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У збірці представлено учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
міста, переможців та призерів обласних та загальнонаціональних 
етапів Всеукраїнських олімпіад з навчальних дисциплін, конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт територіального відділення 
Малої академії наук, всеукраїнських предметних турнірів, 
Міжнародного конкурсу знавців української мови  імені Петра Яцика 
та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

 



                                                        ВСТУП 
 
Поняття «обдарованість» є похідним від слова «дар», 

що дозволяє розглядати її як певний подарунок, що дається 
людині Природою, Богом, Долею.  
 Отже, ця збірка про обдарованих дітей 
загальноосвітніх навчальних закладів Первомайська, 
переможців обласного та всеукраїнського етапів   олімпіад 
із навчальних дисциплін, конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт Миколаївського територіального 
відділення Малої академії наук, всеукраїнських предметних 
турнірів, Міжнародного конкурсу знавців української мови  
імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка, словом, про інтелектуальну еліту міста над 
Бугом.  
 Яскравим став цьогорічний виступ учнівської 
команди міста в обласному етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад із навчальних предметів. Із 40 учасників цих 
престижних змагань переможцями стали 26  учнів гімназії, 
шкіл № 1, 4, 9,12,16, НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15-колегіум», які 
посіли 32 призових місця (80% від загальної кількості 
учасників). Минулого року із 48 учасників переможцями 
стали 19 учнів, що здобули 31 призове місце (65% від 
загальної кількості). 
 Найбільшу кількість перемог –17 – в обласних 
олімпіадах здобули в 2015 році гімназисти! Це рекордна 
кількість за всю історію існування закладу нового типу (у 
минулому році - 13).   Учні  НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15-
колегіум»  мають  5 призових місць. Команда ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 1 традиційно вдало виступила з фізики та астрономії, 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4  – з фізики та німецької мови. Гідно 



представили свої заклади на обласному рівні троє учнів 
школи № 9, по одному учню шкіл № 12 та 16. 

Лідерами за кількістю призових місць стали гімназист 
Денисенко Максим та учень НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15-
колегіум» Островський Юлій, які здобули в обласних 
олімпіадах по 3 перемоги, двічі ставали призерами учні 
гімназії Кудрявцев Валерій, Стуканенко Андрій, Васясін  
Вадим. 
 Потужно представила місто в 2015 році на обласному 
рівні й команда юних науковців, блискуче захистивши свої 
дослідницькі роботи в т/в Малої академії наук. Семеро 
вихованців гімназії, школи № 12 та НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 
15-колегіум» результатами своєї копіткої й довготривалої 
діяльності переконливо довели, що науці в Україні бути.  
 Заслуговує на увагу й цьогорічний виступ юних 
філологів міста в обласному етапі Міжнародного конкурсу 
знавців української мови  імені Петра Яцика та 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 
молоді імені Тараса Шевченка. Так, призерами цих 
інтелектуальних змагань стали 12 учнів гімназії, школи № 4, 
НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15-колегіум».  
 Уся освітянська родина щиро раділа й відмінним 
успіхам наших збірних команд в обласному етапі 
Всеукраїнських турнірів юних географів, економістів, 
правознавців, а також пишалася успіхами команди гімназії у 
І Всеукраїнському турнірі юних філософів та релігієзнавців, 
що проходив на Тернопільщині. 
 У 2015 році найбільшу кількість призових місць в 
інтелектуальних змаганнях посіли учні Первомайської 
гімназії. На другому місці – вихованці НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 
15-колегіум». Бронзу мають учні ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 та 4. 

Серед переможців  нові імена  та досить відомі, які 
прославляють наш Первомайськ і на всеукраїнському рівні.  



Так, учень 10-го класу гімназії Денисенко Максим вже 
другий рік поспіль посідає І місце в ІV етапі Всеукраїнської 
олімпіади з історії. Таких значних успіхів школярі нашого 
міста ще не знали! Крім того, Максим є постійним 
учасником історичних турнірів всеукраїнського рівня. А ще 
– вільно володіє англійською, німецькою мовами та й 
українську знає на відмінно. Цього року старшокласник 
вкотре став переможцем обласного етапу  предметних 
олімпіад з української мови та літератури, англійської мови, 
Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика та 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 
молоді імені Тараса Шевченка, конкурсу-захисту науково-
дослідницької роботи в т/в МАН. 

