
Банк даних обдарованої учнівської молоді  

ДПТНЗ «Роменське вище професійне училище» у 2020-2021 навчальному році 

 

 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Дата 

народження 
Курс навчання, 

професія 

Домашня адреса 

(моб.тел.) 
Досягнення Назва заходу 

Примітка 

соціальни

й статус 

1.  Кулик Владислав 

Вадимович  

17.09.2004 1 курс, кухар, 

кондитер 

с. Миколаївка,  

вул. Центральна,5/4 

Високий рівень 

навчання 

 

 

 

ІІІ місце в ІІ 

етапі конкурсу 

учнівської 

творчості 

Участь у роботі над 

створенням методичних 

розробок для конкурсів;. 

Участь у конкурсі 

професійної майстерності 

Конкурс учнівської 

творчості у номінації 

«Література» 

 

2.  Пархоменко 

Євгенія Дмитрівна  

20.10.2004 1 курс, кухар, 

кондитер 

м.Ромни,  

вул. Декабристів, 38 

0964176511 

Висока 

професійно-

практична 

підготовка. 

Сертифікат 

«Відмінний 

результат» 

І місце в ІІ 

етапі 

Розробка творчої роботи, 

участь в конкурсі 

"Сумщина". 

Міжнародний конкурс з 

інформатики та 

комп'ютерної грамотності 

«Бебрас» 

Конкурси ім. Петра Яцика, 

Т.Г. Шевченка 

 

3.  Бако Анастасія 

Олександрівна  

01.11.2002  1 курс, кухар м.Ромни,  

вул. 

Калнишевського, 

22/139 

Професійно-

практична 

підготовка 

Участь у конкурсі творчих 

робіт 

 

4.  Блетя Сергій 

Георгійович 

06.07.2002  1 курс, кухар смт.Талалаївка, 

 вул. Енергетиків, 11 

Професійно-

практична 

підготовка 

Участь у конкурсі творчих 

робіт 

 

5.  Вікторенко 

Валерія 

В'ячеславівна  

10.02.2002 1 курс, кухар м.Ромни,  

вул. Гоголя, 33 

Професійно-

практична 

підготовка 

Участь у творчому  конкурсі  

6.  Степанова Надія 

Павлівна 

 

26.09 2004. І курс, кухар, 

кондитер 

М. Ромни,  

вул. Засульська 67/2 

 Всеукраїнський фізичний 

конкурс «Левеня 2021», 

 



7.  Лукаш Анастасія 

Максимівна 

26.01.2005  І курс, кухар, 

кондитер 

Роменський район, с. 

Ведмеже, вул. 40-

річчя Перемоги, 45 

 Всеукраїнський фізичний 

конкурс «Левеня 2021», 

 

8.  Таран Катерина  

Володимирівна  

20.09.2003 2 курс, кухар, 

кондитер 

м.Ромни,  

1 пр. Поповича, 18 

Професійно-

практична та 

теоретична 

підготовка  

Участь у конкурсі творчих 

робіт 

 

9.  Мустіпан 

Валентина 

Миколаївна 

 

01.04.2004 2 курс, кухар, 

кондитер 

Полтавська обл., 

Миргородський р-н, 

с. Шульги,  

 

Професійно-

практична 

підготовка  

Участь у конкурсі творчих 

робіт 

 

10.  Холоша Діана 

Іванівна  

03.05.2002 2 курс, кухар, 

кондитер 

С. Заруддя, вул. 

Центральна, 15/1 

Професійно-

практична 

підготовка 

Участь в розробці творчих 

робіт та методичних карток 

 

11.  Кононович 

Сніжана 

Русланівна 

26.09.2002 2 курс, кухар Чернігівська 

область, 

Срібнянський район, 

с.Карпилівка, вул. 

