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Харків'янин Лев 

Бондаренко, у 6-річному 

віці, став двічі 

рекордсменом Національної 

книги рекордів: у лютому 

2016 року у конкурсі "Диво-

дитина" перерахував 310 

наукових назв живих істот і 

розповів про особливості 

їхньої поведінки. Рекорд 

досягнутий за 20 хвилин: 

хлопчик поспішав на 

екскурсію в океанаріум. 

У 2015 році п'ятирічний 

Левко став "Чудо-дитиною", 

яка читає зі швидкістю 145 

слів за хвилину, освоїв 

понад 200 енциклопедій, 

говорить українською, 

російською та англійською 

мовами. 

Зараз хлопчик вивчає 

французьку, іспанську та 

японську.  



Марко Петрук з Коломиї  

у 7-річному віці став 

переможцем Міжнародного 

дитячого конкурсу краси 

“Принц і принцеса світу 

2017”, який приймала 

Болгарія.  

А перед поїздкою до 

Болгарії Марк був 

удостоєний титулом “Топ-

модель світу-2017” в Італії. 

Ось такі юні таланти.  



8-річний школяр із Сум 

Олександр Глущенко створив 

музичну гру для комп'ютерів, з 

якою переміг на американському 

конкурсі, котрий проходив у Лос-

Анджелесі цього року. Маленький 

вундеркінд.  



На XVI фестивалі моди та таланту "Little Miss World 2016" у віці 

10-ти років вінничанка Анастасія Дідух завоювала дві 

корони та кубок.  

На даний момент дівчинка із задоволенням займається 

танцями, повітряною гімнастикою, тхеквондо, відвідує школу 

моделей і дуже любить фотографуватися. Ось яка багатостороння 

пані. 
 



Ернест Протас - один з 10 

фіналістів Ukraine Global 

Scholars, які виграли гранти на 

навчання у 9 найкращих школах-

пансіонатах Сполучених Штатів 

Америки.  

ТАЛАНОВИТИЙ 

ФРАНКІВСЬКИЙ ШКОЛЯР 

ЗДОБУВ СТИПЕНДІЮ 275 ТИСЯЧ 

ДОЛАРІВ НА НАВЧАННЯ У США. 

Школяр сподівається отримати 

вищу освіту в галузі хімічних 

наук у Сполучених Штатах 

Америки і потім використати 

здобуті знання в розвитку 

економічних аспектів хімії в 

Україні та цілому світі. Мріє 

допомогти суспільству загалом, 

розробляючи технології для 

поглибленої переробки відходів, 

ефективнішого та екологічно 

дружнього хімічного 

виробництва і збереження 

енергії. Які благородні цілі! 



15-річний Марк Дробніч з Ужгорода придумав серію роботів -  це розумні машини 
ELFі, які керуються голосом. Фіналіст престижного наукового конкурсу для молоді Google 
Science Fair усі свої роботи створює на основі конструктора LEGO, оснащуючи їх 
елетроними платами. Ось такий юний робототехнік живе поруч з нами.  



У США на Олімпіаді геніїв випускник школи з Олександрії Самуїл 

Кругляк посів третє місце зі своїм проектом щодо дешевого 

способу видобутку електроенергії. Проект українця під назвою 

"Отримання електроенергії з атмосфери" передбачає добування 

електроенергії з атмосфери за допомогою штучної іонізованої 

хмари за рахунок сильного електричного поля, яке буде 

випромінюватися іонізуючою вежею. За підрахунками, один 

кіловат такої електроенергії буде коштувати три копійки (зараз 

споживачі платять 90). 



Український легкоатлет із Київщини, 20-річний Владислав Малихін 

встановив національний юніорський рекорд зі стрибків із жердиною 

на міжнародному турнірі в польському Жарі. Легкоатлет побив 

рекорд, встановлений ще 35 років тому українським спортсменом 

Сергієм Бубкою серед спортсменів U-20. Малихін показав результат 

5,70 метрів, таким чином на 15 сантиметрів покращивши рекорд 

української легенди. 



23-річний студент Максим Терлецький один із постійних 

дописувачів найбільшої інтернет-енциклопедії сучасності. На його 

рахунку пізнавальні статті про персонажів української та світової 

історії, краєзнавства та сучасного мистецтва. У 2017 він завершив 

ювілейну для себе 10-тисячну статтю, за що отримав приз – поїздку у 
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