Не один рік вражає високими досягненнями і 
випускник НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15-колегіум»Островський 
Юлій – надзвичайно творча,  багатогранна   особистість. 
Його кредо – пізнати більше, зрозуміти незрозуміле, 
відкрити невідоме. У поточному році юний інтелектуал став 
призером загальнонаціонального етапу Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені 
Тараса Шевченка, обласних етапів предметних олімпіад з 
англійської, російської мов, української мови та літератури,  
Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика, конкурсу-
захисту науково-дослідницької роботи в т/в МАН. 
 А Кавака Марія, учениця 10-го класу ЗОШ І-ІІІ ст. 
№4, може похвалитися тим, що зі своїм наставником 
готується до олімпіади цілодобово, оскільки вчитель Марії – 
її мама. Вже три роки дівчина посідає призові місця на 
обласному етапі з фізики, хоча має перемоги  і з німецької 
мови, і з географії. Втім, коли вибір став, у якій олімпіаді (з 
німецької чи фізики) брати участь, бо вони відбувалися 
одночасно, Марія все ж таки, обрала … фізику. 



 Денисенко Максим, Островський Юлій, Дікусар 
Артем, Слутяк Владислав  встигли взяти участь і в 
олімпіаді, і  захистити свою наукову роботу в т/в МАН!  
 Ми пишаємося нашими переможцями-випускниками 
Островським Юлієм, Руденком Віталієм, Арабаджи 
Владиславом (НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15-колегіум», 
Дікусаром Артемом, Баландою Андрієм, Благодатських 
Анною, Хомяк Тетяною, Шмирьовою Юлією, Чекрижовою 
Ніною, Коротковою Богданою,  (гімназія), Слутяком 
Владиславом (ЗОШ І-ІІІ ст. № 12), Марущаком Миколою 
(ЗОШ І-ІІІ ст. № 16).  
  Сподіваємося:  їм  підростає гідна зміна – гімназисти 
Кудрявцев Валерій, Гребешко Анастасія, Рогова Анастасія, 
Кочержинська Поліна, учні школи № 4 – Оголенко Артур, 
Гордійчук Владислава, школи № 9 – Рекичанський Богдан 
та Бойко Андрій, вихованка ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Кружкова 
Марія, учениці НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15-колегіум»  Рец 
Тетяна та Урсул Анастасія. Бажаємо вам, наша 
інтелектуальна еліто, прагнень до знань, постійного 
зростання та самовдосконалення, високих злетів та гучних 
перемог! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Інтелектуальний олімп Первомайської гімназії 
 
Денисенко Максим – обдарований учень 

Первомайської гімназії,  постійний переможець обласних 
олімпіад з історії, 
англійської та німецької 
мов, правознавства, 
економіки,  адже будь-
яка наука, особливо 
гуманітарна, з легкістю 
підкорюється цьому 
талановитому юнакові. 
Протягом двох років 
посідав перше місце в ІV 
(загальнонаціональному) 

етапі Всеукраїнської олімпіади з історії. В одвічній 
суперечці «фізиків» і «ліриків»  Максим зможе 
обґрунтовано довести важливість саме суспільно-
гуманітарних наук.   Сфера його захоплень – міжнародні 
відносини та міжнародне право. Вміє ставити перед собою 
завдання та наполегливо йти до їх реалізації. Успішно 
навчається у двох секціях Миколаївського т/в МАН та має 
перший успіх у конкурсі-захисті науково-дослідницьких 
робіт у секції «Право». 
Учень надзвичайно 
здібний до вивчення 
іноземних мов. Має 
блискучу пам’ять та 
багатий словниковий 
запас. Переможець двох 
турів Програми обміну 
майбутніх лідерів  

Денисенко Максим та вчитель історії 
Качуровська Лариса Вікторівна 

Денисенко Максим та вчитель української 
мови Білятинська Ольга Іванівна 

    



«FLEX». Не кожному вчителеві  пощастить навчати  
такого наполегливого й 
відповідального учня. 
Через надзвичайну 
зайнятість Максим 
часто працює в режимі, 
який здатна витримати 
тільки людина з 
великим прагненням до 
перемоги.  

 
 

Дікусар Артем захоплюється суспільними науками, 
мріє стати професійним істориком. Протягом чотирьох 
років є переможцем ІІ (міського) та  призером ІІІ 
(обласного) етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
історії. Артем навчається в очно-дистанційній школі 
«Інтелектуальний потенціал Миколаївщини», є слухачем 
Миколаївського т/в 
МАН в секції 
«Археологія». Під час 
виконання науково-
дослідницької роботи 
брав участь в 
археологічній експедиції 
«Тузли – 2».Разом з 
науковим керівником 
працював в архівах 
обласного краєзнавчого 
музею. У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт посів ІІІ місце.  
 

