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Владислав бере участь у проекті 
«Маленький українець»

Цей талант хлопець почав розвивати ще з часів на-
вчання в дитячому садочку. У цьому йому допомагали 
мама – Олена Іванівна та бабуся – Ніна Леонтіївна.

ТАКІ ТАЛАНТи 
НАРОДЖУЄ  РАДОМиШЛЬСЬКА  ЗЕМЛЯ

Дозвольте відрекомендувати Вам Духніча Вла-
дислава, учня 9-Б класу Радомишльського ліцею № 1 
імені Т. Шевченка Житомирської області. 

Його ім’я досить часто звучить на концертах, свя-
тах, конкурсах і фестивалях, що відбуваються в ліцеї, 
у нашому місті Радомишлі, в обласному центрі Жито-
мирі та навіть у Львові. Владислав майстерно декла-
мує зі сцени вірші та гуморески. 

Катерина Станіславівна Комашко, 
заступник директора з науково-методичної роботи,
вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, 
вчитель-методист Радомишльського ліцею № 1
імені Т. Шевченка, 
м. Радомишль, Житомирська область
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Першою нагородою був диплом за І місце у но-
мінації «Краще декламування поезії» у проекті «Ма-
ленький українець», який Владові у 2008 році вручив 
народний депутат України П. І. Жебрівського.

Упродовж багатьох років Владислав не поли-
шає художнє читання та декламування творів видат-
них поетів, гумористів, відшліфовує свою майстер-
ність. Хлопця нагороджували пам’ятною медаллю 
«Т. Г. Шевченко – 200 років від дня народження» та 
дипломом за участь в урочистостях з цієї нагоди в 
м. Житомир в 2014 році.

Медаль, яку отримано з рук депутата 
П. І. Жебрівського 

Цього ж 2014 року Владислав був нагороджений 
грамотою Житомирського обласного управління куль-
тури як активний учасник художньої самодіяльності з 
нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та 
майстрів народного мистецтва. У 2016 році юнак став 
лауреатом ІІ премії в номінації «Художнє читання»  
у ХІ Міжнародному конкурсі мистецтв «Закарпатсь- 
кий Едельвейс – 2016» у м. Ужгород. У 2017 році він 
став лауреатом ІІ премії за художнє читання на Міжна-
родному фестивалі-конкурсі «Місто Лева» у м. Львів.

Концерт у Львові

Проте любов до читання та художнього сло-
ва – це не єдине захоплення Владислава, адже 
його також вабить музика. Музичний талант хло-
пець почав розвивати 6 років тому. Разом із до-
свідченим викладачем Радомишльської музичної 
школи Клименко Іриною Олександрівною досить 
успішно Влад вчиться грати на скрипці. Його 
успіх щодо оволодіння цим непростим музичним 
інструментом неодноразово було відзначено на 
обласних, Всеукраїнських і міжнародних інстру-
ментальних конкурсах. У 2016 році у м. Ужгород 
Духніч Влад став лауреатом ІІ премії у номінації 
«Дует скрипалів» разом зі своїм товаришем з му-
зичної школи Литвиненком Романом у ХІ Між-
народному конкурсі мистецтв «Закарпатський 
Едельвейс».

Скрипалі 

Загалом 2016 рік був досить плідним для 
скрипаля Духніча Владислава. Він виборов  
ІІІ місце у Житомирському обласному огляді-
конкурсі ансамблевої гри серед учнів у дуеті 
скрипалів з Литвиненком Романом. А також став 
переможцем у Всеукраїнській музичній олімпіа-
ді «Голос країни» у номінації «Сольні інструмен-
тальні ансамблі, класична програма».

Після виступу

На фото 6. Владислав поряд з одним із чле-
нів журі отримує нагороду – диплом ІІ ступеня 
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у номінації «Інструментальна музика» на Міжнарод-
ному фестивалі-конкурсі «Місто Лева» 2017 року 
у м. Львів. Владислав також став учасником хору й 
ансамблю скрипалів музичної школи, постійно висту-
пає в концертних програмах із виконанням музичних 
творів на скрипці.

 А це деякі нагороди Влада.
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2014 року та багатьох інших спортивних змаганнях із 
цього виду спорту, які проходять у нашому місті, об-
ласті та за її межами.

Хочемо побажати Владиславу здоров’я, подаль-
ших успіхів у музиці, спорті, естетичному розвитку, 
активності та наснаги, гарних людей на життєвому 
шляху.

Активний, усміхнений, товариський, завжди гото-
вий до будь-якого уроку та справи чи заходу, що про-
водиться у ліцеї – такий наш Владислав у шкільному 
житті. Він переможець та призер предметних олімпіад  
із математики та біології. Любов до цих предметів 
йому передають учителі – математик Зінченко Люд-
мила Юріївна та біолог Горбачова Надія Василівна. 
Влад нагороджений сертифікатами за відмінні резуль-
тати в міжнародних конкурсах «Кенгуру» та «Коло-
сок». Дипломант Всеукраїнського інтерактивного 
учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кри-
шталева Сова 2013», учасник районного фестивалю 
дружин юних пожежників «Про безпеку пам’ятай, 
цінуй життя, в біду не потрапляй». Владислав є від-
мінником навчання.

Вистачає у хлопця часу і на заняття у спортивній 
секції з кік-боксингу, яким займається уже 5 років. 
Тренер, Дзюба Сергій Іванович, навчає хлопця воло-
діти власним тілом, уміти дати відсіч нападникам, а 
також бути успішним і перемагати! Влад удостоєний 
дипломів за ІІІ місце в Житомирському обласному 
турнірі з рукопашного бою та Всеукраїнському тур-
нірі «Поділля» з кік-боксингу в м. Хмельницький  

Редакційна колегія журналу висловлює щиру подяку батькам 
Духніча Владислава – Вороновій Вікторії Олександрівні і татові – Воронову Сергію 
Сергійовичу, педагогічному колективу ліцею № 1 міста Радомишля, Житомирської 

області за самовіддану, творчу, батьківську та професійну діяльність у формуванні і 
вихованні еліти нашої країни – Україна.


