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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

Уперше Гран-Прі Оля Реутова, учениця ЗНЗ № 1 
м. Ізмаїл, отримала у 4 роки, а в 7 – її досягнення було 
занесено до Книги Рекордів України у категорії «Діти, 
мистецтво» за найбільшу кількість перемог (61!) у 
конкурсах дитячого малюнка і творчості. Цей рекорд 
зареєстровано в Книзі Рекордів України від 14 липня 
2013 р. під №33 / 02-04990.

Перша персональна виставка Ольги «Я новий ма-
люю світ» відбулася в Ізмаїльській картинній галереї 
у лютому 2014 р., коли дівчині було 8 років. Друга 
персональна виставка «Діти моєї планети» відбулася 
там само у червні 2015 року. На рахунку Олі Реутової 
участь і перемоги у численних Міжнародних конкур-
сах, де вона представляла рідне, улюблене місто Із-
маїл, а також особисті зустрічі з: 

 – надзвичайним та уповноваженим Послом Чесь-
кої Республіки в Україні Іваном Почухом у 2011 р.; 

 – соратником Жака-Іва Кусто – підводним ху-
дожником та оператором Адре Лабаном (Франція) та 
Даніелем Мерсьє – Президентом Всесвітнього Фес-
тивалю підводного зображення Г. Марселя (Франція)  
у 2012 р.; 

 – головою Республіканського комітету АРК з 
охорони культурної спадщини Ларисою Миколаївною 
Опанасюк (м. Алушта, АР Крим) у 2012 р.

Ольга здобула перемогу в Конкурсі та брала 
участь в шоу-презентації колекції осінь–зима 2012–
2013 р. Міжнародного Фестивалю ESTEL FEST. 

Також дівчина брала участь у процесі видання 
книги та календаря, які проілюстровані її малюнка-
ми (видавництво «Союз Письменників», видавни-
цтво «Арт-Лайф»). Ольга допомагала у створенні  

обкладинки до трьох чарівних книг: у 2013 р. –  
«Дитинства час золоте...»; у 2014 р. – «Мир 
дому нашому»; у 2015 р. – «Вот такая карусель» 
(автор Т. Кибалко), які отримали ізмаїльські  
першокласники.

У вересні 2013 р. Оля була задіяна у розписі стін 
Храму Преподобного Амвросія Оптинського, а у 2015 р.  
стала учасником проекту «Майбутнє Одещини – тала-
новиті діти» у м. Одеса.

Батьки дівчини багато часу приділяють розвитку 
талантів своєї доньки. Мама, Реутова Ольга Василів-
на, працює бухгалтером на приватному підприємстві, 
а тато, Реутов Віталій Вікторович, – приватний під-
приємець. Друзі, знайомі, родичі часто запитують: 
«Як Ви розпізнали і розвивали талант Олі?» На це 
батьки Ольги відповідають: «Секретів жодних немає. 
Колись ми прочитали книгу Сессіль Лупан “Повір у 
своє дитя”. Книга описує методику раннього розвит-
ку, але основна думка автора цієї книги: діти вима-
гають не уваги-опіки, а уваги-інтересу, яку можуть 
надати лише батьки. Для дітей батьки є найкращими 
вчителями. Саме так ми завжди намагалися спілкува-
тися з нашою донькою».

Не помітити потяг до малювання було неможли-
во. Батьки згадують, що Оля ще не ходила, а всі стіни 
у будинку вже були розмальовані. Потім був кахель 
на кухні, ванній кімнаті, далі вона малювала руками 
на папері, а пізніше взяла в руки олівці та пензлики. 
Коли Олі було 3,5 роки, вона почала вчитися у дитячій 
художній школі. В малюнках Оленьки, відображення 
її світу, яскравого і дуже доброго!

Оце її роботи

РІДНА ОДЕЩИНА 
ПЛЕКАЄ МАЙБУТНЮ ХУДОЖНИцЮ

Діана Іванівна Дудченко, 
Заслужений працівник освіти України,
директор Спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1
імені О. В. Суворова 
з поглибленим вивченням англійської мови, 
м. Ізмаїл, Одеська обл., Україна
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Весна. Квітуче дерево (4 роки)

Не пали мій світ

Серпень. Рози (6 років)

Красота божого світу (7 років)

Боже оберігай Україну (8 років)
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займається карате і вже завоювала золоті медалі на 
міській спартакіаді учнів і відкритому кубку м. Рені 
з Годзю-рю карате. Також вона любить читати, а най-
кращий подарунок для неї – книги!

У малюнках Олі ще з юного віку досить дивувала 
кольорова палітра та нетрадиційна композиція. За від-
гуками організаторів різних конкурсів та членів журі 

Жар-птаха (П. Бажов) Людина йде до храму по дорозі Світу 
через багато років

малюнки Ольги одразу ж виділяються та впізнаються 
через їх яскраві та життєрадісні кольори, незвичайну 
палітру.