Дікусар Артем та вчитель історії 
Трифонова Світлана В’ячеславівна  

Денисенко Максим та вчитель англійської 
мови Слюсар Неоніла Всеволодівна 



Благодатських Анна – 
учениця скромна, 
лагідна, завжди 
усміхнена. Дівчина з 
надзвичайно високими 

пізнавальними 
можливостями. Завдяки 
наполегливості, високій 
працездатності, умінню 
самоорганізуватися та 

чудовій пам’яті змогла підкорити інтелектуальний олімп, 
посівши І місце в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади 
з географії. Ця захоплююча наука стала для Ані не тільки 
навчальним предметом, а й надала можливості  відкривати 
для себе світ. 
 
 Якщо математика – цариця наук, то Баланда Андрій 
її вірний підданий. Він став гімназистом у восьмому класі й  
одразу зацікавився  математичними конкурсами, 
олімпіадами, турнірами. Спочатку був лише глядачем, 
навчався, набирався досвіду. А сьогодні він – один з 
найкращих юних математиків гімназії. У 2015році хлопець 
став призером ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 
олімпіади з математики.   
Працюючи над науково-
дослідницькою роботою 
в Малій академії наук, 
Андрій долучився до 
створення нової 
економічної програми 
для ДП «Ливарний 
завод». 
 

Благодатських Анна  та вчитель 
географії Хіщенко Віра Григорівна 

Баланда Андрій та вчитель 
математики Турко Оксана Геннадіївна 

 



Хомяк Тетяна – неодноразова переможниця обласної 
олімпіади з німецької мови. Цілеспрямована, наполеглива, 
працелюбна, приємна. Із усіх шкільних предметів віддає 
перевагу мовам: українській, німецькій та англійській. 

Постійно спілкуючись із 
носіями німецької мови, 
удосконалює свої знання. 
Захоплюється вивченням 
класичної німецької 
літератури. Улюблений 
поет – Генріх Гейне, 
вірші якого вона охоче 
декламує мовою 
оригіналу. 
 

Короткова Богдана – відмінниця навчання,  
наполеглива, цілеспрямована, ерудована, творча 
особистість. Коло інтересів дівчини – різнобічне. Богдана 
захоплюється вивченням мовознавчих наук, займається 
спортом, любить музику, історичні та фантастичні фільми, 
комп’ютерні ігри. Відповідальна й справедлива, ввічлива й 
толерантна, ініціативна, 
енергійна, активна… 
Бути успішною, 
досягати поставленої 
мети – життєве кредо 
Богдани. Цього року 
учениця стала призером 
ІІ (обласного) етапу 
конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких 
робіт Миколаївського 
т/в Малої академії наук.  

Хомяк Тетяна та вчитель німецької 
мови Суворіна Тетяна Степанівна 

Короткова Богдана та вчитель 
української мови  

Гозун Галина Олексіївна 



Прагнення до нового, 
допитливість привели 
Чекрижову Ніну до навчання у 
т/в МАН  Миколаївської 
області. Дівчина здійснила 
ґрунтовне дослідження 
маловивченої проблеми щодо  
зміни статусу національних 
меншин у довоєнний (1914 рік) 
та в міжвоєнний періоди  на 
Півдні України на прикладі 
польської общини. 
Наполегливість, вміння 
висловлювати та захищати власні судження допомогли 
досягти позитивного результату: Ніна стала призером 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт (секція 
«Історія України»). 

 
Географія для Капусти 
Андрія як захоплююча 
гра. Він пізнає нове 
легко, з властивим лише 
йому азартом. Щоразу 
учневі хочеться 
перевірити рівень і 
міцність своїх знань, 
змагаючись із тими, хто 
старший, сильніший. 

Андрій систематично й наполегливо працює над 
самовдосконаленням: багато читає, досліджує. Учень 
захоплюється географією, саме тому став переможцем 
обласної олімпіади, посівши І місце. 
 

Чекрижова Ніна та вчитель 
історії Качуровська 
Лариса Вікторівна  

Капуста Андрій та вчитель 
географії Хіщенко Віра Григорівна 



Васясін Вадим – талановитий учень гімназії. 
Аналітичний розум, допитливість, вимогливість до себе, 
величезна працездатність та відповідальність вирізняють 
хлопця серед однолітків. Змагаючись нарівні із знаними в 
області комп’ютерними геніями, Вадим цього річ посів 2 
призових місця в обласних олімпіадах із програмування та 
інформаційно-комунікаційних технологій, адже гімназист 
вміє визначати мету та впевнено досягати її. 

