
60

№ 10 (53) /10/2016Освіта та розвиток обдарованої особистості

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

Як писав В. О. Сухомлинський: «Джерела здібнос-
тей і дарувань дітей на кінчиках їхніх пальців. Від 
пальців … йдуть найтонші струмочки, які надихають 
джерело творчої думки. Чим більше впевненості та 
винахідливості в дитячій руці, тим тонша взаємодія із 
знаряддям праці, чим складніші рухи, тим глибше вхо-
дить взаємодія руки з природою… в духовне життя ди-
тини». Тобто чим більше майстерності в дитячій руці, 
тим розумніша дитина. Виховання творчої особистос-
ті є одним з найважливіших питань і завдань, що по-
кликані розв’язувати усі ланки освіти. Образотворче 
мистецтво надає можливості для залучення школярів 
у творчий процес. Сьогодні важко знайти людину, яка 
б не зачаровувалась картинами та орнаментами, особ-
ливо зробленими пензликом дитячої руки. 

Одне з основних завдань вчителя полягає в тому, 
щоб доступно і зрозуміло розкрити для дітей чарів-
ний світ мистецтва. Вчитель повинен збагачувати  

дитячий світогляд: навчити їх бачити в лініях крапках, 
кругах і кривульках зовсім інші грані життя, сповнені 
неповторністю і красою. Діти, які мають здібності в 
малюванні, інакше сприймають світ, а тому зображу-
ють його в різноманітних тонах. 

Мустяца Яна – дев’ятирічна незвична херсонська 
учениця 3-А класу Херсонського навчально-виховно-
го комплексу № 15, яка наділена не лише красою від 
Бога, а й справжнім талантом малювання та хореогра-
фічного мистецтва.

З п’яти років Яна навчається у Херсонському на-
вчально-естетичному комплексі «Дитяча художня шко-
ла». Кожне заняття у художній школі для Янусі справ-
жнє свято, доторкаючись до прекрасного відображає 
цей прекрасний світ у своїх роботах. Яна завжди залюб-
ки бере активну участь в шкільних, міських і обласних 
конкурсах, виставках з образотворчого мистецтва. В її 
роботах вже можна побачити власний стиль майстра. 

СВІТ ПРЕКРАСНОГО ОЧИМА ДИТИНИ

Людмила Леонідівна Стратійчук, 
директор Херсонського навчально-виховного
комплексу «Дошкільний навчальний заклад −  
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» №15
Херсонської міської ради,
менеджер освіти, спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист, відмінник освіти України,
м. Херсон, Україна

Яна Мустяца – учениця Херсонського навчально-виховного комплексу № 15
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У досягненні успіхів на теренах образотворчого 
мистецтва Яна завдячує своєму вчителю образотвор-
чого мистецтва – Юлії Євгеніївні Волковій та дирек-
тору Херсонського навчально-естетичного комплексу 
«Дитяча художня школа» – Юлії Володимирівні  
Сліпіч.

З ранніх років дитина навчається пізнавати на-
вколишній світ. Щоб зрозуміти, усвідомити та роз-
виватись у ньому правильно, дитині потрібні розумні 
вчителі, які розуміють її, віддають учням власне вмін-
ня, старання і турботу. Справжній учитель спрямовує 
обдаровану дитину на правильний шлях, що допома-
гає їй не заблукати на дорогах життя, навчає загально-
доступним речам, а також вчить юних людей розуміти 
себе і власну душу. 

Таким вчителем-професіоналом є Юлія Євге-
ніївна Волкова. Вона з самого початку навчає Яну 
нюансам живопису. Вчитель завжди з гордістю го-
ворить про Яну: «Писати картину – це не професія, 
не просто урок, оскільки дитина обов’язково малює 
за покликом серця. Відчувається, що Яна сповнена 
любов’ю до своєї справи. Вона радіє кожній заверше-
ній роботі. Велика подяка батькам Яни, які помітили 
в доньці хист до малювання і сприяють всебічному 
розвитку своєї дитини».

Яна – старанна дитина, яка копіткою працею до-
сягає своєї мети. Жанри її робіт досить різноманітні й 
виконані різними техніками. Зараз ми маємо можли-
вість насолоджуватись чудовими картинами Яни у ви-
ставковій картинній галереї «Синій кіт» (м. Херсон).

Яна під час виконання творчого завдання у художній школі

Яна Мустяца з вчителем Юлією Євгеніївною Волковою під час малювання
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Яна Мустяца різносторонньо обдарована особис-
тість. Також вона є активним учасником клубу спор-
тивного і бального танцю «Юність» (керівник – Олек-
сандр Вікторович Головня, тренер вищої категорії).

Яна Мустяца на тренуваннях з бальних танців

Учитель, який є майстром своєї справи, – довірена 
особа сучасного суспільства. Саме йому батьки дові-
ряють найдорожче і найцінніше – своїх дітей, надію та 
майбутнє. Батькам Яни пощастило, що їхня дитина в 
руках тренера-педагога Головні Олександра Вікторо-
вича. Він має золоте серце, є джерелом радісного піз-
навального і морального зростання своїх вихованців. 

