнення у 

навчанні». Брала участь у різноманітних конкурсах, змаганнях, олімпіадах. У 

2017 – 2018 н.р. учениця здобула 1 місце на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з англійської мови. Учениця стала власницею Міжнародного мовного 

сертифікату Кембріджського університету , що дає їй право вивчати англійську 

мову у будь-якому вузі світу. Цьому успіху передувала напружена праця. 

Євгенія з перших днів заснування у Глибоцькій гімназії наукового товариства 

«Гіперіон»  стала його активним членом, активно співпрацювала з керівником 

секції іноземних мов  Писарук Г.П.  

 Дівчина дуже комунікабельна, товариська, ввічлива, любить читати. Вона 

активна учасниця життя гімназії, бере участь у роботі гімназійного  

самоврядування. Мріє досягти успіху у житті, здобути гарну освіту і отримати 

престижну професію. 

 

           У кожній людині сонце. Тільки дайте йому світити. Сократ 
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Малайку  Марія 

Краща у світі мета – стати хорошою людиною. 

Цицерон 

 

               Вона ніжна та лагідна, тендітна та замріяна, виважена та пунктуальна. І ще 

завжди привітна, усміхнена юнка  з допитливими, розумними очима. Ще 

багато гарних слів можна додати до портрета Малайку Марії Іванівни, 

учениці 11 природничого класу Глибоцької гімназії. 

              З дитинства Маша захоплювалася живою природою та математикою, любов           

до якої в дівчинки поступово розвивала її бабуся-вчителька математики 

загальноосвітньої школи. Тож коли почали вивчати в 10 класі економіку, 

Маша з головою занурилася у вивчення предмета. І результати не 

забарилися. Учениця займає ІІІ  призове місце на ІІ  етапі Всеукраїнської 

олімпіади з економіки. 

              Дівчина з великою відповідальністю зосереджується на зборі інформації, 

виконанні завдань, на систематизації та узагальненні матеріалу. 

              Тому активно включилась в підготовку до написання науково-дослідницької 

роботи з географії на тему «Аналіз стану компонентів погоди в смт Глибока 

за період 2006-2016 років» Проведена велика робота по узагальнення деяких 

календарів спостережень, складання графіків, схем і таблиці. Учениця займає 

2 місце на І  етапі захисту науково-дослідницьких робіт з географії. 
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              Вона не залишилась осторонь при підготовці до Міжнародної конференції  

учнів та студентів з економічних питань «Стан та перспективи розвитку 

регіональної економіки»  і стала лауреатом цієї конференції.  

              В 2017-2018 н. р. Малайку Марія отримала сертифікат за участь у 

Міжвузівському студентському науково-практичному круглому столі 

«Медичне страхування в Україні: стан, проблеми, перспективи». Також 

гімназистка успішно виступила у 4 Буковинських стартах юних економістів у 

ЧНУ , де здобула диплом ІІІ ступеня . 

              Світ її  захоплень досить різноманітний - музика, сучасні танці, малювання, 

вишивка. Маша намагається встигнути все, бо вважає,  що тільки 

наполеглива, системна праця, впевненість у своїх силах приведе до 

здійснення заповітних мрій.    
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Козіяну Анастасія  

«Треба любити те, що робиш. І йти вперед крок за кроком до обраної мети,» - 

вважає учениця 11-Б класу  Глибоцької гімназії Козіяну Анастасія.      

  Оригінальна у спілкуванні, спостережлива, наполеглива у досягненні 

результату у сфері, яка її цікавить. Для неї характерний постійний творчий 

пошук, здатна краще за інших займатися самостійною діяльністю. Уміє 

фантазувати, критично оцінювати навколишню дійсність і прагне проникнути у 

суть речей та явищ; ставить багато запитань і зацікавлена у відповідях на них. 

Добре вміє порівнювати, аналізувати, знаходити неординарні підходи до 

вирішення проблем. 

Як правило, Настя дуже активна, енергійна і завжди чимось зайнята. Весела, 

щира та товариська. Захоплюється танцями, театральним мистецтвом. А без 

пісні не може прожити й хвилинки. Саме тому бере активну участь у 

різноманітних конкурсах. Ось і цьогоріч наважилася презентувати 

шанувальникам творчості Буковинського Соловія та поважному журі  музичну 

композицію «Хустка». Неординарне прочитання та майстерність виконання 
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вразили слухачів, поезія зазвучала по-новому актуально. На обласному етапі 

конкурсу «Читаємо вірші Ю. Федьковича» дічина посіла ІІІ місце. 

Анастасія прагне подорожувати, пізнавати культурні надбання світу.  

Музика – єдина всесвітня мова; її не треба перекладати, на ній душа говорить 

з душею. 

                                                                    Бертольд Ауербах 
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Савчук Олександра 

Савчук Олександра   – учениця 10 класу Глибоцької гімназії. Дівчинка наділена 

від природи багатьма позитивними якостями: працелюбністю, наполегливістю, 

виваженістю вчинків. Вона вважає, що людина повинна постійно 

вдосконалюватись сама і водночас облагороджувати світ довкола. 

 Світ захоплень Олександри – великий: любить читати та декламувати, 

цікавиться як сучасною, так і народною музикою, займається спортом – часто 

виступає в складі шкільної команди з баскетболу.  

Всі шкільні предмети засвоює на високому рівні, але особливий нахил має до 

суспільно-гуманітарних дисциплін. Цікавиться українознавством, історією 

України та рідного краю, звичаями та традиціями. 

Минулого року була учасницею районних олімпіад з 

історії та українознавства і виборола почесні ІІ місця. 

На ХХVІ районній олімпіаді юних краєзнавців у 

секції  «Етнографічне краєзнавство» також посіла ІІ 

місце.  

