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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

Це наша гордість – Ксенія Дорошенко

Скільки талантів у Ксенії просто не перелічити.
Незважаючи на досить юний вік, ця одинадцяти-

річна дівчинка має безліч різних перемог і премій, ди-
пломів та гран-прі.

Народилася Ксенія Дорошенко у м. Ізмаїл Одесь-
кої області. З чотирьох років стала проявляти неаби-
які здібності до танців та співу. Дуже часто співала 

всі пісні, які чула по телевізору або які наспівував їй 
тато під гітару. На льоту схоплювала мелодію, раду-
ючи дзвінким голосом всю рідню, як співоча пташка 
округу вранці ...

Коли тато Ксюши, моряк далекого плавання, по-
вертався додому з рейсів, то у будинку кожний день 
звучав їх зворушливий дует. Дочка Ксенія і тато 
В’ячеслав часто співали під гітарний акомпанемент 
тата на два голоси.

У п’ятирічному віці батьки віддали дівчинку до 
Ізмаїльської музичної школи № 2. Батькам дуже по-
щастило з педагогом, професіоналом своєї справи, 
знаменитою на все Придунав’я вокалісткою Тамарою 
Годованець.

Водночас дівчинка зайнялася і танцями у народно-
му хореографічному ансамблі «Веселка» при Центрі  
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позашкільної роботи і дитячої творчості міста. Тут 
наставником дівчини стала Ольга Тихонова, яка ви-
пустила на професійну орбіту безліч чудових танцю-
ристів, багато з яких стали танцювальними лідерами, 
а сьогодні викладають у власне створених, танцю-
вальних ансамблях. 

За такого сильного навантаження Ксюша легко 
встигала і навчанні. Дівчина відвідувала загальноос-
вітню школу № 1 з поглибленим вивченням англійсь-
кої мови. До речі, у загальноосвітньому навчальному 
закладі Ксенія – відмінниця з першого класу.

Звісно, внесок у розвиток дитини роблять не лише 
батьки, а й вчителі. Мама Ксенії, Іоанна Дорошенко, 
присвячує себе розвитку дівчинки, а батько забезпе-
чує благополуччя сім’ї. Не часто можна зустріти бать-
ків, настільки відданих інтересам власних дітей.

Ксенія – вдячна дитина і сторицею повертає бать-
кам і вчителям віддану їй любов і професіоналізм сво-
їми успіхами та досягненнями.

У шість років Ксюша отримала гран-прі на Між-
народному фестивалі дитячої творчості «Фантазії 
моря», що проходив на одній з найкрасивіших ку-
рортних зон чорноморського узбережжя – Кароліно-
Бугазі. 

Такі конкурси завжди користуються великим 
успіхом у дітей та їхніх батьків: по-перше, це час ка-
нікул, по-друге, проходять вони під відкритим небом і 
прямо на березі моря, а, по-третє, на них завжди бере 
участь серйозне і авторитетне журі. У цьому конкурсі 
було три номінації: естрадний вокал, хореографічний 
та розмовний жанри. 

У номінації «естрадний вокал» Ксенія Дорошенко 
виконала пісні «Вище сонця» і «Ми разом». Прозо-
рий, світлий тембр голосу нашої маленької вокалістки 
буквально зачарував журі. До речі, головував на ньо-
му президент Асоціації дитячого естрадного мисте-
цтва України Віктор Герасимов. Так, наша юна спі-
вачка отримала гран-прі!

Пройшов ще рік. На Міжнародному фестива-
лі-конкурсі дитячого мистецтва «Лазурний берег» у 
місті Одеса в номінації «естрадний вокал» Ксенія з 
піснями «Хлопчисько з 8-Б» і «Ми разом» завоювала 
гран-прі фестивалю у своїй віковій групі.

У 2012 р., у восьмирічному віці Ксюша знову по-
їхала до Кароліно-Бугаз, на черговий Міжнародний 
конкурс «Перлина Кароліно». І стала тією самою 
«перлиною»-переможницею! Незважаючи на учасни-
ків з Болгарії, Румунії та України, юна солістка підко-
рила цю вершину, знову отримавши гран-прі!
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Коли Ксюші виповнилося 9 років (2013 р.), вона 
втретє підкорила сцену Міжнародного конкурсу дитя-
чої творчості «Фантазії моря». Весела, яскрава, безпо-
середня, пластична і динамічна Ксенія підкорила і пуб-
ліку, і журі. Вона досягла перемоги не лише завдяки 
чудовому голосу, а й артистизму! В естрадній і  фоль-
клорної номінаціях її визнали кращою – знову гран-прі.

На цьому фестивалі талановиту дівчинку відкри-
ли для себе співробітники Одеської державної теле-
радіокомпанії та запросили її на зйомки музичних 
програм для дітей та юнацтва. Режисер музичних пе-
редач Юрій Чевічелов, звукорежисер Михайло Борзов 
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і головний оператор Володимир Антипов залишилися 
задоволені співпрацею, особливо вмінням Ксенії три-
матися на сцені. Так, на 38 каналі Одеської державної 
телерадіокомпанії у передачі «Мозаїка» зіркою ефіру 
стає наша Ксюша.

У Києві Ксюша взяла участь у концерті лауреатів 
пісенної творчості «Пісенний вернісаж», присвяче-
ному 90-річчю українського радіо і 25-річчю творчої 
спілки Української асоціації діячів естрадного мис-
тецтва. Ксенія Дорошенко у черговий раз підкорила 
журі та глядача своїм талантом і отримала диплом 
першого ступеня!

У скарбничці досягнень і рекордів Ксенії – лау- 
реатства в регіональних фестивалях «Чисті роси», 
«Юні таланти Бессарабії», «Вінок Дунаю» (Ізмаїл), 
на регіональному шоу мистецтв «Дунайські зірочки» 
(Рені), Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнаць-
кої творчості «Дар небес» (м. Миколаїв), на всеук- 
раїнському конкурсі «академконцертів» (м. Київ) тощо.

У дев’ять років Ксенія розпочала навчання у ху-
дожній школі у педагога Ніни Сіготіної. І тут дівчина 
також досягла успіхів – стала лауреатом Міжнарод-
ного конкурсу образотворчого мистецтва «Болгарія 
моєї мрії», отримала грамоту від головного редактора 
газети «Роден край» Дори Костової за креативність і 
незвичайне втілення дитячих фантазій у малюнках.

Досягти таких вершин дівчині допоміг не лише її 
талант, а й професіоналізм учителів і старання бать-
ків. Також важливим є характер самої героїні – завзя-
тий, працьовитий, активний, відкритий – такий, який 
потрібен для подолання перешкод і досягнення цілей.

Ми щиро бажаємо успіхів нашому юному обдару-
ванню і висловлюємо подяку педагогічному колекти-
ву Спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1імені  
О. В. Суворова з поглибленим вивченням англійської 
мови, в особі директора – Діани Дудченко.


