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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

ТАКІ ОБДАРУВАННЯ НАРОДЖУЄ ОДЕСЬКА ЗЕМЛЯ

Ольга Валентинівна Нестерова,
заступник директора з навчально-виховної роботи, 
вчитель історії та правознавства 
СЗШ № 1 імені О. В. Суворова І–ІІІ ступенів 
з поглибленим вивченням англійської мови, 
учитель вищої категорії, «Вчитель-методист»,
м. Ізмаїл, Україна

хочемо розповісти про обдарованого та неорди-
нарного юнака, про якого вже знають не лише у рідно-
му місті та області, але й за їх межами. Ярослав По-
ляков народився 28 січня 1998 р. у м. Ізмаїлі Одеської 
області. Він навчається в 11-му класі спеціалізованої 
загальноосвітньої школи № 1 І–ІІІ ступенів з погли-
бленим вивченням англійської мови м. Ізмаїл Одесь-
кої області.

З дитинства хлопець вирізнявся емоційністю та 
активністю, як і багато хто в такому віці. Він цікавив-
ся усім і одразу: займався карате-до, кульовою стріль-
бою, тенісом, акторською майстерністю, вокалом і 
сучасними танцями. Поступово окреслилось його 
основне захоплення – театральна справа. 

З 11-річного віку Ярослав бере участь у фести-
валях та конкурсах всеукраїнського та міжнародного 
рівнів у номінаціях «театральне мистецтво» та роз-
мовному жанрі, де ставав лауреатом І–ІІІ ступенів, а 
також Гран-прі. Необхідно згадати Міжнародний фес-
тиваль-конкурс мистецтв «Зоряна осінь», Всеукра-
їнський конкурс гумору і сатири імені Андрія Сови, 
Всеукраїнський конкурс виконавців гумору імені 
Павла Глазового, Всеукраїнський теле-радіо фести-
валь «Max Prof», Міжнародний фестиваль мистецтв 
«Зірки Пекторалі», Всеукраїнський фестиваль-кон-
курс мистецтв «Зоряні мости», Міжнародний фес-
тиваль «Сонце в долонях» і ще багато фестивалів та 
конкурсів, на яких здобув перемогу наш юний актор, 
починаючи з того часу.

Одним із більш складних та важливих конкурсів 
Ярослав вважає Всеукраїнський відкритий конкурс Це Я – Ярослав Поляков
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читців імені Тараса Шевченка, в якому він брав участь 
та здобував перемоги з 2012 р. три роки поспіль. По-
перше, читати вірші Т. Шевченка так, щоб передати 
думки і почуття автора дуже складно. По-друге, під 
час цього конкурсу на одну сцену виходять професій-
ні актори і студенти театральних ВНЗ, і виконавці- 
діти. Голова журі, народна артистка України Галина 
Гілярівна Яблонська оцінює конкурсантів з однако-
вою суворістю. Здобути у неї високу оцінку власної 
мистецької роботи досить складно. 

Постановку номерів Ярослав виконує само-
стійно. У програмах власних виступів хлопець на-
магається пов’язати класичні твори з проблемами 
сучасності. Іноді його виступи здаються занадто смі-
ливими, чи, навіть, такими, що випереджають час. 
Так у 2013 р. Ярослав виступав з віршем Тараса Шев-
ченка «У бога за дверми лежала сокира» та уривком 
з поеми «Голгофа» «Мати» Наталії Горішної. А вже у 
2014 р., після подій на Майдані, ці твори залунали з  
більшою силою.