 В 2018 р. брала участь в міжнародному конкурсі з 

українознавства і здобула ІІ місце. Активно бере 

участь в житті школи, є учасником Естафети миру 

2018 у складі команди Глибоцької гімназії.   

 Дівчинка займається пошуково-дослідницькою 
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роботою і мріє стати справжнім істориком, адже добре розуміє, що не знаючи 

минулого, важко будувати достойне майбутнє. ЇЇ науково-дослідницька робота 

«Україна – НАТО: крізь призму історії до сьогодення» здобула І місце  у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту  НДР . 
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                                 Челеняк Андрій 

 Андрій Челеняк – учень  8 – А ( 4 гімназійного ) класу  Глибоцької гімназії.  

Він народився  2 січня 2005 року в смт. Глибока, навчається в Глибоцькій 

гімназії з 1 класу. Протягом  всіх років був відмінником і щороку нагороджений 

Похвальним листом ,,За високі досягнення у навчанні”,  один із найкращих 

представників підростаючого покоління  юних гімназистів.  У 2017 році став 

володарем титулу «Інтелект гімназії» Здібний, всебічно обдарований, 

допитливий, товариський, цілеспрямований, знає, що саме  інтелектуально 

розвинута особистість  досягне своєї мети.  Особлива любов і наполегливість до 

вивчення предметів природничо-математичного  циклу дали свої результати. 

Андрій - один із найсильніших учнів із фізики, хімії, математики. Цьогоріч він 

посів І місце з хімії і математики, ІІІ - з фізики на районних олімпіадах і гідно 

представив Глибоцький район у  ІІІ (обласному) етапі  Всеукраїнської олімпіаді 

з математики та хімії.  Челеняк Андрій є членом наукового товариства ,, 

Гіперіон”  секції «Інформатика та математика», учасником  ігор ,,Левеня”, 

,,Кенгуру”, ,,Соняшник”, де постійно досягає відмінного результату.  Світ 

захоплень  юнака різноманітний: баскетбол, гандбол, волейбол, інформаційні 

технології та програмування. Він неодноразово визнавався кращим гравцем 

збірної команди з баскетболу, волейболу на обласних змаганнях і кращим 

гравцем збірної команди Чернівецької області на Всеукраїнських змаганнях з 

гандболу. Андрій мріє  стати  успішною Людиною в успішній Державі.     
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                                 Микитюк Богдан  

     Богдан – учень 8-А класу Глибоцької гімназії, народився 23 вересня 2004 

року. Вирізняється наполегливістю, врівноваженістю. Завжди серйозний, 

відповідальний, цілеспрямований. Доброзичливий, привітний юнак, 

захопленням  якого є футбол.   

Учень із високим інтелектуальним потенціалом, має глибокі й міцні знання з 

усіх предметів, всебічно розвинений.  

     Учасник ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та трудового 

навчання, географії. Посів ІІІ місце у районній олімпіаді з історії, та трудового 

навчання, ІІ місце в районній олімпіаді з географії. II місце в районному етапі 

міжнародного конкурсу з українознавства та III місце в районному етапі 

краєзнавчої олімпіади в секції « Етнографічне краєзнавство». У конкурсі-

захисті НДР з географії посів III місце.  

     Богдан  уважний, розсудливий, старанний та наполегливий учень. Багато 

читає. І вірить, що першим кроком до досягнення мети є оцінка власних 

можливостей.                                                 У людини є різні прагнення й 

задатки, 

 і призначення кожного з нас –  

розвивати свої задатки в міру можливостей 

Йоганн Готліб Фіхте 
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Бошелюк Владислав 

Бошелюк Владислав – учень 8 класу Глибоцької гімназії. Рано обрав своєю 

спортивною спеціальністю плавання , бо привабив його цей вид  спорту  ще 

змалечку. Часто у цій дисципліні все вирішують десяті, соті,а іноді навіть 

тисячні долі секунди. Але водночас він цікавий широкому загалу своєю 

користю для  здоров’я, видовищністю,хоча  для тих, хто вирішив займатися 

плаванням професійно, дорога до вершини є нелегкою. 

    Перші кроки  Владислав зробив ще у першому класі, але більш серйозно 

почав займатись останні два роки у спортивному клубі «Титан», що у 

Чернівцях .Тут його тренує Людмила Юріївна Сідлецька, голова 

відокремленого підрозділу Федерації плавання в Чернівецькій області. 

Декількаразові тренування на тиждень дають свій результат, причому доволі 

непоганий. Школяр був учасником багатьох турнірів у Івано- Франківську, 

Ужгороді, Тернополі, а також спробував свої сили і на змаганнях за кордоном, 

виступивши три рази у Сучаві (Румунія). 

      Найсвіжіший успіх Влада відбувся на чемпіонаті Чернівецької області з 

плавання серед юнаків та дівчат, де хлопець двічі піднявся на п’єдестал 

пошани. Тут він змагався у віковій категорії юнаків 2004-2005 років 

народження та завоював два других місця на дистанції у 50 та 200 метрів 

вільним стилем. 
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    Окрім плавання, юнак займається ще й футболом та баскетболом,бо вважає, 

що коли хочеш досягти відмінних результатів, то потрібно постійно виявляти 

активність і при цьому підвищувати навантаження. А ще Владислав у вільний 

час любить читати, пробує віршувати. Це і допомогло хлопцеві, на його думку, 

стати переможцем ІІ етапу (диплом ІІ ступеня) Міжнародного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

       « Без фізичної праці не буває здорового тіла, не буває й розумних думок у 

голові» 

                                                                                                         Л. Толстой  
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Крилюк Світлана 

Світланка навчається у 8-А  ( 4 гімназійному ) класі  Глибоцької гімназії.  

Своєю наполегливістю може підкорити будь - яку  вершину і справитися з    

різними перешкодами.  Дуже старанна і працьовита дівчинка, яка завжди бере  

активну участь у  різноманітних заходах школи.  