Олександр Вікторович Головня яскрава, творча 
особистість, носій загальнолюдських цінностей, гли-
боких та різноманітних знань, високої культури. Він 
відверто переймається за своїх учнів під час усіх зма-
гань та конкурсів, радіє разом з ними їх перемогам. 
Для Олександра Вікторовича, Яна – зірочка на танцю-
вальному небосхилі. Вона завжди креативна під час 
тренувань, з ентузіазмом ставиться до кожного нового 
танцю. Найулюбленіший танець – віденський вальс.

Вона разом із дитячим танцювальним колективом 
створює нові цікаві номери. Дівчина неодноразово 
демонструвала сольні номери на шкільних заходах. 
Учителі та учні із захопленням та теплом сприйма-
ють цю маленьку, тендітну танцюристку з великими  
здібностями. 

Вона є переможницею багатьох конкурсів і фести-
валів. Яна здобула багато нагород, серед яких: нагоро-
ди Відкритих Всеукраїнських змагань зі спортивних 
бальних танців «Кубок Таврії – 2015» та «Жемчужина 
Таврии – 2015», Чемпіонату України з бальних танців 
серед школярів.

 

Яна Мустяца з медалями та дипломами 
хореографічних конкурсів

Робота Яни Мустяци 
«Весела компанія», 2016 р.

Робота Яни Мустяци 
«Дівчина на ковзанці», 2016 р.
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Особливу роль у розкритті та збережені обдаро-
ваності Яни відіграє її сім’я. Вони завжди поряд з 
донькою на всіх конкурсах і фестивалях, підтриму-
ють Янусю в кожному її починанні. Знають, як під-
бадьорити та заохотити дитину до творчості. Батьки 
передають Яні та її молодшому братику Іллі родинні 
традиції, прищеплюють естетичні та етичні цінності, 
формують у дітей вміння піклуватися про інших

     

Я та мама 

Яна з мамою Мустяцою Оксаною Миколаївною 
та братиком Іллею  

Обдарована дитина, зазвичай сама заявляє про 
себе. Головна задача батьків вчасно це помітити і не 
загубити цей талант. Кожна дитина по-своєму тала-
новита, а вчитель повинен розкрити внутрішній світ 
кожного вихованця

Визначну роль у житті людини, а особливо обда-
рованої особистості, відіграє морально-психологіч-
ний клімат та сприятлива атмосфера в колективі од-
нокласників, які надихають на успіхи.

Наталія Петрівна Ясницька, вчитель початкових 
класів Херсонського навчально-виховного комплексу 

№15 Херсонської міської ради

Допомагає розкриттю різносторонніх талантів 
учнів та збереженню обдарованості особистості − 
вчитель. Особливу роль у цьому відіграє перший вчи-
тель. Адже від того, яку основу закладе у початкових 
класах, залежить подальший шлях вихованця, його 
успіхи, майбутній вибір професії, самореалізація. На-
талія Петрівна Ясницька є таким вчителем, май-
стром своєї справи, професіоналом, має багаторічний 
стаж педагогічної діяльності, є керівником методич-
ного об’єднання вчителів початкових класів. 

Наталія Петрівна Ясницька так говорить про дів-
чинку: «Яна Мустяца – дитина, яку важко не помі-
тити. Вона завжди в центрі уваги шкільних заходів. 
Ніколи не стоїть осторонь. Дуже завзята, запалює 
вогник радості в серцях однокласників. До виконання 
доручень вчителя відноситься відповідально. Дити-
на, яка цікавиться усім. Серед улюблених предметів 
математика, фізична культура і, звісно, образо-
творче мистецтво». 

За високі навчальні досягнення Мустяца Яна за 
підсумками 2015-2016 навчального року нагородже-
на «Похвальним листом Міністерства освіти і науки 
України». 

Усі діти обдаровані, а тому основна ідея виховання 
полягає в тому, щоб забезпечити комплексний розвиток 
природної обдарованості. Саме в дитинстві необхідно 
приділяти особливу увагу таланту, розвивати його, дати 
дитині пізнати себе і якнайкраще різнобічно розкритися. 
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Однокласники, переможці танцювального конкурсу 
(зліва направо) Даша Шкода, Мустіца Яна, Комафілідзе 

Софіко, Олейник Олександра, Левчук Андрій –  
учні 3-А класу НВК «Дошкільний навчальний заклад –  

ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 15», м. Херсон

Похвальний лист МОН України за 2015–2016 
навчальний рік та нагороди за хореографічні конкурси

Однокласники, переможці танцювального конкурсу 
(зліва направо): Шкода Даша, Мустяца Яна, Комафілі-

дзе Софіко, Олейник Олександра, Левчук Андрій – 
учні 3-А класу НВК «Дошкільний навчальний заклад – 

ЗНЗ І–ІІІ ступенів № 15», м. Херсон

   

         

Дипломи за хореографічні конкурси

Редакція журналу бажає Яночці успіхів у подаль-
шому житті, а педагогічним колективам навчальних 
закладів в яких вона навчається творчих успіхів та 
талановитих дітей стільки, скільки зірочок на небі.