Розумна, стильна,  
креативна. Такими словами 
можна охарактеризувати 
випускницю гімназії 
Шмирьову Юлію. Вона на 
«ти» з сучасними 
гаджетами, їй під силу 
будь-яка комп’ютерна  
програма. До того ж, 
дівчина чудово грає на 

гітарі та захоплюється сучасними видами мистецтва. Цього 
року Юлія стала призером ІІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнської олімпіади з інформаційно-комунікаційних 
технологій.  
 

Наполегливість, 
аналітичний розум, стійка 
пам’ять, вдячність 
наставникам – це риси, 
властиві Стуканенку 
Андрію, майбутньому 
науковцю. Він постійно 
працює над 
самовихованням, розвиває 
творчі здібності, 

Васясін Вадим, Шмирьова Юлія 
та вчитель інформатики  
Рябикін Антон Павлович 

Стуканенко Андрій та вчитель 
хімії Мукан Леонід Володимирович 



вміє_оперативно здобувати 
необхідні знання з різних 
джерел інформації. 
Хлопець має бійцівський 
характер,усі вершини 
здатен підкорити. Цього 
року Андрій став призером 
ІІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнських олімпіад з 
біології та хімії. 

 
Зосередженість, швидка реакція, вміння бачити 

ситуацію «на декілька ходів наперед» дозволяють учневі 
гімназії Цимбалюку Максиму здобувати перемоги в 
олімпіадах з навчальних предметів, за шаховою дошкою та 
на футбольному полі. Хлопець – неодноразовий 
переможець міських та обласних змагань із шахів. У складі 
гімназійної команди посів ІІІ місце у Всеукраїнських 
зональних змаганнях з футболу на приз клубу «Шкіряний 
м’яч».  Цьогоріч 
математичні здібності, 
схильність до 
аналітичного мислення 
допомогли хлопцю стати 
першим в обласному етапі 
Всеукраїнської олімпіади 
з хімії. Крім того, Максим 
гідно представив 
Миколаївщину в 
загальнонаціональному 
етапі зазначених інтелектуальних змагань, що проходили у 
Львові. 
 

Стуканенко Андрій та вчитель 
біології Мішньова Олена Аркадіївна 

Цимбалюк Максим, Кудрявцев 
Валерійта вчитель хімії  

Мукан Леонід Володимирович 



Кудрявцев Валерій – не 
лише призер обласних 
олімпіад з хімії та біології, 
а й переможець багатьох 
музичних конкурсів. Він, 
як відомий герой Конан 
Дойля, вважає, що 
природничі дисципліни не 
заважають досягти 
творчих успіхів, а 
надають наснаги, спонукають до нових злетів. Гімназист 
постійно працює над собою, розвиває здібності до 
дослідницької роботи, завжди в пошуку чогось нового, 
неординарного.  
 

Шевченку Дмитру  з легкістю підкорюються всі 
предмети математичного циклу. Хлопець любить 
розв’язувати логічні завдання, нестандартно мислить. З 
раннього дитинства захоплювався майстерністю Девіда 
Копперфілда і охоче показував спритність  рук, 

демонструючи фокуси. 
Любить подорожувати. У 
складі туристичної групи 
гімназистів побував у 
багатьох європейських 
країнах. Дмитро – призер 
ІІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнської олімпіади 
з математики. 
 

 
 
 

Кудрявцев Валерійта вчитель 
біології Мішньова Олена Аркадіївна 

Шевченко Дмитро та вчитель 
математики  

Качура Наталія Станіславівна 



 
 
Денис Корчевський – 
обдарований юнак. 
Закоханий у художнє 
слово, джазову музику, 
твори митців епохи 
Відродження, грає на 
саксофоні. Він 
неодноразово досягав 
вершин у різноманітних 
мовознавчих конкурсах, 

а цього року став призером обласного етапу Міжнародного 
конкурсу знавців української мови імені П.Яцика. Денис 
багато працює над собою, дисциплінований, 
відповідальний, гарний товариш і вірний друг. 
 