Доцента Ткача,1 

Професійно-

практична 

підготовка 

Участь в розробці творчих 

робіт та методичних карток 

 

12.  Рудейченко Дарія 

Володимирівна  

24.03.2002 2 курс, кухар Роменський район,  

с. Бацмани,  

вул. Перемоги, 15 

Професійно-

теоретична 

підготовка 

Розробка творчої роботи з 

професії 

 

13.  Сипко Євген 

Вячеславович 

17.01.2004 2 курс, кухар, 

кондитер 

м. Ромни,  

вул. Западинська,  

279 

тел. (098)3593491   

 

ІІ місце  І етап Всеукраїнської 

олімпіади з біології 

 

14.  Школяр Анастасія 

Іванівна 

19.12.2004 2 курс, кухар, 

кондитер  

Роменський р-н с. 

Салогубівка 

Тел. 0687109239 

Високі успіхи у 

вивченні 

предмету 

 

«срібний 

лелека» 

 

 

 

 

Міжнародний конкурс юних 

істориків «Лелека - 2020» 

 

15.  Євхимець 

Катерина 

Миколаївна 

04.02.2003 2 курс, кухар, 

кондитер 

Чернігівська обл.,  

м. Бахмач, 

вул.Козацька, 2 

т. (096)275-60-79 

ІІІ місце Олімпіада з української 

мови і літератури (І етап) 

 



16.  Бабич Катерина 

Олегівна 

 

14.11.2002 3 курс, кухар, 

кондитер 

м. Ромни,  

вул. Западинська 19 

Т. (098) 305-42-26 

ІІ місце 

 

 

І етап Всеукраїнської 

олімпіади з біології і 

екології  

 

17.  Щербина 

Катерина Олегівна  

11.09.2002 3 курс, кухар, 

кондитер 

м.Ромни,  

вул. Весняна , 48 

Професійно-

практична 

підготовка  

І місце в ІІ 

етапі 

Міжнародного 

конкурсу ім. 

Петра Яцика, 

ім.Т.Г. 

Шевченка 

ІІ місце 

Участь у конкурсі 

професійної майстерності 

училища  

Конкурси імені Петра 

Яцика, Т.Г. Шевченка 

 

 

 

 

 

Олімпіада з української 

мови і літератури  

 

18.  Каплун Анна 

Віталіївна  

21.03.2003 3 курс, кухар, 

кондитер 

м.Ромни,  

вул. Аптекарська, 

11/12 

Професійно- 

теоретична 

підготовка 

Участь у конкурсі 

професійної майстерності 

училища, ІІ місце  

 

19.  Пипа Дар'я 

Вікторівна  

25.02.2003 3 курс, кухар,  

кондитер 

м.Ромни,  

в. Горького , 1 

Т. (096) 081-98-14 

Професійно-

практична та 

теоретична 

підготовка 

 

ІІІ місце 

 

(золотий 

лелека) 

 

Участь у конкурсі 

професійної майстерності 

училища, ІІІ місце 

 

І етап Всеукраїнської 

олімпіади з англійської мови 

 

Міжнародний конкурс юних 

істориків «Лелека - 2020» 

 

ІІ етап всеукраїнської 

олімпіади з історії 

 

20.  Байдик Віталіна 

Олександрівна 

11.02.2003   3 курс, кондитер  С.Овлаші,  

вул. Шевченка, 5 

Т. (096) 031-08-27 

Професійно-

практична 

підготовка 

 

ІІ місце 

 

Участь у конкурсі творчих 

робіт 

 

 

І етап Всеукраїнської 

олімпіади з англійської мови 

 



 

І місце 

 

І місце 

 

 

 

Високі успіхи у 

вивченні 

предмету 

 

 

І етап Всеукраїнської 

олімпіади з географії  

ІІ етап Всеукраїнської 

олімпіади з  географії серед 

закладів професійно, 

професійно-технічної освіти 

Міжнародний конкурс юних 

істориків «Лелека - 2020» 

21.  Заржицька 

Анастасія 

Володимирівна  

08.12.2002 3 курс, кухар, 

кондитер 

м.Ромни,  

вул. Лісова, 28 

0975156829 

Професійно-

практична та 

професійно-

теоретична 

підготовка 

Участь у конкурсі творчих 

робіт. 