У 2017-2018 н. р. здобула ІІ місце у ІІ етапі  Міжнародного конкурсу з 

української мови   ім. П. Яцика.   

Приємне враження  Світланка залишила  в учасників  5 обласної учнівської 

науково-практичній конференції «Буковинський край очима юних науковців» 

(керівник Коваль Ю.С.).  

 Незважаючи на досить юний вік, Світланка захоплюється правознавством.  

Вона здобула ІІ місце у І етапі конкурсу - захисту  науково-дослідницьких робіт 

з правознавства (керівник Скибінська Л.С.).  

Вона займається волейболом та різними  ігровими видами спорту. Весела, 

життєрадісна, активна, користується повагою серед вчителів і однокласників. 

Мріє стати вихователем дошкільного закладу.  Вона вважає, що  саме любов до 

дітей  дає можливість  їх гармонійному розвитку в сучасному світі.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 Доброта і скромність — ось дві риси, які ніколи не повинні втомлювати 

людину.  

                                                                                               Роберт Льюїс 

Стівенсон 
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Рябоконенко Катерина 

   Рябоконенко Катерина – учениця 11 класу Глибоцької гімназії. Надзвичайно 

здібна та обдарована учениця. Дівчинка наділена від природи багатьма 

позитивними якостями: працелюбністю, наполегливістю, виваженістю вчинків. 

Вона вважає, що людина повинна постійно вдосконалюватись сама і водночас 

облагороджувати світ довкола. 

     Світ захоплень Катерини – великий: любить читати та декламувати, 

цікавиться як сучасною, так і народною музикою.  Навчається на високому 

рівні, має відмінний загальний розвиток, ерудована, допитлива на уроках. 

Оригінальна у спілкуванні, спостережлива, наполеглива, завжди знає, чого 

хоче, і  досягає мети. Добре вміє порівнювати, аналізувати, знаходити 

неординарні підходи до вирішення проблем. Саме ці якості дають змогу 

ставати переможцем у багатьох конкурсах, писати аналітичні статті та готувати 

цікаві проекти.   Катерина бере активну участь у шкільному житті, завжди 

допомагає своїм друзям. Учениця захоплюється літературою, особливо любить 

читати твори зарубіжних авторів. Часто цитує слова  М. Горького:  «..Любіть 

книгу, вона полегшить вам життя, по-дружньому допоможе розібратися у 

строкатій і бурхливій плутанині думок, почуттів, подій, вона навчить вас 

поважати людину і самих себе, вона надихає розум і серце почуттям любові до 

світу, до людини».  Кілька років поспіль є учасницею районного етапу 

олімпіади з зарубіжної літератури.  Цьогоріч посіла ІІ місце у ІІ етапі ВУО 

         Мріє Катерина отримати престижну професію перекладача-дипломата і 

зробити значний внесок у розвиток своєї країни, прославити Глибоцьку 

гімназію. 
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Бурла  Юлія 

Юлія - учениця 9-го класу Глибоцької гімназії. Щорічна володарка Похвальних 

листів «За високі досягнення у навчанні».  

 Вона ерудована, цілеспрямована, працелюбна, старанна, наполеглива. І 

саме ці риси допомагають їй у подоланні нових вершин наук. Своїми 

улюбленими предметами вважає українську мову, зарубіжну літературу , 

історію, українознавство, англійську і російську мови та хімію.  

З раннього дитинства захоплюється літературою та барвистістю рідної мови. 

Починаючи з 5-го класу, бере активну участь у районних конкурсах, а саме:  

конкурсах знавців української мови імені П. Яцика , мовно-літературних 

конкурсах імені Т.Г. Шевченка ,де завжди займала призові місця. 

 У 2017-2018 н.р. скарбничку своїх успіхів поповнила перемогами на 

районних олімпіадах і конкурах: 

конкурс імені П. Яцика – (ІІІ місце), 

конкурс імені Т.Г.Шевченка – (ІІ місце), 

українська мова та література – (ІІ місце). 

         Гімназистка зуміла гармонійно поєднати, на перший погляд, протилежні 

інтереси – математично-природничі та гуманітарні. Саме таке поєднання 
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стимулювало ученицю до поглибленого вивчення такої науки, як хімія. Такий 

різносторонній підхід дав позитивні результати: ІІ місце в районній олімпіаді з 

хімії. 

        Світ захоплень Юлії різноманітний: вишивка, музика, але найбільше в 

житті любить танцювати, бо вважає, що танець привчає до норм культурного 

спілкування, є джерелом емоцій, почуттів, тому танцює як професіонал у НААТ 

«Ізвораш», 

        Юлія завжди активна, не залишається осторонь від шкільного життя в 

позакласний час. Переможець районного конкурсу драматичних колективів       

«Чисті роси». 

       Дівчина дотримується принципу, що тільки тоді людина може бути 

щасливою, коли вона вірить в свої сили, прагне досягнути кращого результату, 

впевнено іде до своєї мети. 
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                                                                  Пластун Діана 

  Пластун Діана навчається у 9 класі. Здібна, обдарована, ерудована, 

наполеглива, завжди знає чого хоче і досягає мети. 

   Секрет успіху дівчини – у високій працездатності та працездатності. Дівчина 

вважає, що тільки наполеглива праця, впевненість у собі приведе до здійснення 

заповітних мрій. Ніколи не зупиняється на досягнутому. Добре розуміє, що в 

сучасному житті потрібно бути компетентним і постійно вдосконалюватись, 

щоб досягти успіху. 

Цьогоріч учениця стала призером ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з правознавства. 

