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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБиСТІСТЬ

МиСТЕцТВО БУТи ОБДАРОВАНОю ОСОБиСТІСТю

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

Вважається, що всі ми народжуємося обдарова-
ними, проте не кожна людина здатна реалізувати та-
ланти упродовж життя. Ольга Хомусько, навпаки, із 
задоволенням розкриває суспільству власні таланти, 
якими наділила її природа. Її головний талант – вті-
лювати мрії в життя!

Ольга Хомусько народилась 5 січня 1997 року у 
місті Біла Церква, Київської області. Ще дитиною 
вона відчула хист до малювання, тому з семи років 
розпочала заняття з малюнку і живопису. Крок за кро-
ком, вдосконалюючи техніки малювання, Ольга зро-
зуміла основну таємницю цього мистецтва – у кож-
ній мистецькій роботі головною є не техніка, а душа. 
Тому, кожна її робота наповнена глибоким змістом і 
має власний характер завдяки тому, що Ольга вкладає 
в них частку своєї душі.

Батько Ольги, Семен Анатолійович, працює ке-
рівником департаменту в одній з найбільших торго-
во-промислових груп в Україні. Мати, Тетяна Олек-
сандрівна, наразі є домогосподаркою. Не зважаючи на 
різні інтереси, батьки завжди єдині у підтримці своєї 
талановитої доньки. З дитинства вони надавали Ользі 
можливість розвиватися у тих сферах, які їй були до 
душі, допомагали і допомагають розкрити численні 
таланти Ольги, ні в чому не обмежували її, а навпаки, 
давали простір для самореалізації. 

У результаті, Ольга має декілька хобі, що вже пе-
реросли у професійний заробіток, серед яких мисте-
цтво фотографії. У 2012 році Ольга закінчила курси 
фотошколі «FOTO7.info» у Києві, що підтверджено 
дипломами.

Для обдарованої людини з любов’ю 
до праці не існує жодних бар’єрів.

Людвиг ван Бетховен
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Вдивляючись у світ крізь об’єктив фотоапарату, 
дівчина створює незабутні пейзажі, картини з життя й 
образи, яскраві та неповторні. Пропонуємо до вашої 
уваги декілька фото робіт Ольги Хомусько.

Ольга Хомусько

Славетний Київ у перших променях сонця

Київ схиляється перед героями

На вершині Світу
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Окремої уваги заслуговують фотопортрети, ство-
рені Ольгою. Кожен з них розповідає історію своєї 

Фотопортрет 2. 
Закоханій тепло в душі

Фотопортрет 1. Сучасна «Джоконда»

Фотопортрет 3. А ми схожі характерами

героїні та передає її характер, створюючи діалог із 
глядачем.
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Створюючи професійні роботи Ольга не зупи-
няється на досягнутому, постійно вдосконалюючи 
та розкриваючи свої таланти. Так у 2014 році Ольга 
вступила на перший курс факультету дизайну у ВНЗ  
«Інститут реклами». Дівчина обрала спеціалізацію собі 
до душі – «графічний дизайн». Ольга стала лідером  

у групі за результатами вивчення багатьох дисциплін, 
що викладаються на першому курсі інституту. Навіть 
звичні образи у навчальних вправах з малюнку і живо-
пису набули особливого характеру, завдяки творчому 
підходу їх авторки до малювання.

Підтвердимо це прикладами.

Нове прочитання знайомих образів

Окрім того, малюнки Ольги на довільні теми перетворюються на загадкові сюжети та характерні 
портрети. Прикладом слугують наступні роботи.
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Крилатий вислів «Талановита людина – тала-
новита в усьому» як найкраще підходить до харак-
теристики Ольги Хомусько. Відзначаючи ще один 
її талант – створення татуювань, підкреслимо, що 
краса може бути не лише вражаючою. Авторка до-
дає власну «родзинку» в кожен із власних витворів 
мистецтва, роблячи їх неординарними та ексклю-
зивними.

 

Патріотичне тату

Ольга, як справжня обдарована особистість, не  
закриває шлях до своєї душі. Вона відкрита соціуму. 
Дівчина активно бере участь в культурному житті ін-
ституту як чудова ведуча, танцівниця, акторка. Необ-
хідно підкреслити її активну участь у благодійному 
заході зі збору коштів для бійців, постраждалих у 
АТО. Ольга створила один з найсмачніших кулінарних 
шедеврів – пиріг «Зебра», що також нагадував витвір 
художнього мистецтва (див. фото).

Фото. Той самий пиріг, від щирого серця

Як зазначалось вище таланту без важкої праці не 
існує. Розвиваючи власні таланти митець має постій-
но багато і важко працювати. Проте, як зазначає наша 
обдарована особистість, Ольга: «Справа, що тобі по-
добається перетворюється на суцільне задоволення». 
Дівчина має широкий світогляд, чітке усвідомлення 
тих талантів, які подарувала їй природа. Вона розуміє 

Творчий процес

необхідність постійної роботи над собою і не збира-
ється зупинятися на досягнутому. 

Своїм кредо Ольга вважає постійне самовдоско-
налення і неперервне навчання. Отже, Бажаємо Ользі 
успіхів і майбутніх нових досягнень у розвитку влас-
них талантів