Участь у підготовці  творчих 

робіт 

 

22.  Сахнюк Альона 

Василівна  

10.12.2002 3 курс, кухар, 

кондитер 

м.Ромни,  

вул. Шварца, 28 

Професійно-

практична 

підготовка 

Участь у конкурсі творчих 

робіт 

 

23.  Мальцева Анна 

Денисівна  

03.07.2002 3 курс, кухар, 

кондитер 

м.Ромни,  

вул. Горького , 92/3 

0986045828 

Професійно-

теоретична 

підготовка 

ІІ місце 

Виготовлення творчих робіт 

з професій. 

ІІ етап Всеукраїнської 

учнівської Інтернет-

олімпіади з хімії 

 

24.  Гречановська 

Тетяна Сергіївна  

08.09.2002 

 

4 курс, кухар, 

кондитер 

м.Ромни,  

вул. 

Гостиннодвірська, 

12/35 

Професійно-

практична 

підготовка 

Участь в розробці творчої 

роботи 

 

25.  Рябенька Лідія 

Андріївна  

24.12.2001 4 курс, кондитер М.Ромни,  

в.Гостиннодвірська, 

14а 

Професійно-

практична 

підготовка 

Участь у майстер-класах, 

конкурсах учнівської 

творчості 

 

26.  Гейко Єва 

Олександрівна  

17.12.2003 2 курс, муляр, 

штукатур, 

лицювальник-

плиточник 

Роменський район,  

с. Заруддя,  

0969983105 

Професійно-

теоретичне 

навчання 

І етап олімпіади з 

професійно-теоретичного 

навчання за професією 

"Муляр" 

 

 

 



27.  Загорулько Павло 

Сергійович  

05.07.2004 2 курс, 

муляр,штукатур, 

лицювальник-

плиточник 

Роменський район,  

с. Вовківці,  

0966436746 

Професійно-

теоретичне 

навчання 

І етап олімпіади з 

професійно-теоретичного 

навчання за професією 

"Муляр" 

 

28.  Кожушко Денис 

Олександрович  

18.03.2004 2 курс, 

муляр,штукатур, 

лицювальник-

плиточник 

Роменський район,  

с. Рогинці,  

0685659016 

Професійно-

теоретичне 

навчання 

І етап олімпіади з 

професійно-теоретичного 

навчання за професією 

"Муляр" 

 

29.  Лебедюк Юлія 

Дмитрівна  

09.10.2002 3 курс, 

муляр,штукатур, 

лицювальник-

плиточник 

Чернігівська 

область, 

Срібнянський район, 

с.Займище,  

0680738667 

Професійно-

теоретичне 

навчання 

І етап олімпіади з 

професійно-теоретичного 

навчання за професією 

"Штукатур" 

 

30.  Касьян Олександр 

Ігорович 

17.09.2004 1 курс, слюсар з 

ремонту колісних 

транспортних 

засобів,  

електрогазозварник 

м. Ромни 

вул.Коржівська 

95/53 

0960389303 

 Участь у заходах тижня 

професій, факультативні 

заняття, високі досягнення у 

навчанні, виконання творчої 

роботи 

 

31.  Бурлака Максим 

Сергійович 

13.05.2005 1 курс, слюсар з 

ремонту колісних 

транспортних 

засобів,  

електрогазозварник 

м.Ромни 

вул.Пирогова 81 

0984848301 

 Участь у заходах тижня 

професій, факультативні 

заняття, високі досягнення у 

навчанні, виконання творчої 

роботи 

Виконання творчої роботи 

«Стенд для випробування 

генератора автомобіля» 

 

