
Освіта та розвиток обдарованої особистості

94

№ 2 (21) /02/2014

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

ОБДАРОВАНА ГОРДІСТЬ ЛУГАНЩИНИ

Сергій Олександрович Жерліцин,
проректор Луганського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти,
м. Луганськ, Україна

Знайомтеся: Анастасія Рєзнікова

У найсхіднішому регіоні нашої держави, на Лу-
ганщині живе собі дівчинка Настя Рєзнікова. Її батьки 
невипадково обрали доньці таке ім’я: адже в перекла-
ді воно означає «воскресіння, підйом». Мабуть, у них 
не було жодного сумніву в тому, що їхня донька стане 
гордістю не лише всієї родини і навіть школи й міста, 
а згодом – і регіону.

Ще змалечку Настя любила читати. Для цього в неї 
були всі причини: по-перше, матір, Наталія Дмитрів-
на, навчила її букв ще у трирічному віці, а по-друге, 
разом з татом, Олексієм Олександровичем, привила їй 
інтерес до книжок. Поринаючи в світ художньої літе-
ратури, Настя не лише відкривала для себе нове, але 
й мимохідь сприймала текст як мовну одиницю, сис-
темну сукупність слів, що, у свою чергу, складаються 
з букв. Мабуть, саме тому дівчина вже у початковій 
школі майже не робила помилок під час письма, а за-
раз пише зовсім без них, вільно орієнтуючись не лише 
в орфографії, але й в пунктуації.

Йшли роки, Настя зростала, але любов до книжок 
не згасла, а навпаки, лише посилювалась. З самого 
дитинства вона мріє стати філологом та займатися  
науковою діяльністю, і, судячи з її успіхів, цей задум 
неодмінно втілиться.При цьому, навіть не йдеться про 
міські змагання для початкової школи: два роки поспіль 
на учнівських олімпіадах з української та російської 
мов у Анастасії Рєзникової конкурентів просто не було.

Її успіхи в учнівських конкурсах дуже вагомі: три-
чі – у 2011, 2012 та 2013 рр. – Анастасія виборювала 
перші місця у міських та обласних етапах Міжнарод-
ного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, 
а у травні 2013 р. Настю було запрошено до м. Києва 
на урочисте вручення персональної премії за блискучі 
досягнення у цьому конкурсі.
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Рис. 1. Грамоти за перемоги в мовних олімпіадах початкової школи

Рис. 2. Грамоти за перемоги в Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика
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Рис. 3. З Михайлом Слабошпицьким, головою 
Координаційної ради Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика, письменник, 
головний редактор видавництва «Ярославів Вал»  

(Київ, 2013 р., біля театру імені І. Франка)

Як тільки віковий ценз дозволив Насті взяти 
участь в Міжнародному мовно-літературному кон-
курсі учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка, вона тут же скористалася нагодою і впев-
нено перемогла спочатку на міському рівні, потім в 
області, а згодом, виборола перше місце в Україні. 
Зараз вона з гордістю носить наручний годинник по-
дарований від Міністра освіти та науки України і го-
тується до чергового, ювілейного Шевченківського 
змагання.

Рис. 4.  Грамоти за перемоги в обласному та 
Всеукраїнському етапах Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка

Варто наголосити, що участь у таких масштабних 
заходах не заважає Насті успішно навчатися. Кожний 
навчальний рік відмінниця Анастасія Рєзнікова закін-
чує з похвальним листом, а її рейтинг балів є найви-
щим у навчальному закладі і ще ніколи не сягав ниж-
че 11,3 з 12 можливих. 

За допомогою батьків, завдяки майже материн-
ській турботі та неабияким педагогічним здібностям 
першої вчительки Нелі Степанівни Стучинської, а 
також під пильним контролем нинішнього класного 
керівника, вчителя української мови та літератури 
Галини Володимирівни Волочаєвої, Настя продовжує 
успішно опановувати шкільну програму.

Окрім успіхів у навчанні, Настя захоплюється 
танцями. Оскільки її мама є керівником ансамблю 
сучасного спортивно-естрадного танцю «Терпсихо-
ра» (до речі, переможцем та володарем Гран-прі де-
кількох серйозних фестивалів міжнародного рівню), 
донька 8 років займається у цьому колективі. Разом 
із «Терпсихорою» Анастасія підіймалась на найвищі 
сходинки хореографічних форумів у Києві, Харкові, 
Дніпропетровську, Волгограді та в інших містах.
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Також Анастасія Рєзнікова незмінно виконує 
обов’язки старости класу і є капітаном молодшої 
шкільної команди клубу «Що? Де? Коли?». Настя охо-
че бере участь у різноманітних навчальних конкур-
сах «Русский медвежонок», «Гринвіч», «Колосок», а  

також у творчих, спортивних та інтелектуальних зма-
ганнях. Наприклад, у травні 2013 р. вона посіла пер-
ше місце у міській вікторині «Знавець олімпійського 
руху» та міському конкурсі юних поетів.

Рис. 5. Дипломи Анастасії, виборені разом із танцювальним колективом
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Кохана моя Україно,
Чудова, славетна країна –
Це ти, Батьківщино моє!
Як гарно глядишся ти, ненько,
Коли кожний день молоденька
Зоря над тобою стає!

За словами місцевої спільноти вчителів україн-
ської мови, ім’я Анастасії Рєзнікової перетворилося 
на своєрідний бренд міста Луганська, який гарантує 
неодмінно високі результати та обіцяє в перспективі 
ще кращі. Навчаючись лише у 6-му класі, Настя вже 
досягла таких висот, що не може дозволити собі схи-
бити у будь-чому. Вона дуже добре це розуміє, і знає 
що подолає будь-які труднощі завдяки підтримці своїх 
вчителів, які завжди перед черговим творчим змаган-
ням щиро говорять їй:

«Настю, ми віримо в тебе!»

Також Настя пише вірші, які часто публікують в 
міських та обласних виданнях. Рядки написаної нею 
поезії вирізняються стрункістю рим, точним розмі-
ром, але більш за все її твори приваблюють щирою 
любов’ю до рідного міста:

Мій Луганську, моє рідне місто!
Якщо наша країна – намисто,
То Луганськ – це блискуча перлина,
Що прикрасила всю Україну!

А як тремтливо та відверто вона пише про нашу 
державу!

Велика моя Україна,
До тебе душею я лину!
Люблю українські лани,
Люблю я міста гомінливі;
Люблю, коли люди щасливі,
Коли працьовиті вони.