На одному з фестивалів ще у 2010 р. на Ярослава 
звернув увагу режисер та актор, керівник Одеського 
театрального ліцею, учень Олега Табакова  Анатолій 
Іванович Падука. З його легкої руки Ярослав потра-
пив до світу кіно. Того ж року режисер Олександр 
Котт запропонував хлопцю невелику роль у міні-се-
ріалі «Мисливці за бриліантами». хлопець працював 
на одному знімальному майданчику з такими акто-
рами, як Олексій Серебряков, Петро Федоров, Аван-
гард Леонтьєв, Ірина Токарчук та іншими. Ця робота 
стала безцінним досвідом у житті юнака, адже він 
побачив, наскільки складною буває праця кожного на 
знімальному майданчику, коли один епізод потрібно 
переживати багато разів поспіль, а акторам необхідно 
переступати через власні страхи та бажання. Театр та 
кіно запали у серце юнака, незважаючи на усі побаче-
ні труднощі. Уже у 2012 р. Ярослав Поляков отримав 
стипендію губернатора Одеської області серед творчо 
обдарованих дітей.

Гаслом Ярослава став відомий вислів: бачу мету – 
не бачу перешкод. І це не пусті слова. У 2012 р. хло-
пець переміг у конкурсі, оголошеному фондом братів 
Віталія та Володимира Кличків та відвідав літній ди-
тячий освітній табір «Майстерня успіху» для обдаро-
ваних дітей. З понад 1200 заявок було відібрано 180 
дітей-учасників табору. У таборі дітей вчили працю-
вати у команді, а головне те, що дітям пропонували 
розв’язувати різні змодельовані ситуації. На основі 
цих ситуацій дітей навчали, що для досягнення мети 
необхідно докласти певні зусилля, адже іноді здаєть-
ся, що поставлена задача нереальна, а мета – недо-
сяжна. Однак Ярослав здивував усіх у таборі, коли 
для досягнення власної мети виконував, як здавалося 
на перший погляд, зовсім нереальні завдання. Так, 
заради особистого фото з Володимиром Кличком він 
мав за декілька годин зробити фото з усіма учасни-
ками табору. На завершення відведеного часу керів-
ник табору замість 180 фото отримав 200, адже Ярос-
лав сфотографувався не лише з усіма дітьми, але й з  

працівниками кухні та вихователями. Видатний бок-
сер високо оцінив таку цілеспрямованість та наполе-
гливість хлопця. А влітку 2013 та 2014 рр. Ярослава 
запрошували працювати волонтером у таборі «Школа 
успіху» для обдарованих дітей, який організований 
фондом братів Кличко.

Я і Володимир Кличко

Восени 2012 р. Ярослав став фіналістом Всеук-
раїнського етапу Міжнародного конкурсу «Екоідеї з 
усього світу – 2012» за підтримки фонду братів Клич-
ків та корпорації «Панасонік», де посів ІІ місце. Як 
кажуть, якщо людина талановита, то талановита в 
усьому. І це ще один доказ вірності цього виразу.

Окрім української, російської, англійської та ні-
мецької мов, які Ярослав вивчає у ЗНЗ, він почав само-
стійно вивчати французьку та польську мови. Адже, 
на думку хлопця, ми не станемо ближче до світу і не 
зможемо його зрозуміти без знання мов. Це спонука-
ло Ярослава взяти участь у Всеукраїнському конкурсі 
есе на англійській мові «Ми – творці Європи».

Ярослав захоплюється психологією, зокрема, 
психологією успіху та бізнесу. хлопець самостій-
но вивчає літературу з цих питань та бере участь 
у психологічних тренінгах та майстер-класах. Він 
отримував запрошення на проведення майстер-класу  
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з психології. Також стали у нагоді й за-
няття з ораторського мистецтва, адже 
мало знати щось – необхідно вміти ці 
знання та думки донести до аудиторії, 
захопити слухачів власними ідеями, не 
лишити їх байдужими. Це у Ярослава 
добре виходить, адже у ньому палає вну-
трішній вогонь і цим вогнем він запалює  
оточуючих.

Влітку 2014 р. Ярослав брав участь 
у концерті до дня молоді від національ-
ного радіо та у передачі у прямому ефірі 
на національному радіо. У прямому ефі-
рі ведучий національного радіо Дмитро 
хоркін сказав: «Запам’ятайте це ім’я – 
Ярослав Поляков. Ви його ще неоднора-
зово почуєте!»

А це мої нагороди

Я біля Ейфелевої вежі
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