32.  Сухіна Максим 

Сергійович 

05.04.2004 1 курс, слюсар з 

ремонту колісних 

транспортних 

засобів,  

електрогазозварник 

Роменський р-н, 

с.Ріпки 

 Виконання творчої роботи 

«Стенд для випробування 

генератора автомобіля» 

 

33.  Ластовкін 

Геннадій 

Володимирович 

01.10.2003 2 курс, слюсар з 

ремонту колісних 

транспортних 

засобів,  

електрогазозварник 

смт. Липова Долина, 

вул.Набережна,29 

0991045230 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у заходах тижня 

професій, факультативні 
заняття, високі досягнення у 

навчанні. Міжнародний 

конкурс з інформатики та 
комп'ютерної грамотності 

«Бебрас»  

 



Сертифікат 

«Відмінний 

результат» 

«Відмінний 

результат» 

 

ІІІ місце 

 

 

 

Міжнародний 

конкурс юних 

істориків 

«Лелека - 

2020» (золотий 

лелека) 

Всеукраїнський фізичний 

конкурс «Левеня 2020»,  

 

«Левеня 2021» 

 

 

І етап Всеукраїнської 

олімпіади з англійської мови 

 

 

Міжнародний конкурс юних 

істориків «Лелека - 2020» 

34.  Курило Максим 

Євгенійович 

14.05.2004 2 курс, слюсар з 

ремонту колісних 

транспортних 

засобів,  

електрогазозварник 

м.Ромни 

вул.Западинська,279 

  0983593491 

 

 

 

 

 

ІІ місце 

 

Високі успіхи у 

вивченні 

предмету,  

 (золотий 

лелека) 

Участь у заходах тижня 

професій, факультативні 

заняття, високі досягнення у 

навчанні 

 

І етап Всеукраїнської 

олімпіади з географії 

Міжнародний конкурс юних 

істориків «Лелека - 2020» 

 

35.  Приходько 

Владислав 

Олександрович 

22.12.2003 2 курс,  слюсар з 

ремонту колісних 

транспортних 

засобів,  

електрогазозварник 

с.Миколаївка 

вул.Центральна 5/а 

0677828106 

 

 

 

 

 

«Відмінний 

результат» 

 

 

Участь у заходах тижня 

професій, факультативні 

заняття, високі досягнення у 

навчанні  

 

Всеукраїнський фізичний 

конкурс «Левеня 2020» 

 



36.  Бабак Олександр 

Євгенійович 

 

10 квітня 

2004р. 

2 курс, слюсар з 

ремонту колісних 

транспортних 

засобів, 

електрогазозварник 

м. Ромни, вул. Лесі 

Українки, 16 

«Відмінний 

результат» 

Всеукраїнський фізичний 

конкурс «Левеня 2020»,  

 

«Левеня 2021» 

 

37.  Даценко Дмитро 

Віталійович 

04.10.2001 4 курс, слюсар з 

ремонту колісних 

транспортних 

засобів,  

електрогазозварник 

с. Миколаївка 

Роменського р-ну 

Сумської обл. 

0685809050 

3 місце І етап Всеукраїнських 

олімпіад зі спецдисциплін за 

професією 

«Електрогазозварник» 

 

38.  Іваненко Андрій 

Віталійович 

07.04.2002 4 курс, слюсар з 

ремонту колісних 

транспортних 

засобів,  

електрогазозварник 

м.Ромни,  

вул. Адмірала 

Лозівського, 6 

0989376742 

2 місце І етап Всеукраїнських 

олімпіад зі спецдисциплін за 

професією 

«Електрогазозварник» 

 

39.  Калініченко 

Антон Сергійович 

20.07.2001 4 курс, слюсар з 

ремонту колісних 

транспортних 

засобів,  

електрогазозварник 

м.Ромни 

вул.Коржівська1/1 

0956266883 

1 місце І та ІІ етап Всеукраїнських 

олімпіад зі спецдисциплін за 

професією 

«Електрогазозварник» 

 

40.  Ковтун  Вячеслав 

Олегович 

22.06.2002 4 курс, слюсар з 

ремонту 

колісних,транспорт

них засобів,  

електрогазозварник 

с. Ріпки 

Роменського р-ну. 

