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ПІДРОСТАЄ ОБДАРОВАНА ЗМІНА

Світлана Олексіївна Сєдова,
заступник директора з навчально-виховної роботи
спеціалізованого ЗНЗ № 1 імені О. В. Суворова 
з поглибленим вивченням англійської мови,
м. Ізмаїл, Україна

Єва Соловко народилась 4 вересня 2001 р. в Ізмаїлі,  
Одеської області. Зараз вона учениця 7 А класу Спе-
ціалізованого загальноосвітнього навчального за-
кладу № 1 імені О. В. Суворова з поглибленим вив-
ченням англійської мови. Єва різнобічно розвинена 
і творчо обдарована дівчина. З раннього дитинства 
батьки виховали у доньки такі якості, як цілеспрямо-
ваність, організованість, активність, почуття подяки, 
любові й добра. 

Батько, Соловко Вадим Ростиславович, керівник 
рекламної агенції, спортсмен із східних єдиноборств, 
завжди прагнув виховати єдину доньку витривалою 
та фізично розвиненою. 

Мати, Соловко Людмила Василівна, учитель-сло-
весник за освітою, зуміла виховати у доньки почуття 
любові до вивчення мов, читання класичної літерату-
ри, а також пізнання навколишнього світу. 

У трирічному віці Єва (а це було у 2004 р.) пішла 
не в дитячий садок, а вступила на навчання до Ізмаїль-
ської дитячої художньої школи і стала наймолодшою 
її ученицею. Дівчинка з радістю поринала в світ жи-
вопису – світ прекрасного та вічного мистецтва. Вона 
багато малювала, займалася скульптурою, брала ак-
тивну участь у міських, республіканських і міжнарод-
них виставках та оглядах, не пропускаючи жодного. 

Акварель «Сніговик»
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Болгарські національні танці

Малюнки Єви побували на виставках у Болга-
рії, Польщі, Франції, Литві. Її роботи надруковані в 
болгарському журналі «ЕК» № 4 за 2006 р.; в облас-
ному каталозі «Конкурс творчих ідей» м. Одеса за 
2009 р.; в каталозі «Я малюю» газети «Одеські вісті» 
у 2009 році. 

Єву неодноразово запрошували на нагороджен-
ня до болгарського консульства, а також на зустріч 
з консулом Георгієм Продановим, до редакції газети 
«Одеські вісті» та у Всеукраїнський центр болгар-
ської культури. 

Ось нагороди Єви.
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У 2011 р. юна талановита художниця та обдарова-
на учениця була представлена на здобуття Стипендії 
губернатора Одеської області в номінації «Образот-
ворче мистецтво» та здобула перемогу, ставши губер-
наторським стипендіатом за 2012 рік.

Зараз Єва навчається у випускному класі худож-
ньої школи, готується до здачі дипломних робіт і 
дуже рада, що 11 років тому мама зробила правиль-
ний вибір, коли віддала її на навчання до Ізмаїльської 
дитячої художньої школи. Її улюблений художник – 
імпресіоніст Клод Моне, який зумів декількома маз-
ками передавати всю повноту відчуттів та емоцій, 
став для дівчинки постійним еталоном великого 
мистецтва, в якого потрібно навчатися і до якого по-
трібно прагнути. 

Єва «… я дуже вдячна батьками, які мене так 
люблять і пишаються мною та моїми нагородами, 
оскільки вони є також їхньою заслугою. Мені здаєть-
ся, що вони про це мріяли все своє життя. А я, як 
донька, їх не підвела».

Однак живопис – це не єдине захоплення дівчин-
ки. У 2006 р. Єва почала займатися спортом, а саме: 
спортивно-бальними танцями. Спочатку в клубі Із-
маїла, а потім – Одеси. 

Дівчина неодноразово була переможцем в різних 
чемпіонатах обласного та Всеукраїнського рівнів, 
брала участь в кастингу каналу СТБ «Україна має та-
лант – 4». 

У 2011 р. Єва здобула I місце та Кубок у Чемпі-
онаті зі спортивного танцю серед учнів та студентів 
Одеської області та стала переможцем у Всеукраїн-
ських змаганнях «Південна Пальміра – 2012» в ла-
тино-американській програмі. Дівчина неодноразово 
брала участь у Всеукраїнському конкурсі для талано-
витих учнів «Чисті роси», де здобувала перемогу.

У 2012 р. Єва почала професійно тренуватися в 
Одеському клубі спортивно-бального танцю, що є чле-
ном Міжнародної Федерації Танцювального Спорту. 
 У вихідні дні та під час канікул дівчинка їздить з рідно-
го міста в Одесу на регулярні тренування. Вона впев-
нена, що для справжнього спорту не існує перешкод та 
відстаней, коли у людини є мета і бажання трудитися.

Єва: … «для мене шлях до Одеси не завада. Я з 
радістю поринаю у світ танцю, забуваючи про все. 
Танці мені приносять велике задоволення, а ще й 
здоров’я. У мене кожного разу з’являються нові дру-
зі. Так на одних змаганнях я познайомилася з Владом 
Ямою. Ось я з ним сфотографувалась на пам’ять. 
Для мене це важливо».

