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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБиСТІСТЬ

шою задачею керівника закладу загальної середньої 
освіти є створення привабливого іміджу для того, щоб 
у дітей було бажання відвідувати його заняття з радіс-
тю та посмішкою. 

Відомий український письменник Гр. Тютюнник 
казав: «Талант – то крапля здібностей і море праці».  
У народній мудрості сказано, що талант завжди ро-
дом із дитинства; кожна людина народжується із зер-
нятком у руці. Вчителю необхідно розпізнати талант, 
знайти поле, де це зерно найкраще проросте і дасть 
свої плоди. Талант дитини може проявитися в різних 
сферах – в галузях природничих наук, техніки, спор-
ту, музики, хореографії, живопису тощо. У когось це 
відбувається у дитячому віці, тому завдання батьків, 
вихователів і вчителів – вчасно допомогти дитині роз-
винути власний дар, використати власну унікальність 
з користю для себе та оточуючих.

Зараз у Херсонському НВК «Дошкільний заклад 
освіти  – ЗЗСО І–ІІІ ступенів» № 15 Херсонської 
міської ради навчаються багато обдарованих учнів, 
які виявляють свій талант у різних сферах діяльності. 
Серед 156 талановитих дітей є відмінники навчання, 
переможці Всеукраїнських конкурсів з бальних, спор-
тивних і сучасних танців, переможці Всеукраїнсь-
ких змагань з легкої атлетики, боксу, хокею; лауре-
ати вокальних конкурсів різних рівнів. Дирекція та 

ПІД ЗІРКОЮ ТЕРПСиХОРи

Обдаровані діти – це інтелектуальна еліта, май-
бутній цвіт української нації, гордість та честь нашої 
Батьківщини, її світовий авторитет, людський капі-
тал. Тому сьогодні перед кожним педагогічним колек-
тивом стоїть завдання, спрямоване на забезпечення 
формування інтелектуального потенціалу шляхом 
створення сприятливих умов для всебічно обдарова-
ної молоді.

Актуальним питанням розвитку сучасної освіти є 
вдосконалення системи управління закладом загаль-
ної середньої освіти (ЗЗСО) і переходу його на новий 
рівень, адже це забезпечить надання населенню ши-
рокого спектру якісних освітніх послуг з огляду на 
потреби кожної людини, суспільства та ринку праці. 
У цій парадигмі науковці та вчителі-практики чільне 
місце відводять вихованню інтелектуально розвине-
ної людини, з високими моральними якостями. Особ-
лива роль належить ЗЗСО, що здійснює підготовку 
майбутнього покоління нації. За останні роки зміни-
лися підходи батьків до навчання та їх вимоги щодо 
здобуття дітьми освіти. Батьки мають можливість 
обирати  ЗЗСО, що, на їхню думку, надає не лише по-
глиблені знання, а і виявляє здібності їхніх дітей, пра-
цює на перспективу. Тому в ЗЗСО мають працювати 
справжні професіонали, здатні закласти підґрунтя для 
майбутнього професійного вибору учнів. Найголовні-
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педагогічний колектив закладу сприяють всебічному 
розвитку талановитої учнівської молоді, створюють 
сприятливе розвивальне інноваційне середовище з 
метою розкриття дитячої творчості та обдарованості. 
Тому на базі Херсонського НВК № 15 у 2017 р. було 
розпочато експеримент регіонального рівня з теми: 
«Науково-методичне забезпечення формування кон-
курентоздатності особистості в умовах допрофесій-
ної підготовки» (науковий керівник – Чудакова Віра 
Петрівна, кандидат психологічних наук, старший нау-
ковий співробітник Інституту педагогіки Національ-
ної академії педагогічних наук України).

Головним завданням педагогічного колективу 
Херсонського НВК № 15 є забезпечення освітньо-
культурних потреб кожної дитини, створення умов 
для їхнього інтелектуального, творчого, духовного 
та фізичного розвитку, виявлення та підтримки тала-
новитих і обдарованих дітей, організації змістовного 

дозвілля, удосконалення виховної діяльності та забез-
печення системної гурткової роботи. 