Сумської.обл 

0683376244 

4 місце І етап Всеукраїнських 

олімпіад зі спецдисциплін за 

професією 

«Електрогазозварник» 

 

41.  Батюта Ілля 

Вікторович 

17.10.2003 1 курс, монтажник 

санітарно-

технічних систем і 

устаткування  

Чернігівська обл., 

смт. Талалаївка 

Спеціальна  

технологія, 

виробниче 

навчання  

Конкурс професійної 

майстерності  

 

42.  Давидовський 

Микола 

Григорович  

19.05.2003 1 курс, монтажник 

санітарно-

технічних систем і 

устаткування  

Роменський район,  

с. Сміле 

Спеціальна  

технологія, 

виробниче 

навчання  

Конкурс професійної 

майстерності  

 

43.  Жук Арсен 

Миколайович 

03.04.2003 1 курс, монтажник 

санітарно-

технічних систем і 

устаткування  

Роменський район,  

с. Рогинці 

Спеціальна  

технологія, 

виробниче 

навчання  

Конкурс професійної 

майстерності  

 



44.  Кураш Олександр 

Михайлович  

25.10.2002 1 курс, монтажник 

санітарно-

технічних систем і 

устаткування  

Чернігівська обл., 

смт. Талалаївка 

Спеціальна  

технологія, 

виробниче 

навчання  

Конкурс професійної 

майстерності  

 

45.  Владико Валерія 

Іванівна 

 

 

12.01.2005 

1 курс, продавець 

продовольчих 

товарів; 

продавець 

непродовольчих 

товарів 

Сумська область, 

Роменський район 

с. Глинськ, вул. 

Шевченко, 48 

066-61-42-957 

 Виконання творчої роботи 

«Виготовлення букету з 

цукерками «Тюльпани для 

мами» 
 

46.  Телефус Марина 

Олександрівна 

10.06.2005 1 курс, продавець 

продовольчих 

товарів; 

продавець 

непродовольчих 

товарів 

Сумська область, 

Роменський район 

с. Перехрестівка,  

вул. Соборна, 13 

099-744-17-48 

 Показ майстер-класу 

оформлення квітів з 

цукерками 
 

47.  Щербина Тетяна 

Павлівна 

 

 

14.04.2005 

1 курс, продавець 

продовольчих 

товарів; 

продавець 

непродовольчих 

товарів 

Сумська область, 

Роменський район 

с. Пустовийтівка, 4 

провулок Травневої, 

3 097-503-41-70 

 Виконання творчої роботи 

«Виготовлення букету з 

цукерками «Тюльпани для 

мами» 
 

48.  Ковтун Діана 

Вікторівна 

13.10.2003 2 курс, продавець 

продовольчих 

товарів; 

продавець 

непродовольчих 

товарів 

Роменський район, 

с.Хоминці  

тел. 0993483971 

ІІ місце  

 

 

ІІ місце 

 

ІІІ місце 

І етап Всеукраїнської 

олімпіади з біології і 

екології  

І етап Всеукраїнської 

олімпіади з географії 

ІІ етап олімпіади за 

професією «продавець 

продовольчих товарів» 3 

розряду 

 

 

 

 

 

 

 



49.  Залата Анна 

Анатоліївна 

 

23 грудня 

2003 р. 

3 курс, продавець 

продовольчих 

товарів, продавець 

непродовольчих 

товарів 

М. Ромни, вул. 