Запрошення на персональні виставки Ольги

Однак малювання є не єдиним захопленням Олі. 
У ЗНЗ – вона відмінниця, займається у дитячій теат- 
ральній студії, пробує себе в ролі ведучої дитячої 
програми на ізмаїльському телебаченні, майже рік 
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Перемога в карате

Якось у Олі брали інтерв’ю для глянцевого жур-
налу. Наведемо лише деякі питання/відповіді.

Якщо б ти зловила золоту рибку, то які б три ба-
жання загадала?

Оля: Щоб був мир; близькі були щасливі; діти не 
сумнівалися в собі.

На яку справу тобі не вистачає сміливості?
Оля: Не може, напевно, людині сміливості на все 

вистачати ...
У тебе є особистий рецепт успіху? Розкажи про 

нього?!
Оля: Ніколи не сумувати!
З яким одним з найкращих моментів у твоєму 

житті ти могла б поділитися зі мною?
Оля: Коли я була у найбільшому аквапарку в Європі!
Як ти уявляєш своє творче майбутнє?

Оля: Займатись малюванням у Франції та стати 
знаменитим художником!

Над якими проектами працювала раніше? Над 
чим працюєш зараз? Які плани на майбутнє?

Оля: Раніше – відкриття персональної виставки. 
Зараз я просто навчаюся у школі, театральній студії, 
займаюсь карате (5 разів на тиждень). У майбутньому 
хочу придумати новий стиль – створювати картини з 
природного матеріалу, скла…

Малювання для тебе: це забава чи відпочинок?
Оля: Ні, не забава і не відпочинок. Коли я малюю, 

то висловлюю власні думки, навчаюся і працюю. Я 
можу працювати по два тижні над одним малюнком, а 
потім знову доробляю його.

Як ти придумуєш образи персонажів, що допома-
гає придумувати нові ідеї?

Оля: У мене постійно щось крутиться в голові:
 – буває дивлюся на чохол від мобільного телефо-

ну з зображенням котиків і одразу ж вигадую історію 
про щасливе сімействі котиків;

 – коли ми подорожували по річці Дунай, я диви-
лася на людей, їх вбрання і намалювала в своїй уяві 
пейзаж;

 – на новорічному святі я була в костюмі Кармен, 
а мама мені розповіла про те, хто така Кармен. Я дуже 
люблю Пікассо, тому намалювала Кармен так, як ма-
лював цей видатний художник – у неї дві особи, вона 
не чесна і підступна.

А ще придумувати малюнки допомагають подо-
рожі та читання – одразу хочеться намалювати те, що 
вразило і сподобалося! Ще мені часто потрібно сісти 
окремо від усіх, задуматися і почати малювати!

Серед власних робіт є улюблені?
Оля: У мене всі малюнки улюблені, усі малюнки 

для мене найкращі...

Відвідуючи виставку малюнків Оленки однокласники забажали сфотографуватися.

Однокласники на виставці Олі.
 Оля Реутова (зліва перша у другому ряду) та однокласники на авторській виставці
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Чим найбільше полюбляєш користуватися при 
створенні робіт?

Оля: Власними думками!
Величезну підтримку і допомогу в розвитку та-

ланту Олі надає директор спеціалізованої ЗНЗ № 1 
імені О. В. Суворова Діана Іванівна Дудченко, клас-
ний керівник Ірина Вадимівна Голуб, директор Об-
ласного центру естетичного виховання Ірина Ігорівна 
Федорова, викладач Ізмаїльської дитячої школи мис-
тецтв Жана Іванівна Жеромська.

Першого вересня цього року в ЗНЗ № 1 імені 
О. В. Суворова відкралась міні-виставка художніх  
робіт Олі Реутової.

Ольга досить весела і рухлива, добра дівчинка, 
яка любить своє рідне місто. Вона мріє про далекі по-
дорожі, про те, що вона буде знайомитися з дітьми з 
різних країн і дружити з ними.

Олю цікавить все на світі: як рухається земля; як 
влаштовані машини і механізми; з яких речовин скла-
дається вода, повітря. Вона має багато друзів серед 
дітей та дорослих. 

Хочемо побажати їй завжди залишатися такою ж 
доброю, допитливою, життєрадісною дівчинкою, яка 
робить світ для всіх яскравішим і цікавішим.

Численні нагороди Олі Реутової
1. Гран-прі у номінації «Образотворче мистецтво» 

у Конкурсі «Подарунок Олександру Гріну», який було 
проведено Феодосійським літературно-меморіальним 
музеєм Олександра Гріна на честь 130-річчя з дня на-
родження письменника (м. Феодосія, Україна, 2010 р.).