Рогова Анастасія – кароока дівчина з доброзичливим 
поглядом. Як і всі діти, вона весела, життєрадісна, любить 
музику, танці. З нею приємно спілкуватися, оскільки 
дівчина багато читає. У 
характері відчувається 
наполегливість, 
старанність. Навчається 
тільки на відмінно. 
Охоче допомагає друзям 
у навчанні. Настя має 
хист до вивчення рідної 
мови, тонко відчуває 
красу українського слова.   
Як наслідок – призер ІІІ (обласного) етапу Міжнародного 
конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.  
 

Корчевський Денис та вчитель 
української мови  

Чернега Валентина Миколаївна 

Рогова Анастасія та вчитель 
української мови  

Гоцуляк Ольга Михайлівна 



Кочержинська Поліна – усебічно обдарована 
гімназистка. Їй з легкістю даються як твори на серйозні 
теми, так і гумористичні оповідання. Поліна – «ходяча 
енциклопедія»,  переможниця багатьох конкурсів, 
захоплюється фантастикою, творчістю Джоан Роулінг. Мріє 
про своє світле майбутнє, яке не відділяє від європейського 
вибору держави, що має горду, поетичну й милозвучну 
назву – Україна. Поліна – призер ІІІ (обласного) етапу 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

Гребешко Анастасія – учениця, яка талановита в 
усьому: співає, танцює, чудово декламує, пише казки та 
оповідання. Незважаючи на досить юний вік,  має велику 
кількість перемог у різноманітних конкурсах та турнірах. 
Особливо захоплюється гімназистка чарівною красою 
українського слова, любить разом з батьками й братом 
подорожувати 
просторами рідного 
краю. «Україна – 
найкраща держава у 
світі», - переконана 
дівчина й запевняє, 
що готова протягом 
усього життя 
пронести в собі цю 
святу віру.. Анастасія 
– призер ІІІ 
(обласного) етапу Міжнародного конкурсу знавців 
української мови ім. П. Яцика.  
 
 
 
 

Кочержинська Поліна, Гребешко 
Анастасія та вчитель української 
мови Білятинська Ольга Іванівна  



Інтелектуальний олімп Первомайського  
НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15-колегіум» 

 
 

Островський 
Юлій – надзвичайно 
творча,  багатогранна   
особистість. Його 
цікавить   література, 
історія, філософія, 
політика,  і на все він 
має власний 
оригінальний погляд.     
У його глибоких 
знаннях та  здібностях   

дослідника, мовознавця та  соціолога пересвідчились усі, 
хто ознайомився з   науковою роботою    про  використання 
мовних засобів маніпулятивного впливу в політиці на 
прикладі промов та виступів провідних політиків світу, яку 
він захистив англійською мовою в обласному етапі 
конкурсу-захисту дослідницьких робіт учнів - членів Малої 
академії наук. 

Неодноразово його дослідницькі роботи з  історії та 
української літератури 
друкувалися  в журналі 
«Школа юного вченого». 
   Юлій – гідний приклад 
для наслідування.   За 
роки навчання в  школі 
він здобув 54 перемоги  
в олімпіадах  і творчих 
конкурсах міського та 
обласного рівнів.    Двічі Островський Юлійта вчитель 

англійської мови  
Верескун Світлана Василівна 

Островський Юлій та вчитель 
української мови  

Садовник Наталія Федорівна 



був учасником загальнонаціонального етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і в 2014 році  посів ІІІ місце в олімпіаді 
з української мови та літератури. Він постійний переможець 
мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка та 
Міжнародного конкурсу знавців української мови  ім. 

П.Яцика.   Три роки 
поспіль   виборював 
перемогу у 
шкільному конкурсі  
«Учень року». 
   З  Юлієм  цікаво 
розмовляти на будь-
яку тему,  його 
завжди можна 
побачити в оточенні 
учнів та вчителів 

школи, його оригінальні   ідеї  і  нестандартні рішення 
захоплюють новизною та свіжістю. А ще  він   справжній 
патріот України і  душею вболіває за її сьогодення та 
майбутнє. 
        Островський Юлій  -  гордість школи,   майбутній лідер 
українського суспільства.     Величезна жага до знань,    
вражаюча  працелюбність, прагнення  торувати власний 
шлях у житті – складові нинішніх та запорука майбутніх 
успіхів Юлія. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Островський Юлійта вчитель 
російської мови  

Бондур Тетяна Анатоліївна 



 Його вже сьогодні 
називають професійним 
web-дизайнером та 
програмістом,   який 
майстерно  створює 
Flash-анімацію, але     
Руденко Віталій 
продовжує наполегливо 
вивчати  ІТ-технології 
та удосконалювати 

свою майстерність. Перші роботи  були простими  
малюнками тварин, природи та людей,  а  вже  в 7 класі 
хлопець брав участь у І Всеукраїнському конкурсі дитячої 
комп’ютерної творчості «Шукачі скарбів» та створив    
власну розробку – комп’ютерну гру  «Планета Знань». 
Останнім   досягненням  Віталія є додаток для сучасних 
пристроїв під управлінням Android 5.0. На популярному 
сервісі  Google-play  розміщена   розроблена  ним  гра 
«Colonis – кольоровий рай». Він постійно випереджає час, 
тому Віталій – людина майбутнього. 
 

