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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

ЗРОСТАЄ ОСОБИСТІСТЬ
КРЕДО ЯКОЇ − жИТТЯ В СТИЛІ «PURO АRT»

Світлана Іванівна Меркулова,
заступник декана з виховної роботи
ВНЗ «Інституту реклами»,
доцент кафедри рекламного 
та виставкового бізнесу
м. Київ, Україна

Все це – про нього! Народжений дарувати мисте-
цтво, він ніколи не обмежується створенням мистець-
кого об’єкту в чистому вигляді, він завжди у пошуку! 
Знайомтесь – Сергій Гайдай.

Сергій народився 7 жовтня 1992 року в місті Киє-
ві. З дитинства мальовничі пейзажі столиці надихали 
його на творчість. Разом із тим, Сергій виважений і 
розсудливий, ерудований, толерантний, недарма на-
родився під знаком терезів. 

Це наш герой:

А це його автопортрет:

Для того, щоб гарно намалювати,
художник має чудово бачити
і навіть – передбачати,
не говорячи вже про те 
що він має багато знати.

Максим Горький
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Сергій Гайдай неодноразово брав участь у кон-
курсі «Містер МАУП», де отримував нагороди в но-
мінаціях «Досконалість» і «Талант».

У вільний час він тренується у створенні коротко-
метражних фільмів за участі однокурсників. Хлопець 
читає багато спеціальної літератури, займається спор-
том. Особливим його захопленням стали малюнки в 
стилі Pyro Art. Кожний художній образ в малюнках 
Сергія Гайдая ніби проривається крізь феєрверк фарб, 
демонструючи особливий характер. Сергій небайду-
жий громадянин своєї країни, тому в його галереї є 
багато патріотичних малюнків з відображенням не-
щодавніх подій. 

Окремого визнання заслуговують створені ним 
портрети з яскравими особистостями. Ці роботи живі 
та неординарні. Здається, що їх персонажі ось-ось 
зійдуть з полотен і увірвуться яскравим феєрверком 
у реальне життя. У соціальній мережі «ВКонтакте» 
представлена галерея робіт Сергія, кожен бажаючий 
може зайти на його Інтернет-сторінку та оцінити 
творчість хлопця. 

Це нагороди, які Сергій отримав за свою твор-
чість.

Його батько – Гайдай Сергій Михайлович, судно 
моделіст-конструктор, передав сину творчий талант. 
Мати хлопця – Гайдай Наталія Корніївна працює 
адміністратором у готельно-ресторанному комплек-
сі «Фортеця». Вона завжди підтримує Сергія в його 
творчих починаннях.

Ще в дитинстві батьки розгледіли у синові хист 
до малювання. Спочатку його віддали на навчання до 
школи образотворчого мистецтва, а потім – до худож-
ньої студії. Не дивно, що Сергійко вирішив пов’язати 
власне майбутнє з творчою професією. Зараз він є 
студентом четвертого курсу факультету дизайну ВНЗ 
«Інститут реклами». Наразі Сергій – майбутній гра-
фічний дизайнер. Одними з його улюблених пред-
метів є «Малюнок» і «Живопис». Під час сесії на 
переглядах робіт з вищевказаних предметів аудиторія 
перетворюється на міні-галерею Сергія. Визнанням 
його таланту стають високі бали від викладачів.

Перш ніж спробувати себе у всеукраїнських кон-
курсах, Сергій неодноразово ставав переможцем 
творчих конкурсів в Інституті реклами, таких як: 
«Creativity-fest», «Зимова фантазія», «Професії моєї 
мрії присвячується…».

У листопаді 2013 р. Сергій Гайдай брав участь у 
IV Всеукраїнському студентському фестивалі вистав-
кових технологій, що проводила Виставкова федера-
ція України разом зі Спілкою рекламістів України, 
Спілкою дизайнерів України та іншими професійними 
і громадськими організаціями. Він подав на конкурс 
серію плакатів «Триптих для виставки REX-2014». За 
підсумками конкурсу Сергій був нагороджений гра-
мотою за третє місце у номінації «Виставковий інфор-
маційний дизайн». Одночасно хлопець проявив себе 
у ролі фотомоделі в роботі іншої студентки Інституту 
реклами, яка зайняла друге місце у цьому ж конкурсі.

Але на цьому творча діяльність Сергія не закін-
чується. Він є керівником сектору культурно-масової 
роботи в студентському парламенті Інституту рекла-
ми. Хлопець часто реалізує свій творчий потенціал 
у створенні стінних газет, плакатів, листівок, відео-
кліпів до заходів, що проводяться в Інституті, який 
є складовою в Міжрегіональній Академії управлін-
ня персоналом. Сергій Гайдай обов’язковий, відпо-
відальний, виважений, тому сектор, під його керів- 
ництвом, визнаний найдієвішим і найкращим у парла-
менті Інституту.

Разом із тим, таланти Сергія не обмежуються його 
художньою вдачею. Сергій – майстер перевтілення, 
талановитий актор, поява якого на сцені завжди су-
проводжується бурхливими оплесками. Серед його 
вдалих перевтілень – пародія на знаменитого голлі-
вудського актора Джима Керрі, диктора телебачення, 
стилягу тощо. Готуючись до кожного виступу, Сергій 
стає режисером, сценаристом і водночас декоратором. 
У процесі підготовки він оцінює власну акторську 
гру, дає поради колегам, проектує декорації, вивчає 
аудиторію. Саме тому, всі його виступи є успішними. 

Про нього можна з гордістю сказати – СЕРГІЙ 
ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ.
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Представляємо декілька робіт Сергія. Придивіться до них, розкрийте для себе глибину цих образів. Усі 
вони живі, яскраві і феєричні, як і творчий хист їх автора – Гайдая Сергія.

Портрет – ЗдивуванняПортрет актора

Портрет – Африканець
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Жінка в рекламі

Прометей
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Майдан 1

Відчуй свободу майбутнього
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Майдан 2

Майдан 3