Важливим у діяльності з обдарованими та талано-
витими дітьми є стимулювання їх подальшого зрос-
тання. Тому адміністрація закладу щорічно ініціює 
проведення урочистої лінійки «Зіркова палітра шко-
ли», під час якої нагороджують переможців олімпіад 
із базових дисциплін, науково-дослідної діяльності 
МАН України, а також кращих спортсменів року та 
переможців у позашкільній і творчій діяльності.

На фото представлена «зіркова палітра» Херсонсь- 
кого навчально-виховного комплексу № 15 за підсум-
ками 2016−2017 навчального року.

Однією з зірочок нашого закладу є Бурячок Анас-
тасія, учениця 3Б класу, яка розкриває свій талант у 
царині сучасних танців, починаючи із 2013 року. На 
сьогодні вона є солісткою танцювального колективу 
«Амадеус» школи мистецтв «Ювента», керівниками-

Педагогічний колектив Херсонського НВК № 15 у співпраці 
з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України

«Зіркова палітра» Херсонського навчально-виховного комплексу № 15 
за підсумками 2016–2017 н. р.
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помітили здібності своєї доньки, тому допомагають їй 
у розвитку творчих здібностей. Спільними зусиллями 
вони намагаються створити фундамент щодо втілен-
ня, хоча б однієї з мрій дочки – стати професіоналом 
хореографом, відомим в України та за її межами.  
У співпраці з тренерами і вчителями ЗЗСО вони праг-
нуть розвинути відповідні здібності та талант Насті.

Настуся Бурячок – гордість батьків

тренерами якого є Владислав Петрович Каплунов-
ський та Валентина Вікторівна Кецьман. 

Анастасія – активна учасниця всіх святкових за-
ходів нашого навчального закладу. Її хореографічні 
постановки завжди вирізняються оригінальністю та 
певним стилем. Учителі, учні закладу та їхні батьки 
із захопленням і теплотою сприймають її творчість. 
Муза хореографії Терпсихора осяяла маленьку танців-
ницю з великими здібностями. 

Бурячок Анастасія – надія Херсонського навчально-
виховного комплексу № 15

Анастасія йде у перший клас

Анастасія полюбляє виступати перед великою ау-
диторією ще з дитячого садка. Її хореографічні образи 
завжди несподівані та креативні, а своєю посмішкою 
Настя зачаровує глядацьку аудиторію. 

Батьки Анастасії Бурячок, мати – Юлія Мико-
лаївна, батько – Володимир Олександрович, вчасно  

Перші кроки Анастасії Бурячок як танцівниці 
в дитячому садочку
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Навчають Анастасію Бурячок хореографічно-
му мистецтву провідні майстри своєї справи, відо-
мі в Херсоні та за його межами хореографи тренери  
Каплуновський Владислав Петрович та Кецьман  
Валентина Вікторівна. 

Анастасія Бурячок з тренерами колективу «Амадеус» 
Каплуновським Владиславом Петровичем та Кецьман 

Валентиною Вікторівною

Тренери пишаються своєю ученицею: «Анаста-
сія з перших занять хореографією продемонструвала 
жагу до знань і розвитку майстерності. Вона не про-
пускає жодного заняття, завжди допитлива і вимогли-
ва до себе. Ми допомагаємо виявити, розкрити талант 
маленьких зірочок, даємо їм можливість проявити ін-
дивідуальність, краще пізнати себе. В колективі Настя 
має багато друзів, навколо неї завжди свято. 

На сцені ще зовсім юна танцівниця виглядає 
цілком впевнено. В такому юному віці вона вже має 
високі досягнення, завдяки копіткій праці та ба-
жанню зробити все якнайкраще. Успіх, наполеглива  
діяльність та високі результати – це її девіз. Ми щодня 
бачимо юні таланти, вправних і впевнених, боязких і 
сором’язливих діток. Ми сподіваємось, що усі дитячі 
мрії здійсняться, таланти розквітатимуть, а дорослі, 
які взялися за таку благородну справу – вчити дітей 
мистецтву, будуть їм у цьому допомагати. І на ук-
раїнському мистецькому олімпі з’являтимуться нові 
талановиті зірочки, які сяятимуть з кожним днем ще 
яскравіше».