Арабаджи Владислав весь вільний  час   віддає 
різноманітним дослідженням у галузі економіки, історії та 
правознавства.  
Активний,  
цілеспрямований, з ори-
гінальним мисленням, 
він прагне до успіху і 
вміє перемагати.    
Захоплення економікою 
допомогло юнаку стати 
переможцем обласного 
етапу Всеукраїнського Арабаджи Владислав та вчитель 

географії Кіфоренко Неля Миколаївна 

Руденко Віталій та вчитель 
інформатики 

Дячук Олексій Казимирович 



турніру юних економістів.    Найвище його  досягнення -    
призове місце в ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту робіт 
Малої Академії наук України з географії.   Його інтереси 
багатогранні: багато читає, захоплюється мистецтвом, 
навіть вивчає   древні  мови та вражає друзів цитатами на 
латині. У Владислава велике майбутнє науковця - 
дослідника. 

 
Уже сьогодні 
третьокласниця Тетянка 
Рец – гордість НВК 
«ЗОШ І-ІІ ст. № 15-
колегіум».   ЇЇ чорні 
оченята із захопленням  
дивляться на світ і 
прагнуть відкрити всі 
його таємниці. 
Допитлива і кмітлива 

дівчинка  рано   навчилася читати,  і відтоді  книжки стали її 
найбільшим захопленням.  Любов до   материнської мови, 
до   свого рідного краю надихає Тетянку на написання 
віршів і казок. Вона живе думками та мріями своїх героїв: 
пташок, звірів, дерев та квітів.   Тетянка охоче бере участь у 
різноманітних конкурсах і вже має першу значну перемогу – 
ІІІ місце в обласному етапі Міжнародного конкурсу знавців 
української мови ім. П.Яцика.   

Дівчинка   створює красу  не тільки українським 
словом, але й своїми  вмілими ручками. У вільний час вона  
займається  бісероплетінням, і  її дивовижні об’ємні 
композиції з бісеру чарують   свіжістю та дитячою 
безпосередністю.  Попереду у Тетянки великий шлях до 
знань і багато перемог і звершень. 

 

Тетяна Рец та вчитель початкових 
класів Татарінцева Олена Валеріївна 



     Чарівна дівчинка з 
розкішною русявою 
косою та  допитливим  
поглядом сірих очей -  
це Анастасія Урсул, 
талановита, напо-
леглива учениця.   
Анастасія закохана в 
літературу,  сама   пише  
оповідання та казки, 

вже має публікації в газетах   та журналах.  Героїв своїх 
творів зображує майстерно, вміє передати почуття, настрій, 
характер, і всі її  персонажі   схожі на неї – такі ж кмітливі 
та допитливі, щирі та  відкриті. Найбільше її захоплення – 
вивчення творчості Т.Г.Шевченка. Вона з дитинства любить 
читати «Кобзар»,  знає напам’ять багато творів  свого 
улюбленого поета. Сьогодні Настя – призер ІІІ 
(обласного)етапу олімпіади з української мови та 
літератури. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урсул Анастасія та вчитель 
української мови  

Овчаренко Наталія 
  

 



 
Інтелектуальний олімп 

Первомайської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 
 

Якщо для когось 10 
шкільних років – це 
марафон, то для 
Слободянової Тетяни – це 
спринтерська дистанція, бо 
долає її легко, яскраво, з 
постійними злетами та 
рекордами. Перші свої  
маленькі перемоги вона почала здобувати ще в початковій 
школі. А цього року дівчина стала призером ІІІ (обласного) 
етапу олімпіади з німецької мови. До того ж, Слободянова 
Тетяна – неодноразовий лауреат премії імені Є.Дирдіна. 
Для Тані життя – постійний пошук і безкінечність. 