 Діана врівноважена, користується повагою і авторитетом. 
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Бута Сніжана 
 

 Сніжана -  учениця 9 класу Глибоцької гімназії. З першого класу була 

відмінницею , любила працювати над собою . На уроках дівчинка завжди 

відповідає розсудливо та вдумливо, відповіді її наповнені глибоким змістом. 

 Захоплення учениці – сучасна література та сучасна музика. Постійно 

Сніжана прагне довідатись про щось нове у житті суспільства, тому багато 

читає і любить працювати зі словником. Словниковий запас учениці достатній . 

Учениця любить писати твори з літератури , і вони їй вдаються.  

 Щорічно приймає участь у шкільних та районних олімпіадах з російської 

мови та зарубіжної літератури, де посідає у першому та другому турі 

відповідно перше та друге місце.  

Дівчинка захоплюється спортом, бо її велика мрія життя – піднятися в 

небо і літати , як птах.  

Сніжана любить тюльпани і нарциси, які милують око людей красою і 

неповторністю. Вона в них знаходить натхнення і неповторність , порівнюючи 

їх з навчанням, де кожний шкільний предмет неповторний і цікавий по-своєму. 
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Топала  Віктор 

  Віктор навчається в 9 класі. Має схильність до природничих наук. 

Нестандартне мислення, гострий розум виділяє його серед інших учнів. Володіє 

високим творчим потенціалом. Багато працює самостійно, постійно підвищує 

свій інтелектуальний рівень. Володіє високим творчим потенціалом, має хист 

до точних та суспільних наук. Ерудований, допитливий, вимогливий до себе 

скромний. 

 В 2017-18 н. р. здобув ІІІ місце з біології в ІІ етапі ВУО. Юнак є членом НТ 

«Гіперіон» . Працював над науково-дослідницькою роботою з фізики , на І  

районному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР здобув ІІ місце. Брав 

участь в регіональному форумі юних науковців та дослідників «Об’єднані  

наукою», в якому взяли участь відомі науковці краю. 

 

 

 

 



Гімназійний меридіан №7  «Юна еліта Глибоцької гімназії -2018» 
 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писарук Віктор 

Писарук Віктор  навчається у 8 класі Глибоцької гімназії.       

Скромний, товариський, стриманий, врівноважений. Віктор має  добре 

розвинені організаторські здібності, є членом НТ «Гіперіон». Учень виявляє 

хист у вивченні природничих наук та комп’ютерних технологій. 

 За 8 років навчання у Глибоцькій гімназії Віктор був відмінником та володарем 

Похвальних листів «За високі досягнення у навчанні». Брав участь у 

різноманітних конкурсах, змаганнях, олімпіадах. 

Віктор дуже полюбляє спорт , займається професійно плаванням, баскетболом, 

волейболом, футболом. Відвідує гурток народного танцю при ГБТДЮ, є 

танцівником народного колективу «Ізвораш». 

У 2017-2018 н.р  здобув ІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з англійської мови, ІІ місце на конкурсі інформаційних технологій «Байт», ІІ 

місце на районному захисті наукових робіт з англійської мови. Також, був 

учасником районного етапу краєзнавчої олімпіади. 

 

                                                             

 



Гімназійний меридіан №7  «Юна еліта Глибоцької гімназії -2018» 
 

38 
 

                           

 

 

 

 

Захарків Владислава 

Захарків Владислава Юріївна – учениця 7-а класу Глибоцької гімназії, 

переможець ІІ етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови                

ім. П. Яцика - 2017 та учасниця ІІІ етапу цього ж конкурсу. З дитинства 

дівчинка закохана в українську материнську мову. Їй подобається поринати в 

глибини рідного слова, працювати зі словниками, досліджувати  лінгвістичні 

питання, плекати мову, «як парость виноградної лози». І не дивно, що, 

починаючи з 3 класу, учениця є щорічною переможницею Міжнародного 

конкурсу знавців української мови ім П. Яцика. Владислава – палкий 

прихильник художнього слова, тому  у вільний час любить читати твори 

українських та зарубіжних письменників, особливо у стилі фентезі. А ще у 

Влади є хобі – це різноманітні види спорту: волейбол, гандбол, легка атлетика, 

які дівчинка вдало поєднує з заняттями у школі сучасного танцю «Лідер». Їй 

все вдається, на все вистачає часу, бо вірить у життя, хоче зробити у ньому ой 

як багато, тому девізом  учениця обрала слова Олега Ольжича «Захочеш – і 

будеш !». Тож хочеться побажати Владиславі  подальших перемог та 

здійснення всіх її мрій . 
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Вовк Ангеліна 

Вовк Ангеліна – учениця 7-а класу Глибоцької гімназії, обдарована особистість 

з високими здібностями, творча, всебічно розвинена учениця,  бере участь у 

шкільних та районних олімпіадах з базових дисциплін,   проявляє високий 

інтерес до навчання. Має схильність до предметів природничо-математичного 

циклу.  

Учениця – є членом шкільного наукового товариства «Гіперіон». В цьому році 

в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад виборола друге місце з математики та хімії.  

Організована, уміє цілеспрямовано зосередити увагу на досягненні поставленої 

мети. Ангеліна – постійний учасник шкільних та класних заходів. Вона весела, 

активна, має відмінне почуття гумору. У спілкуванні доброзичлива, має 

високий рівень культури. Начитана, любить літературу, захоплюється 

волейболом.                         
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Довженко Вадим 

Довженко Вадим – учень  8– А ( 4 гімназійного ) класу  Глибоцької 

гімназії, в якій навчається з 1 класу. 

Здібний, допитливий, товариський, цілеспрямований учень.  

Віддає перевагу вивченню предметів природничо-математичного  циклу. 

Наполегливо вивчає хімію, в результаті чого посів І місце в шкільному та ІІ – в 

районному етапі  олімпіади з хімії.  

