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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

Це Бойко Людмила, їй 18 років. Народилась вона у 
місті Вінниця. Має високий рівень навчальних досяг-
нень з усіх предметів, відмінниця навчання. У 2016 р. 
закінчила 11 А клас НВК: ЗНЗ І–ІІІ ступенів гімназії 
№ 1 міста Хмільник і нагороджена золотою медаллю 
«За високі досягнення у навчанні».

Батьки та вчителі говорять, що Людмила спокій-
на, врівноважена, впевнена у власних силах, корис-
туюсь авторитетом у колективі. За період навчання 

вона стала призером ІІ етапу Всеукраїнських пред-
метних олімпіад з української мови та літератури, 
російської мови, англійської мови, правознавства, 
інформаційних технологій, математики, правознав-
ства, історії, фізики, астрономії та економіки та при-
зером ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад 
з української мови та літератури, правознавства та  
російської мови. 

Це нагороди Людмили.

МРІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ…
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Дівчина захоплюється вивченням української 
мови та літератури. Результатом цього стали щоріч-
ні перемоги у ІІ та ІІІ етапах Міжнародного конкурсу 
знавців української мови імені Петра Яцика та Між-
народного мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

З дитинства Людмила пише вірші та є членом 
шкільного літературного гуртка «Весняна памолодь». 

Завдяки керівнику гуртка Раїн Людмилі Василівні у 
Людмили Бойко вже є готова до друку поетична збір-
ка. Дівчина часто відвідує творчі зустрічі з письмен-
никами Хмільниччини, де має змогу не лише позна-
йомитися з творчістю талановитих літераторів, а й 
декламувати власні вірші. Її твори високо оцінювали 
на різних конкурсах, серед яких Всеукраїнський кон-
курс учнівської творчості «Стань письменником!», 
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«Європейське майбутнє в руках українців», «Польова 
пошта», «Салют, Перемого!». 

Ось деякі з них.

І падають сльози на мокрий асфальт,
І знову я йду і рахую секунди,
Вуличний сірий похилий ліхтар.
Темрява. Хаос. Зазначені пункти.
Крок, ще раз крок і знову падіння.
Миля – і знову нестримний політ.
Вечір. Розмова  і розуміння.
Моєї душі талий лід.
Беззвучний стук моїх підборів.
Туман. Дорога. Світло фар.
Весняний вечір. Вечір непокори.
І наш засніжений бульвар…

Самотній вечір падає на плечі,
Солодким голосом приваблює весна.
Такі буденні і знайомі речі
Тут бачив кожен, тільки не вона…

Неначе муза, легко так ступала,
Торкаючись прозорої роси.
Не знала зради, ворогів не знала.
Була вона щаслива на Землі.

Падіння і образ не відчувала.
Краси і ніжності лиш тьмяний аромат.
У мріях самовіддано літала,
Всім дарувала посмішку в мільйон карат.

Змінилось все…Змінились люди й доля,
Любов змінилася на черствість і обман.
У кожного тепер своя неволя
Й фальшива маска, як тонка вуаль.

Самотній вечір падає на плечі,
Солодким голосом приваблює весна.
Такі буденні і знайомі речі
Тут бачив кожен, тільки не вона…

Хто я для тебе?
Я друг твій, чи ворог? 
Я сонце грайливе, 
Чи місяць вночі? 
Я мрія осіння,
Чи блискавка серця? 
Я крапля вина, яку ти пригубив? 
Я радість, я щастя, 
Чи сльози твої? 
Весняне ненастя, 
Чи пристрасті дні? 
Хто я для тебе? 
Кохана чи грішна? 
Світло життя, 
Чи сутінки снів? 

Без тебе я плачу, 
З тобою безправна.
Хто я для тебе?
Любов безпідставна...

Також Людмила декламує вірші відомих письмен-
ників. Вона нагороджена грамотами за перемогу у кон-
курсах «Кращий читач віршів про мову» та «Кращий 
читач дитячих віршів» та подякою за участь в обласно-
му конкурсі читців у межах фестивалю вчительської на 
учнівської творчості «Проліски надії – 2016». 

Людмила Бойко декламує вірші

У 2015 та 2016 рр. високі досягнення у навчанні, 
наполегливість та творчі здобутки дівчини були від-
значені подяками Верховної Ради України. 