 
З 8-го класу Кавака 

Марія – постійний 
переможець міських та 
призер обласних олімпіад з 
фізики, німецької мови та 
географії, неодноразовий 
лауреат премії імені Є. 
Дирдіна. Дивуєшся, звідки 
у цієї тендітної дівчини 

стільки сил, невикористаних ресурсів, прагнення до 
постійного пошуку та самовдосконалення. Маша 
нестандартно мислить, на все у неї власний внутрішній 
погляд, мабуть, тому вироби із бісера та її художнє фото 
вражають красою й оригінальністю. 

Кавака Марія та вчитель фізики 
КавакаЛюдмила Григорівна 

Слободянова Тетяна та вчитель 
німецької мови  

Нікіфорова Світлана Вікторівна 



Гордійчук Владислава – 
розумна й креативна 
особистість. Дівчина завжди 
усміхнена, привітна, 
доброзичлива, прагне до 
пізнання нового. Ніколи не 
зупиняється на досягнутому, 
не хибить перед 
труднощами. Саме ці якості 
допомагають шестикласниці 

досягати гарних результатів у навчальній діяльності. 
Дівчинка займається спортом, захоплюється поезією. Має 
декілька власних збірок поетичних творів. Цьогоріч 
Владислава стала призером обласного етапу  V 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса 
Шевченка та  міського учнівського турніру з шахів.  

 
Оголенко Артур – талановитий у всьому.  Крім 

захоплення танцями, школяр приділяє значну увагу 
навчанню, інтелектуально 
розвинений, багато читає, 
легко розв’язує складні 
задачі, полюбляє у 
вільний час займатися 
конструюванням та 
листуватися з друзями та 
рідними в Інтернет-
мережі.  
 На шляху до 
високих звершень юнак вже має чимало досягнень і  
нагород. Цього року вже вдруге став призером обласного 
етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови           
ім. П.Яцика. 

Гордійчук Владислава та 
вчительукраїнської мови  

Шевченко Наталія Вікторівна 

Оголенко Артур та вчитель 
початкових класів 

Коваль Людмила Вікторівна 



Інтелектуальний олімп 
Первомайської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 

 
Дрога Ян перший 

рік навчається в ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 1, проте вже встиг 
заявити про себе як про 
неординарну особистість. 
У поточному навчаль-
ному році він здобув три 
перемоги в міських 
предметних олімпіадах: з 
фізики, астрономії, 

інформатики. Перемога ж в обласній олімпіаді з астрономії 
стала можливою завдяки великій наполегливості і 
цілеспрямованості учня.  

За якими законами розвивається Всесвіт? Як 
відбуваються фізичні процеси і явища? Пошук відповідей 
на ці та багато інших питань – коло інтересів цього 
талановитого учня. 
 
 

Другий рік поспіль Іван Пилипенко посідає призові 
місця в ІІІ (обласному) етапі 
олімпіади з фізики. 
Природничі науки – його 
«фішка». Спокійний, 
врівноважений, 
наполегливий, 
цілеспрямований. Має 
добре розвинене логічне 
мислення, що допомагає  
 

Пилипенко Іван та вчитель фізики 
Свистунова Валентина Михайлівна 

Дрога Ян та вчитель фізики 
Свистунова Валентина Михайлівна 



розв’язувати складні фізичні задачі і здобувати перемоги. 
Заняття «серйозною» наукою не заважає йому розвиватися 
фізично, Іван – прекрасний боксер. 

 
 

Кружкова Марія – гордість школи. Цілеспрямована, 
талановита, амбітна. Вміє відстояти свою точку зору, 
раціонально розподіляє і використовує час. Всебічно 
розвинена особистість: 
навчається на відмінно. 
встигає займатись 
хореографією, грати на 
гітарі та барабані. 
Здобути перемогу в 
обласному етапі 
олімпіади з фізики їй 
допомогло бажання 
пізнати суть фізичних 
явищ і законів. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кружкова Марія та вчитель фізики 
Свистунова Валентина Михайлівна 



Інтелектуальний олімп  
Первомайської ЗОШ І-ІІІ ст. № 12  

 
Слутяк Владислав – щорічний переможець обласного 
етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії. Хлопець не схибив і 
цьогоріч. І в олімпіаді успішно взяв участь, і в МАН 

захистився. Навчаючись 
у Малій академії наук,    
зрозумів, що з вибором 
не помилився.  Мріє 
стати видатним хіміком, 
тому  глибоко 
переконаний, що   
визначена  мета, 
наполегливість та праця є 
складовими майбутнього  
успіху.  

