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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

ТАЛАНТИ ПОЛІССЯ

Євген Федорович Орехівський, 
учитель фізики, спеціаліст вищої категорії,
учитель-методист, директор 
Радомишльського ліцею № 1 
імені Т. Г. Шевченка
Житомирської області,
м. Радомишль, Україна

Діти – це майбутнє будь-якої нації та держави, 
адже з них починається все на світі. Всім відомо, що 
Україна багата талановитими дітьми, які прослав- 
ляють рідну державу далеко за її межами. 

Однією з них є Карпусь Ангеліна, учениця 11 кла-
су Радомишльського ліцею № 1 імені Т. Г. Шевченка 
Житомирської області. Ангеліна народилася 6 липня 
2000 року в селі Мала Рача Радомишльського району. 

Завжди весела та усміхнена дівчинка має чимало 
талантів. Вона співає, грає на фортепіано і бандурі, 
малює, пише вірші, а до того ж, є відмінницею та ак-
тивісткою у навчальному закладі. У родині Ангеліни 
співають майже всі, а тому любов до пісні дівчинці 
прищепили ще в раннього віці. У два роки Ангеліна 
не лише заспівала першу пісню та підігрувати собі на 
фортепіано. 

Ангеліна – старанна, уважна та доброзичлива ді-
вчина. Тато, мама і старша сестричка Анна люблять 
її, завжди підтримують у починаннях. Ангеліна від-
повідає взаємністю − цінує ставлення рідних до себе, 
прислухається до мудрих порад.

У майбутньому Ангеліна мріє стати відомою ар-
тисткою, виступати на великих сценах разом зі світо-
вими зірками. Батьки бажають, щоб донька стала про-
фесіоналом омріяної справи, здійснити мрії та плани.

Катерина Станіславівна Комашко,
заступник директора
з науково-методичної роботи
Радомишльського ліцею № 1
імені Т. Г. Шевченка
Житомирської області,
м. Радомишль, Україна

Це Я, Ангеліна Карпусь, міні-міс міста Радомишль
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У свої 16 років дівчина досягла значних успіхів та 
здобула багато нагород.

2010 рік. Ангеліна посіла третє місце у Все-
українському дитячо-юнацькому конкурсі українсь-
кої естрадної пісні «Партія вокалу». Також посіла 
призові місця в Міжнародному конкурсі «Чарівна 
свічка» у Болгарії в номінаціях естрадного та народ-
ного вокалу.

2011 рік. Ангеліна здобула перемогу в конкурсі 
«Міні-міс Радомишльщина». Також її не раз запро-
шували стати учасницею «Вечірньої казочки з Аллою 
Мігай» на каналі УТ-1, там вона розповідала казки та 
співала колискові. 

Ангеліна потрапила до фіналу «Караоке на майда-
ні» з Ігорем Кондратюком. 

Неперевершені враження та незабутні спогади 
залишилися в Ангеліни від участі у родинному балі 
«Квіткова казка Фредеріка Шопена», який проходив 
за ініціативою народного артиста України Володими-
ра Гришка. 

У 2009 році родинний колектив посів перше місце 
в обласному фестивалі родинно-сімейних та дитячих 
фольклорних колективів «Бабусина пісня». 

У 2012 році Ангеліна стала лауреатом першої пре-
мії у Всеукраїнському телевізійному дитячому пісен-
ному фестивалі-конкурсі «Соловейко України».

У 2015 році – наша героїня стала лауреат другої 
премії цього ж конкурсу. 

У Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячого та 
юнацького пісенного мистецтва «Кришталевий жай-
вір» дует сестер Анни та Ангеліни Карпусь став лау-
реатом другої премії  конкурсу. 

Це Ангеліна та сестра Анна. Після концерту

Ангеліна та народний артист України 
Володимир Гришко. Мюзикл присвячений 200-річчю 

Фредеріка Шопена

Конкурс «Соловейко України». Президент Л. Кучма 
вручає нагороду Ангеліні

Конкурс «Кришталевий Жайвір». м. Тернопіль. 
Ангеліна та сестра Анна
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У 2013 році вона зайняла перше місце в конкурсі 
східних танців «Oriental dance». 

У 2012 році на ЖОДТРК вийшла телепередача 
«Рідна школа» (автор О. Ковальчук) про талановиту 
дівчинку Ангеліну Карпусь. 

Запис телепередачі «Рідна школа». Ангеліна Карпусь

У 2016 році Ангеліну нагородили дипломом за 
друге місце у VII обласному конкурсі юних бандурис-
тів імені Івана Кривенчука. 

У конкурсі «Голос Країни» нагороджена дипло-
мом лауреата 3-го ступеня. 

На XI Міжнародному конкурсі мистецтв «Закар-
патський Едельвейс-2016» посіла перше місце.

Сьогодні Карпусь Ангеліна – випускниця, навчаєть- 
ся на відмінно. Вона є солісткою хору народної пісні 
ліцею під керівництвом В. В. Бакуємського. У 2015 році  
вона зайняла друге місце у Міжнародному мовно-лі-
тературному конкурсі імені Т. Г. Шевченка та перше 
місце у районній олімпіаді з української мови. 

Ці нагороди свідчать про систематичне та ціле-
спрямоване виховання батьками власних дочок. Учи-
телі ліцею підтримують сімейні традиції та надають 
дітям знання. До того ж, у 2014 р. Ангеліна закінчила 
Радомишльську музичну школу з класу фортепіано, 
а нині продовжує музичне навчання з класу бандури. 

Відомо, що талановитих дітей багато та не кожно-
му щастить розкрити талант, розвинути і реалізувати 
його. Можна вважати, що дівчині пощастило у житті, 
оскільки її талант вчасно помітили та допомогли його 
розвинути. 

Сьогодні суспільство потребує творчих особис-
тостей, тих, хто здатний самостійно мислити, прийма-
ти нестандартні рішення, адаптувати власні знання та 
здібності у різних галузях для досягнення бажаних 
результатів. Упровадження ефективних методичних 
засобів, технологій пошуку, навчання, виховання та 
самовдосконалення обдарованих дітей – це головна 
мета освітньої діяльності кожного вчителя. Учителі, 
які працюють з творчими дітьми, є чутливими та до-
брозичливими, мають високий рівень інтелектуаль-
ного розвитку, динамічний характер, почуття гумору, 
особистісно творчі та емоційно стабільні.

Виховати творчу дитину може тільки творчий 
учитель, тому що учень – це не «посудина, яку по-
трібно наповнити, а факел, що потрібно запалити». 

Тому педагогічний колектив Радомишльського лі-
цею № 1 імені Т. Г. Шевченка на чолі з директором  
Є. Ф. Орехівським наполегливо допомагають кожній 
дитині розвивають інтелектуальні здібності та творчі 
нахили учнів, постійно приділяють увагу роботі з об-
дарованими дітьми. Оскільки шкільна сходинка – це 
лише перша сходинка в житті дитини, де починаєть-
ся її становлення в суспільстві. Ця сходинка має бути 
міцною і надійною.

Це декілька останніх нагород Ангеліни.

Редакційна колегія журналу висловлює щиру подяку 
батькам та педагогічному колективу ліцею № 1  

м. Радомишль Житоримської області в особі дирек-
тора, Євгена Федоровича Орехівського, за самовід-
дану, творчу, професійну діяльність у формуванні 

та вихованні еліти нашої країни.


