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7. Я – ОбДАРОВАНА ОСОбИСТІСТь

ЮНА бАНДУРИСТКА, ВОКАЛІСТКА 
ТА хУДОЖНИцЯ РАДОМИШЛьЩИНИ

На високому пагорбі в оточенні зелених лісів і 
лугів, на берегах річки Тетерів уже більше тисячі ро-
ків живе та процвітає мальовниче місто Радомишль, 
що стало колискою для багатьох талановитих людей. 
Навесні місто вражає пахощами бузків, черемхи та 
квітучих садів, щебетом птахів, які повертаються з 
вирію, дає поштовх для народження нових талантів 
рідної землі.

Такої погожої теплої днини народилась у сім’ї 
Панькевичів дівчинка-радомишлянка, прекрасна та 
чиста – Любов. Дружна працьовита родина, в якій 
зростала Любочка, захоплювалася красою рідної при-
роди, милозвучністю народної пісні. Дідусь гарно ма-
лював і передав онуці часточку власного таланту.

Люба з дитинства любила малювати. З п’ятого 
класу почала відвідувати гурток малювання та ди-
зайну Радомишльської станції юних техніків. Керів-
ник гуртка, Добровольська Віліна Володимирівна, 
помітила, як легко та швидко дівчина опановує різні 
техніки малювання. Люба із захопленням та наполе-
гливістю присвячує вільний час живопису. Її роботи 
неодноразово були представлені на творчих вистав-
ках міста, району та області. Найулюбленішою техні-
кою малювання дівчина вважає графіку. Надзвичайно 
вдалими і цікавими є такі роботи Любові, виконані 
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в цього стилі: «Домашній улюбленець», «Зимуючий 
їжачок», «Песик», «Пробудження природи», «Про-
філь молодої дівчини». Ось деякі з них.

Пробудження

Домашній улюбленець

Песик (графіка)

Зараз талановита дівчина вже успішно навчаєть-
ся в 11 класі Радомишльського ліцею № 1 імені 
Т. Г. Шевченка, бере активну участь в громадському 
житті навчального закладу. Люба є призером пред-
метних олімпіад із хімії, економіки та конкурсів «Ко-
лосок», «Кенгуру».

Із 2010 р. Люба навчається у Радомишльській му-
зичній школі в класі бандури. Упродовж семи років 
юна бандуристка та співачка перемагала та була при-
зером численних музичних конкурсів. На Всеукраїн-
ському конкурсі виконавців на народних інструмен-
тах «Веселкове розмаїття» у м. Київ Любу нагородили 
дипломом ІІІ-го ступеня. 

У 2014 р. у першому турі обласного конкурсу-
огляду ансамблевої гри вона здобула диплом ІІ-го 
ступеня. 

У 2015 р. Люба була нагороджена дипломом ІІ-го 
ступеня на Всеукраїнській музичній олімпіаді «Голос 
країни» у номінації «Малі вокально-інструментальні 
ансамблі». 

У 2016 р. дівчина була удостоєна другого міс-
ця у обласному огляді-конкурсі ансамблевої гри се-
ред учнів шкіл естетичного виховання та обласному 
конкурсі юних бандуристів імені Івана Кривенчука у  
м. Житомир та м. Малина.

Від свого наставника, Головань Любові Павлівни, 
Люба навчилась професійно грати на бандурі та душев-
но виконувати українські пісні. Жодне свято міста та  
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рідного ліцею не проходить без участі юної бандурист-
ки. Її спів зачаровує, не лишає байдужим нікого, хто слу-
хає Любин виступ. Під час проведення різних літератур-
них заходів у ліцеї вона також вправно декламує вірші.

Зараз Любов Панькевич – випускниця. Вона мріє 
пов’язати своє майбутнє доросле життя з музикою 
та піснею. Кажуть, що успіх приходить до того, хто  

наполегливою працею долає сходинки до вершини, до 
своєї мети. 

Хочемо побажати нашій юній бандуристці, спі-
вачці та художниці здійснення усіх її мрій та планів 
у майбутньому самостійному житті. Хай щастить і  
таланить тобі, юна ліцеїстко!

А це декілька нагород за талант Любоньки.

 
 

Редакційна колегія журналу висловлює щиру подяку батькам та педагогічному колективу ліцею № 1 
міста Радомишля Житомирської області в особі директора, Євгена Федоровича Орехівського, а також 

наставниці Головань Любові Павлівни за самовіддану, творчу, професійну діяльність у формуванні 
та вихованні еліти України.