 
Інтелектуальний олімп  

Первомайської  ЗОШ І-ІІІ ст. № 16 
 

Уже 21 рік вчитель фізики і астрономії школи 
№ 16Яцура Олександр Степанович вивчає зоряну абетку. А 
сьогодні ключі від 
зоряного неба він може 
впевнено довірити учню 
11 класу Марущаку 
Миколі, призеру            
ІІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з 
астрономії.  

 

Слутяк Владислав та вчитель хімії 
Шелех Наталія Пилипівна 

Марущак Микола та вчитель фізики 
Яцура Олександр Степанович 



«Хочу все знати!» - сказав маленький Миколка, 
заходячи до школи. « Я маю знати все: інакше мені не 
цікаво», - визнає він сьогодні. Фінішну шкільну лінію юнак 
перетнув з чудовими результатами. На його рахунку 
перемоги в багатьох міських олімпіадах, інтерактивних 
міжнародних турнірах, конкурсах… І це не весь перелік 
вершин, які він підкорив. Як дивовижно поєдналися в ньому 
«фізик» і «лірик». 

А ще Микола в будь-якій ситуації залишається самим 
собою, зберігаючи вірність переконанням;  робить добрі 
справи, не хизуючись цим.  
 

Інтелектуальний олімп  
Первомайської ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 

 
 

Шушняєв Богдан –
гордість родини, школи, 
міста. У 2015 році юний 
інтелектуал став при-
зером ІІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнської 
олімпіади з біології. У 
вільний від навчання час 
хлопець багато читає, 
займається баскетболом. 
Хоче стати лікарем-

хірургом та здійснити заповітну мрію матері – з'їздити до 
Лондона. 

 
 
 

Шушняєв Богдан та вчитель біології 
Письменська Валентина Володимирівна 



 
Бойко Андрій 

вражає нестандартністю 
мислення, допитливістю, 
оригінальністю підходів 
до вирішення проблеми. 
Серед шкільних наук 
особливий інтерес виявляє 
до математики. Цього 
року завдяки наполегливій 
праці Андрій став призером ІІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнської олімпіади із зазначеної дисципліни, посівши 
ІІІ місце. Крім того, хлопець є і активним учасником 
різноманітних  конкурсів з точних дисциплін.  
 
 

Рекичанський 
Богдан – наймолодший 
призер ІІІ (обласного) 
етапу Всеукраїнської 
олімпіади з математики. 
Незважаючи  на свій  вік 
(Богдан – учень лише 6 
класу), хлопець показав 
високий результат, 
посівши в зазначеному  
змаганні ІІІ місце. 

Природні здібності юного обдарування, його 
цілеспрямованість та наполегливість дають підстави всім 
нам, дорослим, вірити в інтелектуальне майбутнє нашого 
міста та держави. 

 
 

Бойко Андрій та вчитель 
математики 

Полковська Лариса Володимирівна 

Рекичанський Богдан та вчитель 
математики  

Полковська Лариса Володимирівна  
 



Всеукраїнські турніри з навчальних предметів - 2015 
 

 
Команда гімназії – призери І Всеукраїнського турніру юних 
філософів та релігієзнавців (Кирилова Аліна, Головчанська 

Софія, Маковська Валерія, Мельник Анна, Ткачук Дар’я, 
керівник – Качуровська Лариса Вікторівна). 

 

 
Збірна команда міста (НВК «ЗОШ №15 – колегіум», ЗОШ 

№16) - переможці обласного етапу Всеукраїнського турніру 
юних економістів (Арабаджи Владислав, Поліщук Наталія, 

Касімова Галина, Мошняга Вікторія, Музика Наталя, керівники 
– Калініченко Антоніна Іванівна, Марчук Надія Миколаївна). 



 
 

Збірна команда міста (ЗОШ №5,ЗОШ №6, ЗОШ№9) - 
призери обласного етапу Всеукраїнського турніру юних 

географів (Верхова Анжеліка, Мунтян Катерина, 
Вишневська Олена, Лящевська Оксана, Лопушанська 

Єлизавета, керівники – Кушніренко Тетяна Олексіївна, Лаврук 
Ніна Олександрівна) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Збірна команда міста (ЗОШ №1, ЗОШ №17,гімназія) – 
призери обласного Інтернет-турніру юних правознавців (Зозуля 

Валентина, Фадєєва Олена, Сахарова Юлія, Вавреняк Юлія,  
Малик Діана, Денисенко Максим, керівники - Качуровська 

Лариса Вікторівна, Брагар Тетяна Павлівна,                                 
Ліпанов Євген Валерійович) 
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