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7. я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТь

МАйБУТНя ЗІРКА СУЧАСНИх ТАНцІВ

Дорослі повинні постійно сприяти гармонійному 
розвитку дитини – особистості у майбутньому, під час 
якого особливу увагу потрібно приділяти розвитку її 
здібностей, не забуваючи також про загальний всебіч-
ний розвиток. Таку стратегію обрали батьки Марійки.

Марійка Біднюк

На думку науковців, основними ознаками обда-
рованості є: ранній прояв здібностей, швидкий темп 

засвоєння знань, формування вмінь та навичок у пев-
ному виді діяльності, інтерес до неї, елементи оригі-
нальності і творчості в ній. Своєчасне виявлення цих 
ознак залежить на лише від батьків, а й від професіо-
налізму вихователів та вчителів.

Марійка Біднюк народилась 9 листопада 2007 р. 
у місті Києві. Зараз родина проживає у місті Брова-
ри Київської області. З малечку Марійка почала не-
погано малювати. Крок за кроком, удосконалюючи 
техніки, дівчина зрозуміла основну таємницю цього 
мистецтва. У кожному її малюнку головною є не тех-
ніка, а душа. Тому кожна робота наповнена глибоким 
змістом і має власний характер.

Ось деякі її ранні малюнки.

Фламінго

Ірина Василівна Абраменко, 
учитель історії,
заступник директора з навчально-виховної роботи
спеціальної школи-інтернат № 20
Шевченківського району,
м. Київ, Україна
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Снігурі взимку 

Японка на містку

Більченятко

Лебеді

Акваріумні рибки

Зимова феєрія
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я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТь

З 8 років Марія відвідує центр розвитку дитини 
«Лілея», де під керівництвом Любові Миколаївни Бо-
рисенко створює свої перші шедеври.

Марійка з улюбленою наставницею 

Батьки Марійки, Юрій Володимирович та Ка-
терина Олегівна Біднюки завжди єдині щодо під-
тримки своєї талановитої доньки. Вони надають їй 
можливість розвиватися у тих сферах, що їй до душі, 
допомагають та підтримують у розкритті її талантів. 
Батьки ні в чому не обмежують Марійку, а надають 
можливість та створюють умови для її самореалізації. 

Сьогодні Марійка навчається у загальноосвітньо-
му навчальному закладі з поглибленим вивченням 
іноземних мов № 5 міста Бровари. Тут вона вперше 
відвідала спортивно-танцювальній клуб «Dance mafia 
family». І ось вже рік вона є активною учасницею цьо-
го клубу. Групові та індивідуальні танцювальні поста-
новки керівника клубу Ельвіди Миколаївни Кульбаки 
дуже яскраві. Двічі Марійка разом з танцювальною 
групою брала 
участь у фести-
валях м. Терно-
піль, де зайня-
ли ІІ почесне 
місце. У 2017 
р. Ельвіда Ми-
колаївна почала 
з Марією підго-
товку сольних 
виступів.

Нове захоп-
лення Марій- 
ки – спортивно-
танцювальній 
клуб «Dance 
mafia family»:

Експресивне виконання

Після нагородження − Марійка та Ельвіда 
Миколаївна
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Редакційна колегія журналу висловлює щиру подяку батькам Марійки Юрію Володимировичу і Катерині 
Олегівні та педагогічному колективу загальноосвітнього навчального закладу з поглибленим вивченням іно-
земних мов № 5 міста Бровари, а також керівнику гуртка мистецтва − Любові Миколаївні Борисенко та 
керівнику танцювальної групи − Ельвіді Миколаївні Кульбаці за самовіддану, творчу, професійну діяльність 
у формуванні та вихованні еліти нашої країни.

Досягнення


