


Навчається у Вищому професійному училищі №1 
м.Рівне, на другому курсі за спеціальністю 
“Опоряджувальник будівельний”.
Товариський та креативний хлопець. Має високий 
рівень знань. Дивує училище не тільки акторськими 
здібностями та і музичниим талантами. (Додаток 1)



Навчається у ВПУ №1 м.Рівне, по спеціальності 
“Опоряджувальник будівельний”, lll курс.
Займається спортом, полюбляє читати книжки. 
Стриманий, розумний, чесний, працьовитий. Мрійник та 
оптиміст, патріот, творчий хлопець.
Поет, розпочав писати вірші у 2014 році. Талант з’явився 
несподівано, продовжує написання до цього часу



Зникша надія
Повір, ми не в цім світі винні
Що не кохаємо, не живемо щасливо
Лиш горю і самоті покірні
Шкребемо землю, погубивши крила

Але чому? Чому все так трагічно
Лиш на білбордах бачим щастя ми
Втомились від вагань містичних
І задали питання “Чи стали ми людьми?”

Дивившись мультики, вірили в добро
Окреслене у тих барвистих кадрах
Як жаль, що це давно пройшло…
Не усвідомлюєм усю гіркую правду.

Всі знаємо, що ми не в тому світі
Де кожен день, як новий шанс.
Але то все ілюзії прикриті
Здається, що Бог забув про нас .



Сходи до щастя
Душа моя, як струна гітари

Розтягнута і порвана
Я вже не людина – я примара
Моє серце закрите на грати.

Кожен ранок нагадує про ганебний світ
Забутий мною декілька років
Я не відповідаю людям “Привіт”
Не слухаю, що кажуть пророки.

Не бачу радості, щастя, любові,
А тільки злість і море крові
Тримаюсь щосили, щоб не здуріти
Зберу свої речі, піду на край світу.

Піду туди, де ніхто не бував
Де Бог людям долі писав
Де я буду мирний, буду спокійний,
У тому краю, де вмирають злидні.

Артур Галабурда



Навчається у Вищому професійному училищі №1 
м.Рівне, на другому курсі за спеціальністю 
“Оператор електронно-обчислювальних та 
обчислювальних машин; обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних”. Розумна, дружня, 
творча, тактовна та відповідальна дівчина. 
Приймає активну участь у театральному та 
спортивному житті училища. Неодноразово 
займала призові місця. (Додаток 2)



Учень Вищого професійного училища №1 м.Рівного.
Неодноразово займав перші місця в обласному етапі XVII
Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика.



Навчається у Вищому
професійному училищі №1 
м. Рівне, на другому курсі за 
спеціальністю «Оператор 
електронно-обчислювальних та 
обчислювальних машин; 
обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних». 
Життєрадісна, добра, 
наполеглива дівчина. Приймає
активну участь у театральному 
та спортивному житті училища. 
Зайняла перше місце в обласному
конкурсі «Читці-декламатори за 
творчістю Т. Шевченка».
(Додаток 3)



Учні училища Гілянчук Іванна, Наумець Назар 
та Кирик Мілана, Заречнюк Анастасія 

приймали активну участь в конкурсі “Поліські 
пересмішники” у якому зайняли lll місце.

Дані особистості постійно вдосконалюють 
себе в театральній сфері.

Порадували глядачів своїми виступами.
(Додаток 4)





Навчається у Вищому професійному училищі
№1 м. Рівне, на першому курсі за 
спеціальністю «Оператор електронно-
обчислювальних та обчислювальних машин; 
обліковець з реєстрації бухгалтерських
даних»
Таланти 
Спорт (Волейбол). Свої відео роботи  
відправляю на відео конкурси створення 
цікавого відео(та відео привітання). Дуже 
подобається графіка.



Мої таланти
1.Поезія 
2.Участь в 
художній
самодіяльнос
ті( а саме спів) 
(Додаток 6)

«Метелик»
Крила твої чарівні , 
Невже ти не бачиш? 
Можливо вважаєш що потворні ?
Тоді ти для мене нічого не значиш, 
Дивись які барви, як миготять,
А ти не зважаєш, хай летять.
Краса їх неземна,
Мене просто вбила .
Та шансів роздивитися не лишила,
Лишила лиш спогад про себе,
Точніше про крила,
Якими володіти не сила,
Знаю , ти впораєшся ти сильна….
Чаруєш світ, красою мигаєш
Хоча сама цього і не знаєш.
Не бачиш ти красу свою,
За те бачать інші
Лети!Лети!Та полетівши знай,
Неси красу у свій край .
Крила твої чарівні ,
Невже ти не бачиш? 
Можливо вважаєш що потворні ? 
Тоді ти для мене нічого не значиш!.



Навчається у Вищому професійному училищі №1 
м. Рівного, на першому курсі за спеціальністю
«Оператор електронно-обчислювальних та 
обчислювальних машин; обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних»
Займається спортом, здобуває перші місця у 
чемпіонаті Рівненської області  зі змішаних 
єдиноборств ММА серед юнаків.