2. У вересні 2010 року було видано книгу «Алые 
паруса» з оповіданнями Олександра Гріна, де надру-
ковано малюнки дітей-переможців Конкурсу. Малю-
нок Олі «Ранок, коли зустрічаються Грей та Ассоль» 
знаходиться у Музеї Олександра Гріна (м. Феодосія, 
Україна). Вона отримала посвідчення Почесного гро-
мадянина Гренландії. 

3. Диплом переможця районного етапу Всеукра-
їнського конкурсу дитячої творчості «Податки очима 
дітей – 2010» у номінації «Кращий малюнок на подат-
кову тематику» (м. Ізмаїл, Україна, 2010 р.).

4. Диплом І-го ступеня за перемогу в Міжнарод-
ному конкурсі дитячої та юнацької творчості «Роза 
ветров».

5. Участь у Х-му Міжнародному конкурсі худож-
ньої творчості «Хранители» у номінації «Дитячий ма-
люнок», «У світі дитячої мрії».

6. Диплом за перемогу в XI-му Міжнародному 
конкурсі підводного зображення «Срібна акула». Го-
лова журі – Даніель Мерсьє − Президент Всесвітньо-
го Фестивалю підводного зображення (м. Марсель, 
Франція). Малюнок «Рыбы-цветы» упродовж року є 
офіційним символом Фестивалю «Срібна акула».

7. Диплом за ІІ місце у XV-му відкритому регіо-
нальному конкурсі дитячого науково-фантастичної 
оповіді та малюнка «Эра Фантастики».

8. Диплом І-го ступеня у Конкурсі малюнка, 
який проводився у рамках фестивалю «Осень-2011» 
(м. Мілан, Італія). 

9. ІІ місце у ХVІІ-му Міжнародному конкурсі з 
теми «Національний костюм та народні танці моєї 
країни», що проведено журналом «Мир искусства» та 
Галереєю дитячих художніх робіт (м. Целе, Словенія). 

10. Диплом лауреата Конкурсу дитячого цифрово-
го малюнка «I-PARUS», який був проведено у рамках 
Міжнародної книжкової виставки «Зеленая волна» (м. 
Одеса, Україна).

11. Диплом переможця (ІІІ місце) у Всеукраїн-
ському виставки-конкурсі «Я хочу жити в якісному 
світі» (м. Одеса, Україна).

12. Диплом переможця конкурсу дитячого малюн-
ку «Я рисую сказку», присвячений дню народження 
О. С. Пушкіна (м. Ізмаїл, Україна).

13. Переможець Міжнародного конкурсу дитячого 
малюнку «Я по радуге бегу», який проведено Право-
славною релігійною організацією «Успенське Подвір’я 
Введенського чоловічого монастиря Оптина пустинь» 
Православної Церкви і школою малювання «Артерія». 
Перможці брали участь у розписі стін храму Преподобно-
го Амвросія Оптинськогоу Виборзькому районі Ленін-
градської області, Полянська волость, сел. Сосновий Бор.

14. Диплом переможця Конкурсу дитячого ма-
люнку «Мой необыкновенный мир», організований 
творчою студією Копчак (м. Трускавець, Україна).

15. Диплом лауреата Конкурсу малюнка «Марка 
дружби», проведений Консорціумом Х’юстонського 
університету (США), Національною академією керів-
них кадрів культури та мистецтва (м. Київ, Україна), 
Союзом художників (м. Шумен, Болгарія), УЕК «Ху-
дожня школа» (м. Херсон, Україна).

16. ІІ місце в Обласній виставці-конкурсі дитячого 
малюнка «Чудо-місто» (м. Запоріжжя, Україна, 2014 р.).

17. Лауреат ІІІ-го Міжнародного конкурсу малюн-
ка «Марка дружби» (м. Херсон, Україна, 2015 р.).

18. ІІ місце у фестивалі-бієнале «Діти Бессарабії» 
(м. Ізмаїл, Україна, 2015 р.).

19. І місце у ІІ-му Всеукраїнському конкурсі «З 
Україною в серці» (м. Київ, Україна, 2015 р.).

20. Диплом ІІІ-го ступеня переможця Всеукраїн-
ського конкурсу «Космічні фантазії» (м. Одеса, Украї-
на, 2015 р.).

21. ІІІ місце у регіональному етапі Всеукраїнсько-
го конкурсу дитячої творчості «Майбутнє країни –  
у мріях дитини», що проводився Державною фіскаль-
ною службою України (м. Одеса, Україна, 2015 р.).

Також багато інших досягнень має у своєму акти-
ві юна обдарована особистість – Оля Реутова. 
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