Вадим є членом наукового товариства ,,Гіперіон” . Працює у  секції 

«Інформатика та математика», оскільки захоплюється комп’ютерними 

технологіями. Є призером ІІ етапу конкурсу «Байт» 

Хлопець - скромний, щирий. Завжди готовий прийти на допомогу 

друзям , родині , вчителям.      
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Шмідт Наталя 
 

 Наталці 15 років. Старається вчитися в школі на «відмінно». В цьому їй 

дуже допомагають батьки, які підтримують дитину у навчанні і постійно 

контролюють якість знань. Дівчинка старанно слухає вчителів, бо впевнена, що 

ті знання , які одержить у гімназії , знадобляться протягом всього життя. 

   

 Активна учасниця конкурсів та олімпіад. Гімназистка -  переможець  

обласного конкурсу «Знавці Біблії» . Брала активну участь в олімпіадах з 

англійської мови, російської мови, математики , зарубіжної літератури, де 

зайняла призові місця. Зайнявши друге місце в  районній олімпіаді з російської 

мови  , вона довела собі, що може більшого досягти у навчанні. 

  Мрія учениці – стати соціальним працівником, щоб допомогати людям 

похилого віку виживати у складних життєвих ситуаціях та прикрасити їх 

останні роки життя. А це все можна почерпати у книжках, тому захоплюється 

та любить читати літературу, де описуються складні життєві ситуації. 

 В людях ненавидить фальш , намагається оточуючих виховувати в любові 

до ближнього. 
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Кройтор Марина 

Кожна дитина — художник. Труднощі в тому, щоб залишитися художником, 

вийшовши з дитячого віку. 

Пабло Пікассо, 

 видатний іспанський і французький художник 

Обдарованість - явище складне, багатогранне, це диво, яке природа дарує 

людям. І водночас воно настільки рідкісне, настільки дивовижне, що важко 

зрозуміти, чому саме ця людина вражає своїми неперевершеними успіхами в 

тій чи іншій галузі науки, мистецтва, літератури. Обдарованість - це сукупність 

здібностей, які дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в одному або 

декількох видах діяльності і давати суспільству користь. І саме така, творчо 

обдарована дитина навчається у 8-В класі, це – Кройтор Марина. Маринка з 

маленьких років любить творити: вишивати, робити вироби з бісеру, а особливо 

дуже любить малювати. Навчалась у Глибоцькій художній школі. Дівчинка 

завжди бере участь у різноманітних творчих конкурсах. За перемогу у конкурсі 

«Моє майбутнє з рідною землею», який організував благодійний фонд 

«Зміцнення громад», Марина побувала у Києві на прийомі у ПРЕЗИДЕНТА 

України П.О.Порошенка. Цього навчального року юна художниця зайняла 3 

місце на ІІІ Всеукраїнському (ХІV Всекримському) фестивалі-конкурсі 

учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за 

нове життя!» присвяченому Лесі Українці, І місце на районному етапі 
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Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської 

молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» (Номінація «Декоративно-

прикладне мистецтво»).  Марина не зупиняється на досягнутому і у вільну 

хвилину бере пензля у руки, щоб творити.  

Займатися творчістю не заважає Марині вчитися на відмінно, брати 

активну участь у житті класу. 
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Шотропа Богдана 

Шотропа Богдана, учениця 7-А класу  

Глибоцької гімназії, - творча особистість. 

Дівчина наділена від природи багатьма 

позитивними якостями: працелюбністю, 

наполегливістю, виваженістю вчинків. 

Надзвичайно здібна та обдарована учениця. 

Навчається на високому рівні, має 

відмінний загальний розвиток, знаюча, 

ерудована, допитлива на уроках. Оригінальна у спілкуванні, спостережлива, 

наполеглива у досягненні результату у сфері, яка її цікавить. Для неї 

характерний постійний творчий пошук, здатна краще за інших займатися 

самостійною діяльністю. Уміє фантазувати, критично оцінювати навколишню 

дійсність і прагне проникнути у суть речей та явищ; ставить багато запитань і 

зацікавлена у відповідях на них. Добре вміє порівнювати, аналізувати, 

знаходити неординарні підходи до вирішення проблем. У 2017-2018 

навчальному році посіла ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики. 

Два роки поспіль учениця є призером (І,ІІ місце) Всеукраїнського конкурсу ім. 

Марії Слиш-Фішер «Змагаймося за нове життя», присвяченого Лесі Українці. 
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Воробець Софія 

Воробець Софія- учениця 6 (ІІ гімназійного)  класу природничо-математичного 

профілю Глибоцької гімназії. 

Софійка - обдарована особистість, з високими здібностями, творча, всебічно 

розвинена учениця. Любить читати, пише вірші, оповідання,  казки, займається 

у танцювальному колективі» Джерельце»,  поглиблено вивчає англійську мову. 

У цьому році талановита гімназистка написала вірш , присвячений 135-річчю 

заснування школи , який став новим гімном навчального закладу. 

У 2017-2018 н. р. учениця вперше взяла участь у  ІІ етапі Міжнародного мовно- 

літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, де посіла 2 місце. 

Із збіркою поезій «Україна – мій дім» взяла участь у  творчому конкурсі « Моє 

майбутнє з рідною землею». 

Софія –товариська,  ввічлива, у класному житті - надійний товариш.  Учениця 

спокійна,  сором’язлива, скромна, розсудлива. Але завжди знає ,чого хоче і 

досягає мети. Своєю скромністю притягає людей до себе. Бере активну участь у 

шкільному житті, завжди допомагає своїм друзям. 
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Лупуляк Єлисавета 

Лупуляк Єлисавета – учениця 6 природничо –математичного класу Глибоцької 

гімназії. Старанна, відповідальна, має нахил до предметів гуманітарного циклу.  

