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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

КОЖНА ДИТИНА − ПОЧАСТИ ГЕНІЙ

Ще стародавні греки вважали, що самостійна,  
а отже, і творча особистість здатна самовіддано слу-
гувати своєму народу та країні. Кожна держава заці-
кавлена у вихованні такого могутнього інтелектуаль-
ного потенціалу, як обдаровані й талановиті діти.

Наша країна переживає той період, коли без пере-
більшення можна сказати, що першочерговим спону-
канням суспільства до його збереження повинна ста-
ти увага до талановитої, обдарованої людини.

Це учень 11-го 
класу спеціалізова- 
ної школи № 24  
м. Херсона Гегечкорі 
Едуард. Відмінник, 
переможець олім- 
піад, конкурсів та 
змагань.

З 5-го кла-
су хлопець бере 
участь у Всеукра-
їнських учнівських 
олімпіадах з ба-
зових дисциплін.  
З роками змінюва-
лись уподобання,  

інтереси хлопця, проте незмінним залишалось бажан-
ня пізнавати нове, досягати поставленої мети.

У теорії Арістотеля є твердження про цілеспря-
мованість виховних начал у дитини: «Природа ство-
рює все заради чого-небудь… Природне не дає нічо-
го зайвого».

Зі слів мами Едуарда, він з дитинства був до-
брозичливим та товариським, завжди турботливим 
і слухняним. Від однолітків хлопець відрізнявся  
небажанням сидіти без діла, бажанням до постійного 
пошуку. Ще з дитячого садка відвідував заняття СЮТ. 
У школі почав займатися шахами, бальними танцями, 
плаванням. За що б не брався Едуард, завжди показу-
вав високі результати.

Г. Тютюнник казав: «Талант – то крапля здібнос-
тей і море праці»... Тому Едик глибоко переконаний, 
що успіх – це результат наполегливої праці, до ньо-
го потрібно йти поступово, крок за кроком, ніколи не 
зупинятися на досягнутому. Тому й має значні здо-
бутки: декілька років поспіль займає призові міста в 
учнівських олімпіадах обласного етапу з математики, 
фізики, географії. Перемога знань, сила волі, бажання 
довести собі: «Я можу!». 

Усі досягнення Едуарда підтверджує значна кіль-
кість дипломів та грамот.

Наталія Петрівна Абдуллаєва,
учитель математики вищої категорії,
вчитель-методист Херсонської 
спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 24
з поглибленим вивченням математики, 
фізики та англійської мови 
Херсонської міської ради, 
м. Херсон, Україна

Тетяна Іванівна Овчаренко,
директор школи, учитель математики 
Херсонської спеціалізованої школи 
І–ІІІ ступенів № 24 з поглибленим вивченням 
математики, фізики та англійської мови 
Херсонської міської ради, вчитель вищої категорії, 
вчитель-методист, відмінник освіти України,
м. Херсон, Україна
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 З 8-го класу Едуард став займатись пішохідним 
туризмом й одразу зрозумів, що це саме те, що йому 
цікавить. Команда хлопця уже 2 роки поспіль виграє 
Кубок України, а цього року (2015) здобула перемогу 
в чемпіонаті України серед юніорів.

Кожен з нас завжди з чогось починає. І в кожного 
є людина, яка відіграла важливу роль у нашому житті 
та становленні нас, як особистості. У Едуарда також є 
такі люди. Це його батьки та вчителі. Батьки для ньо-
го – найперші порадники, опора та джерело натхнен-
ня. З ними, а також з педагогічним колективом нав-
чального закладу, де завдяки підтримці та увазі зміг 
відчути себе особистістю Гегечкорі Едуард пов’язує 
власні успіхи. Батько хлопця − військовий льотчик, 
тому Едик обізнаний у тонкощах цієї професії. Йому 
навіть доводилось сидіти за штурвалом гвинтокрила.

Едик ціле-
с п р я м о в а н и й , 
зо середжений, 
надзвичайно ко-
мунікабельний 
юнак. Він аб-
солютно точно 
знає, що поєднає 
власне майбутнє 
з літаками, тому 
цілком можливо, 
що через декіль-
ка років ми по-
чуємо у новинах 
про, наприклад, 
космічний політ 
юного і талано-
витого україн-
ського льотчика.

Є така притча про трьох чоловіків, які переверта-
ли каміння.

Коли одного запитали: «Що ти робиш?», – то  
він витер піт з лоба та відповів: «Спину гну».  
Підішли до другого й також запитали: «А ти що ро-
биш?». Другий засукав рукава й швидко відповів: 
«Гроші заробляю!». 

Запитали й у третього: «А що робиш ти?» Він по-
дивився угору та відповів: «Храм будую!». Такі різні 
відповіді, хоча всі вони робили одну й ту саму справу. 

Як часто ми робимо одну справу, але ставимось до 
неї по-різному.

За Едика з цього приводу можна не переживати, 
оскільки сам хлопець переконаний, що найбільшою 
винагородою в його й житті буде не багатство, не 
слава, а людська вдячність та шана. Головне, про-
жити життя не марно, не припуститися помилок  
у власній історії.


