
63

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБиСТІСТЬ

Ще з першого класу з великим бажанням Богдан 
є учасником позакласних заходах, конкурсах, свят. 
Учень із задоволенням співає, танцює, бере участь в 
інсценізаціях. За це він має багато грамот та подяк.

Богдан Фінагеєв щороку бере участь у Міжна-
родних конкурсах, за що отримав сертифікати. Так, 
за природничий конкурс «Колосок» 2014–2017 за 
навчальні роки, математичний конкурс «Кенгуру» 
2015–2017 навчальні роки, конкурс з інформатики та 
комп’ютерного мислення «BEBRAS» за 2015–2016 та 
2016–2017 навчальний рік, а також у Всеукраїнській 
грі «Соняшник» за 2016 рік.

Неодноразово Богдан-ліцеїст був учасником  
науково-практичної конференції НДТ «Пошук» 
(2015–2016 та 2016–2017 навчальні роки), а також 
І-ї Всеукраїнської наукової шкільної конференції від 
збірника наукових і творчих досягнень учнів «Крок у 
науку». За свою науково-дослідницьку діяльність Бог-
дана нагороджено дипломами та сертифікатами.

Дякуючи вчителю і класному керівникові Бецко 
Ірині Юріївні, яка прагне виявити та розвинути твор-
чі здібності в своїх вихованнях, Богдан є власником 
сертифікату, що засвідчує його авторство у Всеукра-
їнському збірнику наукових і творчих досягнень учнів 
«Крок у науку» у розділі «Золоте перо».

З раннього віку Богдан відвідує дитячу музичну 
школу з класу фортепіано. Його викладачем є Орже-
хівська Світлана Петрівна – уважний педагог, справ-
жній професіонал. В цьому напрямі хлопець також 
досяг неабияких успіхів. Його нагороджено Похваль-
ними листами за високі досягнення у навчанні.

Богдан-ліцеїст здобув також грамоту за III місце 
в першому турі обласного конкурсу юних піаністів 
імені Лятошинського у 2014 році. Він був учасником 

МАйБУТНЄ ЖиТОМиРЩиНи – 
ТАЛАНОВиТІ ДІТи

Богдан Фінагеєв

Богдан – ясна зірочка родини Фінагеєвих, яка за-
світилася на сімейному небосхилі чудового зимового 
дня – 22 лютого 2007 року. Хлопчик активно росте та 
розвивається на радість батькам.

Сьогодні Богдан є учнем 4-Б класу Радомишль-
ського ліцею № 1 імені Т. Г. Шевченка, де впродовж 
усіх років навчання бере активну участь в житті класу 
та ліцею. Свої здібності йому допомагає розвинути 
класний керівник Бецко Ірина Юріївна. Її професій-
ність, увага, терпіння і любов до учнів дали чудовий 
результат.

Під час навчання в ліцеї Богдан не лише не втра-
тив бажання навчатися, як часто буває у дітей під час 
перших труднощів, а й по-справжньому полюбив вчи-
тися. У 2014–2015 та 2015–2016 навчальних роках 
він отримав похвальні листи за високі досягнення у  
навчанні. 

Ірина Юріївна Бецко, 
учитель початкових класів,
спеціаліст І-ї категорії
Радомишльського ліцею № 1
імені Т. Г. Шевченка,
Житомирської області,
м. Радомишль
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ХI Всеукраїнського конкурсу «Класичний меридіан» 
в номінації «Фортепіано» 2015 року (м. Київ).

Хлопчик має диплом за II місце в Міжнародному 
дитячому фестивалі-конкурсі мистецтв «Соняшник» 
2015 року (м. Київ).

За участь у регіональному конкурсі юних музи-
кантів і за краще виконання п’єси отримав подяку 
2016 року (м. Конотоп).

Однак музика є не єдиним захопленням хлопчика. 
Богдан також активно займається спортом. Він відвідує 
секцію рукопашного бою Радомишльського спорткомп-
лексу «Динамо», де тренується у Сергія Івановича Дзю-
би. Сьогодні юний спортсмен має чимало дипломів, 
грамот і медалей. Неодноразово був призером та пере-
можцем кубків і чемпіонатів області, району та міста.

У відкритому дитячому кубку Хмельницької об-
ласті з рукопашного бою (5 червня 2016 р.), що було 
присвячено Міжнародному Дню захисту дітей, Бог-
дан виборов I місце, а у відкритому кубку м. Київ та 
Київської області з кікбоксінгу, Київська міська феде-
рація кікбоксингу WAKO, нагородила Богдана медал-
лю за зайняте I місце.

I місце Богдан виборов також у відкритому чем-
піонаті Житомирської області з кікбоксингу «Пан-
сіонарії Крут». Змагання присвячувались подвигу  
Героїв Крут. 

Національна академія рукопашного бою України 
(м. Київ) нагородила Богдана дипломом «За кращу 
техніку».

У 2016 р. Видавничий центр «Перлина» запро-
понував Богдану взяти участь у проекті «Майбутнє 
Житомирщини – талановиті діти». До збірки увійшли 
найяскравіші миті дитинства, здобутки, досягнення 
та перемоги підростаючої молоді.

За свої здібності Богдан (Богом даний) дякує 
Богові, а за перемоги – вчителям, які допомагають, 
підтримують, а також батькам. Батьки бажають 
йому завжди легко досягати поставлених цілей у 
житті, матуся – вірних друзів, жити у злагоді, мирі, 
ніколи не сумувати, мандрувати й побачити світ, дія- 
ти за Божими заповідями, залишивши власний не-
повторний спадок, як Людини з великої букви, яка 
досягла своєї мети.

Далі оприлюднюємо Богданові нагороди.

Похвальні листи за високі досягнення у навчанні 2014–2015 та 2015–2016 навчальні роки 

Участь в конкурсі ілюстрацій 
до творів Т. Г. Шевченка

Участь в конкурсі ілюстрацій 
до прочитаних творів

Власник сертифікатів
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 Досягнення учня   2013–2017 рр.

 

За науково-практичну конференцію НДТ «Пошук» 
2015–2016 та 2016–2017 навчальних років

Похвальні листи за високі досягнення у навчанні 
2015–2016 рр.

  

За конкурс юних піаністів ім. Лятошинського 2014 р.

Перше місце у олімпіаді з трудового навчання

 
 

  
 

Участь в конкурсі читців творів Т. Г. Шевченка 2015 р.

Призер конкурсу «Колосок» 2014–2017 рр.

Відмінний результат конкурсу «Кенгуру»  
2015 р., 2016 р.
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Юному відміннику, музиканту, спортсмену – Богом даній обдарованій особистості – широкого шляху 
на всіх лініях життя. 

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

наставників Бецко Ірині Юріївні, Оржехівській Світлані Петрівні та Сергію Івановичу Дзюбі 
за самовіддану, творчу, професійну діяльність у формуванні та вихованні еліти нашої країни – Україна.

Дипломи, грамоти, медалі Богдана 2015–2017 рр. Диплом за I місце кубку Радомишльського району з 
рукопашного бою серед юніорів та юнаків 2014 р. 

Диплом та кубок «За кращу техніку» 
з рукопашного бою 2016 р.

На чемпіонаті Житомирської області з кікбоксингу 
«Пансіонарії Крут»

Участь у проекті «Майбутнє Житомирщини – 
талановиті діти»