Навчається на відмінно. З усіх предметів має міцні знання. Особливий інтерес 

проявляє до вивчення української мови та літератури.  Цілеспрямованість -

основна риса характеру, що допомагає їй у досягненні мети. 

Ліза - неодноразовий переможець районного Міжнародного конкурсу імені 

Петра Яцика. У 2017- 2018 н. р. учениця посіла 2 місце у ІІ етапі Міжнародного 

конкурсу імені Петра Яцика. 

Юнка самостійна й впевнена у своїх силах. Знає, чого хоче, й поступово йде до 

своєї мети. Учениця любить читати, слухати музику, грає на фортепіано. 

Ліза-творча, здібна, відповідальна, працелюбна, користується повагою серед 

учителів та однокласників. 
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Коваль Анна 

Народна мудрість вчить: « Гарно того навчати – хто хоче все знати». 

 Саме такою жагою до пізнання всього нового, наділена наступна творча  

особистість . 

Коваль Анна навчається в 4-Б класі Глибоцької гімназії. Народилася 9 

жовтня 2007 року. Дівчинка- відмінниця. Її обдарованість кидається у вічі при 

першій зустрічі - вона привітна, комунікабельна, цікава співрозмовниця. Анюта 

закохана у життя. Вона встигає все: відвідувати  музичну школу, чудово грати 

на бандурі, гарно співати, танцювати в народному дитячому колективі 

«Джерельце». Вже двічі перемагала в обласному виконавському конкурсі учнів 

музичних шкіл по класу «бандура». 

 Дівчинка постійний призер шкільних олімпіад. У 2016-2017н.р. здобула 

перемогу у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу знавців української мови  ім. П. 

Яцика, цьогоріч посіла ІІ місце. Також Коваль Анна зайняла перше місце в 

конкурсі науково-дослідницьких робіт товариства «Гіперіон»  ( секція «Юний 

дослідник») за роботу  «Колючі знайди» та презентувала Глибоцький район на 

обласному конкурсі юних дослідників. 

  Особливо імпонує дівчинці життєвий та творчий шлях Лесі Українки. 

Можливо, саме тому наважилася взяти участь у ІV конкурсі учнівської та 

студентської творчості «Змагаймось за нове життя» і стала перемодницею у 

номінації «Декламація». 

 Попереду наполеглива і кропітка праця у здобутті знань. Анюта 

обов’язково підкорить їх вершину. Адже  Всевишній привів її в цей світ саме 

для цього. 
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                               Лукашева Анастасія 

"Добитися успіху у всьому, завжди йти до кінця, переборюючи перешкоди, але 

не роблячи зла комусь" – таке життєве кредо обрала для себе Лукашева 

Анастасія,  учениця 7-Б класу Глибоцької гімназії. Ввічлива, старанна, чуйна, 

комунікабельна. Вчиться на відмінно. Дівчинка з задоволенням і неабияким 

захопленням вивчає нове. Світ захоплень Анастасії різноманітний: любить 

читати художню літературу, малювати, вишивати. Та найбільше її захоплення – 

танці. Вона займається бально-спортивними танцями в студії «Gran-pri», 

обожнює виступати. У класному колективі є надійним товаришем та душею 

компанії. З задоволенням допомагає друзям в будь-якій ситуації і підтримує у 

важку хвилину. Настя  вважає, що життям потрібно насолоджуватися, 

дізнаватися про все, що тебе оточує, досягати нових і нових вершин, тому 

перемоги і, звісно, поразки є складовою її успіху. Вона добре розуміє, що в 

сучасному житті потрібно бути компетентним, а головне – постійно 

вдосконалюватися. Адже секрет успіху дівчини – у високій працездатності, 

відповідальності, наполегливості та оптимізмі. Її улюблені уроки – українська 

та англійська мови, хімія, алгебра, інформатика та біологія. Бере участь в 

багатьох олімпіадах, шкільних заходах, є членом наукового товариства 

«Гіперіон», учасником  ігор «Левеня», «Кенгуру», «Соняшник». Найвагомішим 

успіхом цьогоріч є перемога у районній олімпіаді з хімії, де гімназистка посіла  

ІІ місце. 

Анастасія мріє стати гарною людиною, здобути престижну професію, 

приносити користь та радість людям. 
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                            Чеорнолецькі Данієла 
 

 

Данієла народилася 19 вересня 2005 р. у  Глибоці. Вчиться у 7 класі Глибоцької 

гімназії.  

 Друзі та однокласники поважають і люблять дівчинку, бо вона щира, 

добра , завжди прийде на допомогу. Учениця добре вчиться , до всіх предметів 

ставиться старанно і з особливою увагою, тому навчання дається їй легко. 

Найулюбленішіми предметами є: англійська мова, зарубіжна література, 

геометрія. Бере участь в предметних олімпіадах з цих дисціплин. Багато читає 

художньої літератури , любить розповідати прочитане , гарно та з задоволенням 

пише твори.  На  ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови  

здобула призове місце. Дівчинка сама себе характеризує так: «Люблю навчання 

, бо там дізнаюся кожний день щось нове та цікаве» . 

 В класі дівчинку називають «Позитивчик». Вона завжди весела, щира, 

ввічлива не тільки з дорослими, але й з однокласниками.  Адже виховується і 

виростає в сім’ї , де панує  щирість,  взаєморозуміння .  

 



Гімназійний меридіан №7  «Юна еліта Глибоцької гімназії -2018» 
 

50 
 

 

 

Малофій Євгеній  

Якщо ви станете думати про те, як витягти з ваших творів вигоду, — ви 

загинули. Думати потрібно лише про мистецтво як таке і про вдосконалення 

своєї майстерності. Все інше вторинне. 