Зараз Єва є постійним учасником усіх благодій-
них акцій, серед яких: День міста, День студента, 
День літньої людини, День Вчителя, а також загаль-
номіських культурно-масових заходів; досі плідно 
співпрацює з Ізмаїльським міським Будинком Учите-
ля. Успіхи та досягнення дівчинки регулярно висвіт-
люють в місцевій пресі. 
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Однак необхідно зазначити, що захоплення пра-
цьовитої дитини живописом та спортом не обме- 
жуються.

Єва досить успішна у навчанні. Її навчальний за-
клад – це ЗНЗ № 1 міста Ізмаїл, де дівчина з чотирьох 

років поглиблено займається вивченням англійської 
мови. Ці знання допомагають перемагати в численних 
олімпіадах з іноземних мов.

Знання, надбані у художній школі, Єва використо-
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вує для оформлення стендів та газет у загальноосвіт-
ньому навчальному закладі. Загалом Єва бере активну 
участь у житті класу та рідної школи. Вона постійна 
ведуча будь-яких виховних заходів з 2011 р., а також ре-
гулярно є учасницею численних відкритих уроків (ук-
раїнська література, англійська мова, німецька мова).

У грудні 2014 р. з великим піднесенням брала 
участь у філософському уроці зі зарубіжної літера-
тури з теми: «Великий Г. Гете та його безсмертний 
Фауст». Танець Маргарити у виконанні Єви Соловко 
зачарував публіку.

У жовтні 2013 р. за активну життєву позицію Єва 
була нагороджена путівкою до МДЦ «Артек». Там ді-
вчинка перемогла в численних артеківських конкур-
сах, що назавжди залишило вдячний та сонячний вог-
ник в її думках та серці.

Єва ввічлива, вихована, допитлива, щира, добро- 
зичлива, з тягою до знань людина. Незважаючи на 
юний вік, дівчина філософськи зазначає, що їй у 
житті пощастило з родиною, вчителями, навчальним  
закладом, спортивним клубом, а найголовніше – з од-
нокласниками і друзями.

Зараз вона навчається, малює, тренується, тан-
цює, прагне пізнати себе, а головне – любить дарувати  
оточуючим, друзям і знайомим добро, усмішку, задо-
волення та радість.

«ТІЛЬКИ ВПЕРЕД!» – ось таке життєве кредо цієї 
талановитої учениці та юного громадянина України.

Наводимо перелік деяких досягнень Єви Соловко. 
2005 р. – заохочувальна грамота на Всеукраїн-

ському конкурсі «З’єднаємось ж, брати мої!»;
2006 р. – I місце у Всеукраїнському конкурсі «Моє 

рідне місто»;
2007 р. – Диплом лауреата на фестивалі художньої 

творчості «Юні таланти Бесарабії»; 
2007 р. – III місце в дитячій художній виставці у 

Всеукраїнському центрі болгарської культури міста 
Одеса;

2007 р. – Диплом за I місце в обласному конкурсі з 
вшанування пам’яті видатних українських діячів; 

2008 р. – спеціальна заохочувальна грамота від ре-
дакції газети «Роден край» міста Одеса;

2008 р. – II місце в першому турі Всеукраїнського 
конкурсу «Податки очима дітей»;

2009 р. – Диплом лауреата фестивалю дитячої 
творчості «Юні таланти Бесарабії» за оригінальність 
виконання, в номінації «Живопис»; 

2009 р. – Диплом за участь у VI обласному кон-
курсі дитячого малюнку газети «Одеські вісті»;

2009 р. – Диплом за II місце в регіональному етапі 
Всеукраїнського конкурсу «Податки очима дітей», у 
номінації «Малюнок»; 
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2009 р. – грамота за участь у Міжнародному кон-
курсі «Бібліотеки Польщі»; 

2009 р. – переможець міського туру обласного фес-
тивалю «Одещина має талант», у номінації «Графіка»; 

2009 р. – спеціальна нагорода у Міжнародному 
конкурсі Болгарії (місто Велико–Тирново); 

2009 р. – грамота за участь у Міжнародному кон-
курсі «Болгарія в моїх мріях»;

2009   р. – Диплом учасника Всеукраїнського 
конкурсу малюнка «Ми народ богатирів» (Василя  
Вірастюка);

2009 р. – Подяка від Міністерства культури Укра-
їни за участь у Всеукраїнському родинному конкурсі 
«Іде звізда чудна»;

2010 р. – грамота за II місце у  відкритій регіо-
нальній виставці учнів шкіл естетичного виховання 
«Моя улюблена казка», у номінації «Живопис»;

2010 р. – III місце за перемогу в районному ета-
пі Всеукраїнського конкурсу «Податки очима дітей», 
у номінації  «Кращий твір декоративно-прикладного 
мистецтва»;

2010 р. – сертифікат учасника Всеукраїнського 
конкурсу дитячих малюнків під патронатом Міністер-
ства освіти і науки України, від координатора системи 
ООН в Україні Олів’є Адама;

2011 р. – II місце у конкурсі «Країна мого ди-
тинства».

Ось деякі з багатьох нагород Єви Соловко.