«Бути кращою ніж вчора, а не кращою за  
інших» – це кредо, що спонукало Люду до самороз-
витку та нових перемог у зразковому хореографічно-
му колективі «Джерельце», в якому вона займалася 
упродовж 9 років. 
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Наша героїня також активна у громадському житті: 
2 роки була президентом учнівської республіки. У місті 
Хмільник вона була учасницею, ведучою та організато-
ром міських заходів. Неодноразово отримувала грамо-
ти і подяки адміністрації школи та міської ради.

 

Людмила та Максим Луценко конферансьє на 
фестивалі «Веселка над Бугом»

Упродовж 27 червня – 1 липня Люда стала учас-
ницею обласного молодіжного табору-форум «Мо-
лодь Вінниччини – інвестиція в майбутнє». Учасники 
форуму створювали перспективні проекти разом з 
експертами з представників влади та громадськості. 
П’ять днів корисної співпраці з найкращими пред-
ставниками активної молоді області був важливим 
досвідом для розвитку творчої юної особистості.

Людмила серед учасників форуму «Молодь Вінниччини – 
інвестиція у майбутнє»

З 2013 р. Люда є членом Вінницької Обласної 
ради старшокласників. 

З 2014 р. – заступник голови Вінницької Обласної 
ради старшокласників з питань моральності та толе-
рантності, а також стала учасником обласної Академії 
управлінської майстерності для лідерів учнівсько-
го самоврядування Вінниччини з теми: «Реалізація  
проекту – майбутнє починається сьогодні»; учасни-
ком обласної Академії управлінської майстерності 
для лідерів учнівського самоврядування Вінниччини 
з теми: «Майбутнє без насилля»; обласної Академії 
управлінської майстерності для лідерів учнівського 
самоврядування Вінниччини з теми: «Крок за кро-
ком до громадської активності» та обласної Академії 
управлінської майстерності для лідерів учнівського 
самоврядування Вінниччини з теми: «Я маю право,  
я зобов’язаний!».

У 2014 р. стала учасником Всеукраїнського збо-
ру лідерів та Школи управлінської майстерності, яку 
проводило Міністерство освіти і науки України у місті 
Київ. Основною темою зустрічі стало питання націо-
нально-патріотичного виховання учнівської молоді.
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Людмила Бойко мала змогу представляти Ві-
нницьку область на Всеукраїнському рівні. 

Наставником під час перших кроків дівчини до 
громадської діяльності та перших вагомих успіхів на 
обласному та Всеукраїнському рівнях була Стадник 
Наталія Іванівна. Вона зуміла передати їй досвід, за-
вжди розуміла та підтримувала, була щирим помічни-
ком та мудрим порадником.

Можна з упевненістю сказати, що дівчина має 
запал самовдосконалюватись, творити, втілювати 
у реальність власні задуми. Лише людина, яка ві-
рить у себе і готова до будь-яких змін, зможе змінити  
світ на краще. 

1 листопада 2015 р. Люда отримала відзнаку за 
досягнення та активну життєву позицію та книгу 
«Майбутнє Вінниччини – талановиті діти», де опуб-
лікована стаття про її досягнення і перемоги, яскраві 
миті дитинства та юності в межах проекту «Талано-
виті діти України». 

Мені вручили книгу «Майбутнє Вінниччини – 
талановиті діти»

Людмила енергійна, має гідні та впевнені манери 
поведінки. Важливу роль у житті дівчини відіграли 
батьки – мама, Бойко Валентина Михайлівна, тато, 
Бойко Володимир Іванович та вчителі. 

Вона позитивно впливає на інших учнів у класно-
му колективі. Окрім того, зароджує віру єдиним ви-
ступом, впливає на інших власним прикладом. 

У майбутньому наша героїня планує отримати 
вищу освіту в омріяному ВНЗ, опублікувати власну 
поетичну збірку, спробувати себе у ролі професійної 
фотомоделі, надалі вдосконалювати ораторські та дик-
торські здібності, підкорити столицю. Прагне стати 
висококваліфікованим спеціалістом у сфері міжнарод-
них відносин та досягти успіхів в кар’єрі телеведучої.

Значний внесок у розвиток особистості Людми-
ли Бойко зробила її альма-матер – педагогічний ко-
лектив НВК: ЗНЗ І–ІІІ ступенів – гімназія № 1 міста 
Хмільник, Вінницької області в особистостях: дирек-
тора – Галини Казимирівни Храповіцької, а також 
класного керівника – Понури Ольги Михайлівни.