Гюстав Флобер,  

французький письменник 

Епоха, що настала, - епоха змін, інновацій, епоха інтелекту, - диктує свої умови 

життя, висуває нові вимоги до людини. Якісно нові зміни в суспільстві 

переконують,       що найбільшою цінністю є неповторна людська особистість з 

її нахилами, вподобаннями, обдаруваннями. Під обдарованістю дитини  

розуміють вищу, ніж у її однолітків, спроможність до навчання і більш 

виражені творчі прояви, здатність до видатних досягнень у будь-якій соціально 

значущій сфері людської діяльності. Нахил до малювання в учня 8-В класу 

Малофія Євгенія, проявився ще у ранньому дитинстві і з роками тільки 

розвивався і вдосконалювався. Женя з відзнакою закінчив Глибоцьку художню 

школу. Хлопець пише картини не тільки для участі у різних фестивалях і 

конкурсах, а для того, щоб через полотна передати свої емоції та своє 

світобачення. Ось неповний перелік творчих здобутків Жені: 
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Сертифікат півфіналіста Міжнародного конкурсу малюнків та живопису для 

дітей «Моя Україна», виданого Українським Посольством у Римі, Сертифікат 

(путівка на море 2018) дитячого конкурсу малюнка «Небезпечна праця батьків 

– моє щасливе майбутнє», 2 місце Районний етап обласної виставки-конкурсу 

«Галерея мистецтв» , ІІІ Всеукраїнський (ХІV Всекримський) фестиваль-

конкурс учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж 

«Змагаймось за нове життя!» присвячений Лесі Українці. А ще, на запрошення 

народного депутата України, разом з талановитою молоддю Глибоччини, 

побував на екскурсії у Києві, де відвідав Верховну Раду України. 

Його життєва позиція – бути успішним в усьому, не зупинятись на 

досягнутому, прагнути більшого. 
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Стоян  Крістіна 

Стоян  Крістіна - старанна,  дисциплінована ,працелюбна учениця. Навчається у 

5 класі природничо- математичного профілю. 

Своїми улюбленими предметами вважає українську та зарубіжну  літературу, 

музику, українську мову. Крістіна - скромна, творча , мрійлива та щира 

учениця, захоплюється літературою та музикою. Особливо любить читати 

твори українських письменників та співати. 

Дівчина дуже гарно декламує вірші. Школярка взяла участь у районному 

конкурсі читців «Читаємо вірші Ю. Федьковича», де разом з однокласником 

Лупу Антоном посіла І місце. У Всеукраїнському конкурсі «Змагаймось за нове 

життя», присвяченому Лесі Українці, посіла 2 місце. 

Дівчинка дуже любить своє селище, школу, батьків. Навчається у музичній  

школі, грає на фортепіано. Крістіна - весела, активна у спілкуванні, 

доброзичлива. Поважає старших, користується авторитетом у однокласників. 
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Крилюк  Вікторія  

 

Допитлива, розумна, весела ,кмітлива, красива, чуйна  - так кажуть про 

свою однокласницю Крилюк Вікторію  учні 3-Б класу Глибоцької гімназії.  

Дівчинка, яка народилася в холодну зимову пору (26 лютого 2009року), в люті 

морози,  випромінює тепло своєї душі, дарує щирі посмішки, зігріває поглядом 

друзів.  

Віка відзначається здібністю до самостійного здобуття знань, чудовою 

пам’яттю, допитливістю, творчою уявою і логічним мисленням, тому вона 

цікавиться всіма шкільними предметами. Дівчинка надзвичайно здібна, 

ерудована, врівноважена, відповідальна, працьовита.   

Цього навчального року третьокласниця вперше спробувала свої сили в 

районному етапі конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика, де здобула 

почесне ІІ місце.  Перемога додала Вікторії впевненості в своїх силах і віри в 

те, що ім’я  Victory (перемога) батьки обрали для неї недарма. 
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                                        Романюк Руслан  

Технічна творчість – дивовижне дзеркало, в 

якому відображаються найтонші намагання і 

очікування, найпотаємніші думки, прагнення і 

вміння, неповторне «Я» кожної дитини. 

Займаючись у гуртку початкового технічного 

моделювання «Юний технік», у неї розвивається 

образне мислення, уява, пам'ять, увага і 

охайність. Саме ці риси притаманні одному з 

найкращих вихованців гуртка – Романюку 

Руслану. 

Народився Руслан 3 серпня 2007. Навчається у 

5-му класі і з першого класу займається у гуртку 

початкового технічного моделювання  «Юний 

технік». За роки занять у гуртку хлопчик здобув 

вагомих результатів в районних і обласних виставках та конкурсах 

декоративно-прикладної і науково-технічної творчості. Ось перелік перемог 

Руслана: Районний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Космічні фантазії» 

- 2 місце, золота медаль на  Кубку Чернівецької області з автомодельного 

спорту (трасові моделі) «Осінні перегони» серед учнівської молоді в класі 

моделей «First car», 2 місце в обласних змаганнях з початкового технічного 

моделювання серед учнів молодшого шкільного віку закладів середньої, 

позашкільної освіти (Номінація «Автомоделювання»),  3 місце на районному 

етапі Всеукраїнського конкурсу дитячо-юнацької творчості на протипожежну 

та техногенну тематику (номінація «Макетування»),  1 місце на районному 

етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості «Наш 

пошук і творчість – тобі, Україно!», також пройшов дводенні  навчально-

тренувальні збори (вишкіл) юних авіамоделістів вихованців технічних гуртків. 

Заняття у гуртку не заважають хлопчику ще й відмінно навчатися. З усіх 

предметів найбільше любить математику, на «ти» з комп'ютером. Любить 

розв'язувати цікаві задачі, кросворди, ребуси, головоломки. Гарно малює. 