Анастасії Бурячок властиві яскраві прояви пози-
тивних емоцій. Вона завжди знаходить спільну мову 
з однолітками, вміє радіти за перемоги інших. Вона 
дружелюбна, одразу приходить на допомогу тому, хто 
її потребує, впевнена у собі, доброзичлива, поважає 
старших, полюбляє розфарбовувати, читати книжки, 
декламувати вірші. 

Настя багато часу приділяє танцям, гастролям із 
колективом «Амадеус», безустанно репетирує, і це 
допомагає їй вчитись на відмінно. 

Діяльність дитячого хореографічного колективу 
«Амадеус», школи мистецтв «Ювента», де навчається 
Анастасія Бурячок, спрямована на виявлення і роз-
виток творчих та індивідуальних здібностей дітей. 
Участь у творчій діяльності цього славетного колекти-
ву породжує віру в себе, у власний рідкісний талант; 
надає можливість творити, розвиватись в улюбленій 
справі; формує вміння передати запал енергії глядачам. 

За час творчої діяльності в колективі Анастасії 
Бурячок брала участь у: 

− міському дитячому фестивалі «Я – майбутнє 
Херсонщини» (Херсон, 2015 р.); 

− ІІ Міжнародному щорічному телевізійному 
фестивалі-конкурсі «Створюй своє майбутнє зараз» 
(Київ, 2015 р.); 

− ХІХ телевізійному конкурсі молодих виконав-
ців естрадної пісні і танцю імені В. Д. Чайки (Мико-
лаїв, 2015 р.); 

− ХІІ Всеукраїнському дитячому фестивалі «Світ 
талантів України» (Київ, 2015 р.); 

− ІІ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мис-
тецтв «Перлини Поділля» (Кам’янець-Подільський, 
2017 р.). 

Хореографічний колектив «Амадеус» 
після виступу на фестивалі «Перлини Поділля»

(Кам’янець-Подільський, 2017р.)
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 Блакитноока красуня Анастасія 

Колектив «Амадеус» під час виступу 
на День захисту дітей (Херсон, 2016 р.)

Анастасія Бурячок з колективом «Амадеус» 
на Міжнародному фестивалі мистецтв
«Осінні фарби Праги» (Чехія, 2017 р.)

Анастасія звичайна дівчинка: білява, з веселим 
поглядом та ямочками на щоках. І лише близькі зна-
ють, що за дитячою наївністю причаїлася амбіційна 
танцівниця. Мама дівчинки зізнається, що майбутня 
артистка з дитинства звикла до самостійності.

Справжня україночка Настуся

Концепція «Нової української школи» ставить 
перед учителями завдання створити поле людянос-
ті, добра і любові, щоб кожна дитина з довірою ста-
вилася до вчителя та поважала його. Лише за таких 
умов приходить справжня зацікавленість навчанням, 

Анастасія Бурячок з однокласниками 3Б класу Херсонського НВК № 15 під час екскурсії 
до Скадовського дельфінаріуму (вересень 2017 р.)
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відбувається розвиток природних здібностей учнів. 
Талант і майстерність відкрити чарівну квітку обда-
рованості учня має не кожен учитель, а лише той, хто 

по-справжньому любить дітей і вміє прокласти місто-
чок до їхнього розуму, душі та серця. 

А це нагороди Анастасії.

Редакція журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості» 
та педагогічний колектив Херсонського навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» № 15 
Херсонської міської ради бажають Анастасії Бурячок подальших перемог, 
натхнення й успіхів у навчанні. Бажаємо, щоб вогник любові до хореографії 

завжди яскраво палав, надихаючи її до нових звершень.

Диплом переможця міського дитячого фестивалю 
«Я – майбутнє Херсонщини» (Херсон, 2015 р.)

Диплом переможця Міжнародного щорічного 
телевізійного фестивалю-конкурсу «Створюй своє 

майбутнє зараз» (Київ, 2015 р.)

Диплом переможця Всеукраїнського благодійного 
фестивалю-конкурсу «Квітуча Україна» 

(Скадовськ, 2015 р.)

Дипломи і кубки здобуті на Всеукраїнському 
фестивалі-конкурсі мистецтв «Перлини Поділля» 

(Кам’янець-Подільський, 2017 р.)




