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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

ЯСКРАВА ПЕРЛИНКА ХЕРСОНЩИНИ

Цвіт учнівської молоді – це кращі з кращих стар-
шокласників, які є надією нашого спеціалізованого 
ЗНЗ з поглибленим вивченням англійської мови, люб-
лячих батьків, громадськості. Вони майбутні лідери 
держави та суспільства, креативні й конкурентоспро-
можні професіонали обраної, «сродної» (за Г. С. Ско-
вородою) сфери діяльності. Такої молоді багато в 
Україні, тому нею необхідно опікуватися, дбати, нада-
вати можливість реалізувати природні здібності дітей.

Настя Нітовкіна є ученицею 11-го класу нашого 
навчального закладу, його надією і гордістю, адже має 
чудових батьків чимало талантів (успішне навчання, 
вокал, вивчення іноземних мов, заняття дизайном 
тощо). Усіх захоплень цієї активної, здібної, творчої, 
відкритої серцем дівчини не перелічити. 

Поєднання розуму, моралі та краси – це рідкісне 
явище у наш тривожний час викликів та численних 
спокус нового тисячоліття. Настя постійно притягує 
до себе увагу багатьох оточуючих, адже має яскра- 
ву харизму, лідерські якості майбутнього молодіжно-
го керівника, патріотки-громадянки. Тому ми виріши-
ли описати невеликий творчий портрет юної розум-
ниці-красуні.

Маленька Настя завжди радувала тата, маму 
і старшу сестру своєю добротою, відкритістю ха-
рактеру, працелюбністю, щирістю та потягом до 
краси. Ось вона схилилася у захопленні  перед кра-
сою пейзажу рідної Таврії, ось милується величними 
златоглавими храмами, ось зачаровано милується 
роботами художників на виставці картин, ось зосе-
реджено вдивляється у високе небо, линучи думкою  
і душею у таємниці Часопростору…

Моя сестра та я 
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Ось вона ніжно обіймає улюблену красуню сес-
тричку, чуйно прислухається до мудрих порад батька 
і матері й старшої успішної сестри, ось шанобливо  
дякує своїм учителям, наставникам за навчання,  
науку, перемоги, дотик до Прекрасного, Вічного!

Чуйне, добре серце Насті трепетно реагує на 
Слово, Музику, Живопис, Архітектуру… – красу всьо-
го Божого світу. Музика й вокал стали на певному 
етапі її життя пріоритетними, радуючи Настю та 
її родину значними досягненнями, особливо в її юному 
віці – віці творчих шукань, знахідок та переживань, 
надій на істинне, а не примарне Щастя.

Нітовкіна Анастасія Євгенівна почала займатися 
вокалом з 9 років під керівництвом Заслуженого діяча 
мистецтв Віктора Тихоновича Гурби. Зацікавленість до 
співу у дівчинки з’явилася з трирічного віку, коли вони 
підспівувала відомим естрадним виконавцям. Проте 
напрямом занять Анастасії став класичний репертуар.

Її першими творами стали: «Santa Liucia», «Ave 
Maria» Дж. Каччині, «Ave Maria» Шуберта, «Aria di 
Almіra» Г. Ф. Генделя із опери «Ринальдо», «Сона-
тіна» Л. ван Бетховена, «Lasciatemi morire!» Монте-
верді, «Арія Барбарини» із опери «Весілля Фігаро» 
В. А. Моцарта, «Менует» Й. С. Баха, арія «Dignare» 
Г. Ф. Генделя, «Memory» Е. Л. Веббера, «О любовь, 
ты дар прекрасный!» арієта Ф. Каваллі. Окрім того, 
Анастасія захоплюється сучасними та класичними 
естрадними творами та виконує їх мовою оригіналу – 
італійською, французькою, англійською, російською 
та українською.

Уже з 10 років Настя підкорювала сцени м. Херсо-
на. Перший виступ у супроводі оркестру Херсонської 
філармонії відбувся у залі Херсонського державного 
університету. Потім була сцена Херсонського драма-
тичного театру ім. М. Куліша, кіноконцертної зали 
«Ювілейний», обласної бібліотеки, Палацу молоді, 
Будинку юнацтва та творчості, Херсонської академії 
неперервної освіти, телебачення, рідної навчального 
закладу № 24 тощо.

У 2013 р. було записано її перший диск (сім тво-
рів), а у 2014 р. – другий. До свого повноліття дівчин-
ка планує записати третій диск, над репертуаром яко-
го веде копітку роботу впродовж останнього року.

Незабутньою подією була участь у гала-концерті 
МДЦ «Артек», де в її виконанні звучала «Ave Maria». 
Цій маленькій дівчинці аплодували тисячі артеківців. 
А у пам’яті мами незабутнім залишається сюрприз 
до її 50-річного ювілею – пісня «Мамині долоні», яку 
вона виконала у 9-річному віці. Це виконання не зали-
шило байдужими присутніх і кожен згадав свою рідну 
маму зі сльозами на очах.

З усіх конкурсів, у яких брала участь Настя Нітов-
кіна, вона виходила переможницею, посівши І-е або 
ІІ-е місця.

Ми раді, що маємо змогу розповісти про перлин-
ку нашого навчального закладу, цікаву особистість 
та яскраво обдаровану вокальним талантом дівчину 
Нітовкіну Анастасію. Жодне свято у стінах альма-ма-
тер і у місті не проходить без її участі. У вокальних 

конкурсах різних рангів (від місцевих до Всеукраїн-
ських) Настя посідала призові міста.