Хтозна, може через декілька років Україна буде пишатися молодим вченим з 

Глибокої, що сконструював міжпланетний зореліт, яким неодмінно буде 

Романюк Руслан.  
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              Кудла Серафим  

Зараз у магазині чи на ринку можна придбати 

красиву китайську іграшку на будь-який смак, 

яка, на жаль, швидко ламається, до всього – 

може ще й нашкодити здоров'ю, оскільки 

виготовлена з невідомо якого матеріалу. А 

Серафим може своїми руками виготовити той 

же літачок, машинку чи кораблик. 

Народився Кудла Серафим 31 липня 2007 року. 

Навчається у 5-А класі і три роки займається у 

гуртку початкового технічного моделювання 

«Юний технік». 

За роки занять у гуртку здобув чимало перемог 

у районних і обласних виставках та конкурсах. 

Щорічно на базі обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

проходять змагання з початкового технічного 

моделювання, на яких Серафим займає призові місця: 3 місце на Кубку 

Чернівецької області з автомодельного спорту (трасові моделі) «Осінні 

перегони» серед учнівської молоді в класі моделей «First car», 2 місце в 

обласних змаганнях з початкового технічного моделювання серед учнів 

молодшого шкільного віку закладів середньої, позашкільної освіти (Номінація 

«Авіамоделювання»), 1 місце на районному етапі Всеукраїнської виставки-

конкурсу науково-технічної творчості «Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно!», також пройшов дводенні  навчально-тренувальні збори (вишкіл) 

юних авіамоделістів вихованців технічних гуртків.  

Хлопчик старанно і акуратно  виконує всі завдання. Любить конструювати, 

захоплюється технічним кресленням, моделюванням. Щоб виготовити діючу 

модель, треба добре знати математику, закони фізики. Багато своїх моделей  

зробив не з готових ескізів і шаблонів, а придумав сам. 

Не за горами той час коли Серафим, будучи відомим вченим, сконструює 

екологічно чистий і найдешевший у світі автомобіль.  
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Команда дівчат 10 класу з волейболу: 

Овачук Надія, Лупуляк Тамара, 

Савчук Олександра, Пинзару Адріана та 

Овачук Ірина 
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Це ж не тільки спорт, не тільки здоровий спосіб життя, а й краса, грація, 

жіночність. Волейбол займає значну частину їхнього життя. Це тяжка праця, 

кожного дня потрібно докладати багато зусиль, щоб ставати кращою.  

Вихованки Глибоцької 

гімназії та ДЮСШа 

неодноразові переможці 

чемпіонатів області з 

волейболу.  

  Брали активну участь в 

військово-спортивних 

змаганнях Естафета миру 

2018, де в номінації медико-

санітарна підготовка зайняли І 

місце. 
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Білійчук Станіслав 

     Станіслав – учень 9-А класу Глибоцької гімназії, народився 7 червня 2002 

року. Вирізняється наполегливістю, врівноваженістю. Завжди серйозний, 

відповідальний, цілеспрямований. Учень із високим інтелектуальним 

потенціалом, має глибокі й міцні знання з усіх предметів, всебічно розвинений.  

     Учасник ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та трудового 

навчання. Посів ІІІ місце в районній олімпіаді з трудового навчання.  

     Станіслав уважний, розсудливий, старанний та наполегливий учень. Багато 

читає. І вірить, що першим кроком до досягнення мети є оцінка власних 

можливостей. 
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Зайцева Іванка 
«Великий талант вимагає великої працьовитості»  Петро Чайковський.  

 

Ці слова вдало описують ученицю 4-б класу Глибоцької гімназії  Іванку 

Зайцеву. Дівчинка з 1 класу  танцює, співає, приймає активну участь у 

шкільних, районних , обласних конкурсах та різноманітних заходах. Завжди із 

задоволенням виступає на гімназійних  заходах.  Має високий рівень 

навчальних досягнень у школі. Вже чотири роки займається вивченням 

іноземної мови. 

 В цьому навчальному році  посіла ІІ місце у районному етапі обласного 

фестивалю – конкурсу« Буковинська зіронька» та І місце у районному етапі 

фестивалю-конкурсу читців-гумористів «Буковинські пересмішники». Була 

нагороджена спеціальним дипломом на обласному етапі «Буковинські 

пересмішники».  
Дівчинці притаманний широкий кругозір, багата уява, неабиякі творчі 

здібності, а танці і спів – її улюблені справи.  

Дуже доброзичлива, вихована, приємна у спілкуванні дівчинка. За це її 

люблять та поважають однокласники та вчителі. 
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 Верхоляк Софійка  

Софійка Верхоляк - талановита, весела та чарівна учениця 7-а класу . 

Співом та танцями займається з дитячого садка . Із задоволенням відвідує  

театральну ,  вокальну та танцювальну студії.  

Софійка  є учасницею різних масових заходів  гімназії, селища, району та 

області. Вона бере активну участь у концертах та святах, зустрічах та 

«вогниках», вшануваннях та благодійних заходах . Хоча їй всього 14 років, та 

вона вже встигла впізнати смак перемоги на досить престижних районних , 

обласних, всеукраїнських та міжнародних  конкурсах та фестивалях. 

Є членом  танцювального колективу «Grand- pri»  , в цьому році колектив став 

переможцем районного  та обласного етапів конкурсу « Фестиваль  

фольклорного танцю» та   в  міжнародному фестивалю «Буковина Арт – Фест»» 

отримала І місце.У червні 2018 будуть захищати честь Чернівецької області в 

міжнародному конкурсі  в Греції та Грузії. 

В естрадно - вокальному конкурсі « Джерело надій» Софійка отримала гран- 

при. 



Гімназійний меридіан №7  «Юна еліта Глибоцької гімназії -2018» 
 

62 
 

Без пісні  та танцю Софійка  не уявляє свого подальшого життя. Тому в 

майбутньому мріє пов’язати своє життя із професійною сценою. 

 

 

 

 

 

 
 