братів Полетиків 112 

 

096-08-12-244 

«Відмінний 

результат» 

 

«Відмінний 

результат» 

 

ІІ місце 

Всеукраїнський фізичний 

конкурс «Левеня 2019»,  

 

«Левеня 2020» 

 

 

ІІ етап Всеукраїнських 

предметних олімпіад з 

загальноосвітньої підготовки 

 

50.  Євтушенко 

Світлана Іванівна 

20.09.2003 3 курс, продавець 

продовольчих 

товарів; 

продавець 

непродовольчих 

товарів 

м. Ромни, вул.. 

Ковпака, 9 

Т. (068) 53- 44- 941 

ІІ місце 

 

 

 

ІІІ місце 

 

ІІІ місце 

ІІ етап Всеукраїнської 

олімпіади з англійської мови 

серед закладів професійно, 

професійно-технічної освіти 

І етап Всеукраїнської 

олімпіади з  географії 

Олімпіада з української 

мови та літератури (І етап) 

 

51.  Волосяна Юлія  18.07.2003 3 курс, продавець 

продовольчих 

товарів; 

продавець 

непродовольчих 

товарів 

с.Столяреве, 

Липоводолинський 

район, вул. Шляхова 

42 а 

Тел. 0685857473 

І місце 

 

 

 

ІІІ місце 

І етап Всеукраїнської 

олімпіади з біології і 

екології  

 

ІІ етап Всеукраїнської 

олімпіади з   біології і 

екології серед закладів 

професійно, професійно-

технічної освіти 

 

52.  Стешенко 

Михайло 

Леонідович  

05.10.2001 

І курс, 

спеціальність 

«Будівництво та 

цивільна 

інженерія» 

м.Ромни,  

в. Соборна, 15/17 

0683735223 

Професійно-

практична та 

професійно-

теоретична 

підготовка 

 

 

 

ІІІ місце 

Обласний конкурс 

професійної майстерності за 

професією «Штукатур». 

І етап олімпіади з 

професійно-теоретичного 

навчання за професією 

"Штукатур" 

 

Обласний конкурс 

профмайстерності 

 

напів-

сирота 



53.  Костюк Михайло 

Михайлович  

15.10.2001 

І курс, 

спеціальність 

«Будівництво та 

цивільна 

інженерія» 

Роменський район,  

с. Рогинці,  

0985799876 

Професійно-

практична та 

професійно-

теоретична 

підготовка 

Конкурс професійної 

майстерності за професією 

«Штукатур». 

І етап олімпіади з 

професійно-теоретичного 

навчання за професією 

"Штукатур" 

 

54.  Тимошенко Юлія 

Сергіївна  

25.03.2002 І курс, 

спеціальність 

«Будівництво та 

цивільна 

інженерія» 

м.Ромни,  

в. Римаренків, 10/63 

0986725808 

Професійно-

теоретичне 

навчання 

Обласна олімпіада 

професійно-теоретичного 

навчання  за професією 

«Муляр»  

напів-

сирота 

55.  
Гаценко 

Владислав 

Іванович 

29.10.2001 

І курс, 

спеціальність 

«Будівництво та 

цивільна 

інженерія» 

Роменський р-н, 

с.Бацмани 

т. 0686476251 

 
І етап олімпіади за 

професією «муляр» 
 

56.  Сорока Дмитро 

Васильович  

18.07.2001 
ІІ курс, 

спеціальність 

«Будівництво та 

цивільна 

інженерія» 

Роменський район,  

с. Андріяшівка,  

0668594215 

Професійно-

теоретичне 

навчання 

 

ІІ місце 

Обласна олімпіада за 

професією «Штукатур» ,  

ІІ місце 

 

 ІІ етап олімпіади за 

професією «штукатур» 

 

57.  Тендіт Євген 

Володимирович  

07.07.2001 ІІ курс, 

спеціальність 

«Будівництво та 

цивільна 

інженерія» 

м.Ромни,  

в. Калнишевського, 

35/3 

 

Професійно-

теоретичне 

навчання 

І етап олімпіади з 

професійно-теоретичного 

навчання за професією 

"Штукатур" 

 

 

 


