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Русецька Софія

Моє  улюблене захоплення це малювання, 

тому що це мені подобається. 

Подобається зображувати на чистому 

аркуші: рослини, тварин, людей та 

природу. А також петриківський 

розпис та ліпка з тіста. Малювання –

це саме те, що мені допомагає 

заспокоїтися, відсторонитися від 

навколишнього світу і жити по-

іншому, жити у світі творчості.

Також я полюбляє грати в баскетбол. Це 

гра яка розвиває реакцію, швидкість, 

гнучкість.



Поповиченко Таміла

Кожна людина любить проводити свій 

вільний час, займаючись тим, що приносить 

їй ззадоволення. Я люблю активно 

відпочивати, тому у сонячний вихідний день 

із задоволенням катаюсь на велосипеді.

Але більш за все я люблю подорожувати. З 

дитинства я багато подорожувала Україною. І 

з кожним роком відкриваю для себе все 

більше місць, які змушують любити свою 

країну ще сильніше. Обожнюю прекрасне 

місто Львів та Одесу. Але місце куди 

хочеться повертатися знов і знов, є величні 

Карпати.

Світ - це книжка і той, хто не подорожує, 

читає лише одну сторінку. -Св.Аугустин



Жук Євгеній

Я не відношу себе до фанатів футболу, які 

влаштовують бійки зі стражами порядку, 

трощать вітрини магазинів у дні програшу 

улюблених команд. Футбол я люблю із 

самого дитинства, як гідне заняття у 

вільний від навчання час. Футбол – це 

постійний рух, футбол – це відмінна школа 

розвитку уваги й сили.

Футбол – дуже цікава гра. Вона розвиває 

швидкість, кмітливість, точність реакції, 

витривалість. Футбол є командною грою, а 

тому розвиває згуртованість та командний 

дух. Я задоволений, що обрав саме цей вид 

спорту, і ані трохи не жалкую!



Рилошко Ангеліна

Моє улюблене заняття — це займатися 

фотографуванням. Я дуже люблю гуляти по 

мальовничій природі нашого краю. Там є багато 

цікавих місць, які хочеться сфотографувати і 

насолодитися кадрами, які відображають прекрасну 

нашу природу. Найкращий час для фотографування 

— цвітуча весна і чудове, зелене, тепле літо, також 

нічим не поступаються фотографії золотої 

осені. Зараз мене приваблює робота з портретними 

фото. 

Знімки ж можуть зафіксувати найменші порухи 

людських емоцій, відобразити особистість, створити 

образ.



Кривець Яна

Для мене життя – це танець. Не уявляю себе 

без нього. Кожен рух, помах, поворот, робить 

світ яскравим.

Все почалось з того що до Моєї школи приїхав 

Тренер з танців, танці сучасні, а саме хіп-хоп.

Я танцюю вже 5 років. І це захоплення всього 

мого життя. Перед виходом на сцену тебе 

перехоплює хвилювання. Як тільки починає 

грати музика, відразу з'являється велике 

бажання, вийти і показати на все що ти здатна. 

І ось вихід. Натовпи людей дивляться за 

кожним твоїм рухом, посмішкою. І це 

справжнє щастя.



Дорош Володимир

Саксофон — мій улюблений музичний 

інструмент. Я граю на ньому вже два 

роки й помітив: чим більше граю, тим 

краще в мене виходить.

Я вибрав саме цей інструмент, тому 

що мені подобається його унікальний 

звук: він нагадує людський голос.

Саксофон інтонаційно об’єднує 

звучання дерев’яних і мідних духових 

інструментів у духовому оркестрі. До 

речі, саксофон — сольний інструмент. 

Навіть коли звучить тільки один 

саксофон, звук його оригінальний і 

гарний!



Борисенко Аліна

Майже у кожної людини є хобі  

улюблене захоплення, заняття до 

душі, якому присвячується своє 

дозвілля. Ще з раннього 

дитинства у мене було дуже 

багато захоплень. Але останнім 

часом все більше уваги стала 

приділяти плетіння кіс та 

фарбування волосся.



Василюк Ганна

Фотографування є одним з моїх  

улюблених захоплень. Це дуже приємно 

та весело. Мій особистий та відмінний 

спосіб релаксації. Фотографія допомагає 

мені забути мої турботи і бачити красу в 

повсякденному житті. Це найкращий 

спосіб, щоб зупинити мить та спіймати 

момент, який може залишитися зі мною 

назавжди та. Це чудове почуття, коли 

отримуєш хороший кадр і можеш 

поділитися ним з іншими людьми. Я не є 

професійним фотографом, і ніколи не 

відвідувала жодних класів по фотографії. 

Я лише хочу побачити світ під іншим 

кутом зору, та поділитися з іншими 

своїм баченням світу.



Шут Анастасія

Моє хобі - фотографування. Я 

почала займатися фотографіями 

років 3 тому, мені дуже 

подобалося фотографуватися. Я 

поступила на курси моделей в 

місті Києві де отримала диплом 

та зробила портфоліо. Комусь 

здається, що фотографування –

це не хобі, але мені подобається.



Гордін Наталія

Малювання позитивно впливає на наше 

самопочуття і настрій. Не кожному 

дано малювати так само ідеально, 

як Рубенс і Леонардо да Вінчі, тому 

сьогодні великого поширення

набули картина по номерах. 

Розмальовка по цифрам - новий 

тренд в індустрії хенд-мейд. 

Спочатку він захопив дітвору, але 

сьогодні і дорослі з задоволенням 

розфарбовують маленькі 

фрагменти, щоб прикрасити стіну 

картиною власного виготовлення!



Муха Дарина

Моє хобі вишивання стрічками. 

Вишивка стрічками - це старовинне 

рукоділля, яке знову стає модною 

тенденцією в даний час. Допомагає  

відволіктися від щоденних проблем. 

Аби  відновити внутрішню 

рівновагу, я завжди сідаю за 

улюблене заняття. До того ж 

впевнена, що брошка на волоссі чи 

пояс на платті, виготовлені 

власноруч, обов’язково принесуть 

успіх.



Морозов Олександр

Моє захоплення це руфінг.

Руфинг ─ це екстремальний вид 

відпочинку, прихильники якого 

підкорюють вершини дахів, 

милуються індустріальними 

пейзажами та не скаржаться на 

нестачу адреналіну. Моя мета -

показати звичні речі в новому 

ракурсі. Для мене не важливо, 

як до цього ставляться 

оточуючі. Я не потребую в 

чиєму-небудь схвалення, але з 

упевненістю можу заявити, що 

мої фотографії нікого не 

залишать байдужими.



Щербина  Галина

Моє улюблене заняття - вишивка 

бісером. Освоїти таке рукаделілля, як 

вишивання бісером, можливо в будь-

якому віці, тут головне почати, 

захопитися цим ремеслом, і результат 

не змусить себе довго чекати. Це 

заняття  підкреслює мою неповторну 

індивідуальність. Кожен виріб 

потребує певних зусиль. Роботи над 

якими я зараз працюю дуже 

подобаються моїм друзям.

Вишивати бісером не так важко, як на 

мене, особисто я, від своєї 

роботи отримую задоволення.