Вона народилася холодного зимового дня у Херсо- 
ні, а саме – 4 грудня 1999 року. Її мама Тетяна Володи-
мирівна згадує, що в цей день за вікном була справж-
ня буря. Може, це сприяло тому, що Анастасія вирос-
ла сильною, емоційною дівчинкою. Батько, який має 
технічну освіту, і мама, з педагогічною, доклали чи-
мало зусиль для розвитку в Насті творчої особистості. 
Змалку дівчинка дивувала усіх вмінням декламувати  
і співати, тому її завжди залучали до виступів на свя-
тах та урочистих заходах.

У молодших класах вокальний талант виявився 
з новою силою. Коли Анастасія навчалась у друго-
му класі, її помітив Заслужений артист України, нині 
доцент кафедри мистецтв Херсонського державного 
університету Віктор Тихонович Гурба, який виховав 
не одного оперного співака. Він і почав працювати  
з Анастасією індивідуально, адже побачив в ній вели-
кий потенціал.

Настя не одразу визначилася з майбутнім фахом. 
Вона випробовувала себе в різних напрямах діяль-
ності: риторика, верхова їзда, фортепіано, акторські 
спроби, танці, заняття з англійської мови й успішне 
навчання у школі! І на все у неї вистачало часу і твор-
чої енергії.

Після виступу із Заслуженим артистом України, 
наставником, викладачем вокалу В. Т. Гурбою
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Батьки оточили доньку любов’ю і ніжним піклу-
ванням, тому Настя з легкістю долала шлях до твор-
чого Олімпу.

Вокальна майстерність дівчини зростала, тому по-
чалася ще й конкурсна діяльність. Перший конкурс, у 
якому Настя взяла участь – це обласний конкурс «Ка-
русель мелодій», де одразу зайняла ІІ-е місце. 

Далі було багато конкурсів різного рівня та за-
вжди виступи Насті вирізнялися академічністю, були 
яскравими, інтелігентно стриманими і по-дитячому 
щирими. Настю запрошують виступати на відкриттях, 
зустрічах, семінарах, конференціях різного рівня в 
Херсонську академію неперервної освіти, де кожного  
разу, слухачі проводжають її бурхливими оплесками.

Мама Анастасії говорить, що донька завжди була 
комунікабельною, сміливою дівчиною. Вона легко 
спілкувалася не лише з однолітками, але й з дорос-
лими людьми, незважаючи на їхні титули і ранги. Смі-
ливість допомагала їй вільно триматися на сцені і не 
тремтіти перед публікою.

Дев’ять років наполегливих занять і дев’ять ро-
ків виступів, концертів. Цікаві зустрічі, знайомства!  

Дитячі табори, «Артек»! І знову заняття, виступи, 
конкурси, перемоги!

Ось неповний перелік конкурсів лише за останні 
роки.

2012 рік: Міжнародний конкурс вокалістів –  
ІІІ-є місце; 

2013 рік: Міській конкурс художньої самодіяль-
ності – ІІ-е місце;

2014 рік: 
 • Конкурс, який проводить Міжнародний дитя-

чий табір Бойко з вивченням англійської мови, «Бойко 
має талант» І-й етап – І-е місце; ІІ-й етап – гран-прі;

 • Міський конкурс «Пушкінська красуня» –  
гран-прі;

 • Міській конкурс воєнної пісні – ІІ-е місце;
2015 рік:
 • Лауреат І-го ступеня Міського дитячого фести-

валю естрадної пісні «Кришталеві нотки»;
 • Перший телевізійний фестиваль дитячої та 

юнацької творчості «Таврійська зірка» – І-е місце, вокал;
 • Дитячий фестиваль «Я – майбутнє Херсонщи-

ни» – І-а премія;
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 • Обласний огляд-конкурс художньої творчості 
«Таврійський барвограй» – диплом І-го ступеня.

З першого класу Анастасія успішно навчається 
у Херсонській спеціалізованій школі І–ІІІ ступенів 
№ 24 із поглибленим вивченням фізики, математики 
та англійської мови. Освічені й талановиті учителі 
безумовно вплинули на розвиток особистості дівчи-
ни, вибір життєвих цінностей, формування рис ха-
рактеру. Значний внесок у становлення творчих здіб-
ностей зробила учитель музики Тетяна Ювеналіївна 
Кучернюк.

Настя добрий, надійний товариш, на якого мож-
на покластися у скрутну хвилину. Вона є постійною 
учасницею не лише незалежних конкурсів але й кон-
курсів, де захищала честь рідного навчального закла-
ду. В 2014–2015 навчальному році в складі шкільної 
команди КВК вона здобула ІІ-е місце на міському ета-
пі, у команді ДЮП – ІІ-е місце на обласному етапі.

Усе, за що береться Настя, їй вдається, адже вона 
вкладає туди свою душу, творчу енергію та чимало 
часу. За це її люблять та поважають однолітки і стар-
ші, а молодші на неї рівняються.

Нині Настя Нітовкіна, як і її однолітки, стоїть на 
роздоріжжі: яким шляхом вона піде у своє Майбут-
нє? Що обере, як обере? Обиратиме розумом, серцем, 
чи зуміє об’єднати їх у гармонійній єдності істини –  
добра та краси?

Вірю, що Настя та її однолітки оберуть висо-
кі ідеали життя, служитимуть власними талантами,  
натхненною працею, постійним самовдосконаленням 
Богу, родині та Батьківщині.

Нагороди Насті

Гран-прі конкурсу «Пушкинская красавица»

Наймолодша учениця серед відомих випускників 
Заслуженого артиста України В. Т. Гурби

Разом з учасниками конкурсу «Пушкинская красавица» 
на сцені Херсонського обласного драматичного театру 

імені М. Куліша


