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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБиСТІСТЬ

Л. Борщевич, Л. Білан, Л. Богуславська, Л. Мовча-
нюк, стали провідниками до майбутнього світу науки 
й знань та підготували конкурентоспроможного ви-
пускника школи.

Сьогодні учень 11-го класу, який стоїть на по-
розі самостійного життя, має свідому громадян-
ську позицію, бере активну участь у громадському 
житті класу та навчального закладу. Учні 11-го кла-
су обрали Рафаеля старостою. Неформальне вико-
нання обов’язків призвело до всебічної поваги та  

МАЙБУТНЄ УКРАЇНи

КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 28» міста  
Дніпро, де Рафаель Кінжер навчається одинадцять 
років, – це синтез багатьох компонентів освіти, що 
є складниками формування успішної особистості, 
а наповненість освітнього процесу дає змогу через 
суб’єктивні риси особистості розвивати гуманність, 
духовність, активну життєтворчість.

Уміло організоване освітнє середовище – це іскра, 
що запалює в душі кожного учня вогник натхнення, 
прагнення успішності, позитивні емоції. Часто одна 
й та сама дитина виконує декілька творчих ролей у 
різних видах діяльності та виконує їх успішно. Таким 
є Рафаель Кіжнер – учень 11-го класу нашого закладу.

З 1-го класу вчитель Саволя Антоніна Василів-
на, педагоги центру позашкільної освіти закладу 
та батьки підтримували і плекали зацікавленість  
Рафаеля до природничих наук, любов до математики, 
природознавства та ораторського мистецтва. Під час 
навчання в початковій школі він також став цікави-
тися громадською діяльністю. Першими сходинками 
до успіху стали перемоги у двох шкільних конкурсах 
«Учень року – 2010», «Учень року – 2011» в номінації 
«Початкова школа». Значну роль у формуванні твор-
чих і наукових здібностей Рафаеля відігравала активна 
участь у гуртках Центру позашкільної роботи (ЦПР).  
Рафаель спробував себе у багатьох із наявних гуртків, 
але гуртки «Основи біології», «Основи хімії. 
Розв’язання задач з хімії», «Шкільні дебати», «Шко-
ла юних математиків», якими керували І. Сторчай, 
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У розділі «Я обдарована особистість» автор статті знайомить читачів з обдарованою особистістю – це 
Рафаель Кіжнер, учень 11 класу, який стоїть на порозі самостійного життя, має свідому громадянську позицію, 
бере активну участь у громадському житті класу та навчального закладу.

Вміло організоване освітнє середовище – це іскра, що запалює в душі кожного учня вогник натхнення, праг-
нення успішності, позитивні емоції. Часто одна й та сама дитина виконує декілька творчих ролей у різних видах 
діяльності та виконує їх успішно. Таким є Рафаель Кіжнер.
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Фото 1. Рафаель Кіжнер, учень 11 класу, президент 
шкільного парламенту НВО № 28
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зростання авторитета серед учнів і вчителів навчаль-
ного закладу. Цей досвід соціальної діяльності з одно-
літками дав змогу піднятися на щабель вище. Рафаеля 
було обрано президентом шкільного самоврядування 
у вересні 2016 року. За період головування хлопець 
проявив себе як активний лідер і вмілий керівник. Він 
здобув прихильність членів шкільного парламенту, 
став їхнім ідейним натхненником. Завдяки зусиллям 
Рафаеля було зібрано команду однодумців, яка згодом 
сформувала ядро учнівського самоврядування. Уже 
2018 р. він налагоджує співпрацю шкільного парла-
менту з Молодіжною радою міста Дніпро та особисто 
з головою Соборної районної молодіжної адміністра-
ції А. Трапезніковим.

Рафаель Кіжнер – відповідальний, харизматичний 
та ідейний, хлопець, який завжди прагне до реалізації 
намічених планів. Він очолив проект «Шефство над 
4-ми класами», який успішно реалізовував упродовж 
2016–2017 та 2017–2018 навчальних років. 

Активна участь у: громадському обговоренні 
нагальних питань учнівської молоді в рамках фору-
мів «Прагни, дій, перемагай», «Молодь Дніпра» під 
патронатом міського голови Б. Філатова (2017 р.);  
у фестивалі «Джура – Самар – Фест» у Дніпрі (2017 р.);  
акції до Дня міста «Наймасовіший фітнес-марафон 
«Дніпро – Фітнес – Штурм», який встановив націо- 
нальний рекорд України (2017 р.). Це лише невели-
кий перелік успішної громадської діяльності ліде-
ра шкільного парламенту, що демонструє успіхи  
Рафаеля як свыдомого громадянина, майбутнього 
управлінця, небайдужого до долі України. Ці риси 
виявляються і під час активної участі в національно- 
патріотичному вихованні учнів закладу, заходах Управ-
ління молоді, серед яких міський квест до Міжнарод-
ного Дня рідної мови «Слово до слова – складається 
мова», відбірковий та фінальний тури міського етапу 
гри «Сокіл» («Джура») у 2016–2017 та 2017–2018 н. р.,  
де Рафаель Кіжнер був ройовим, міський конкурс на 
базі ЛПВФП, упровадження ідеї проведення занять 
із сучасної історії України на базі Історичного музею 
імені Д. Яворницького.

Своєю діяльністю Рафаель підняв авторитет шкіль-
ного парламенту в організації VI, VII шкільних фітнес-
фестивалів «Краса та грація 2017, 2018», переможці 
якого  – команда 8-Б класу – посіли перше місце в місті 
Дніпро та Дніпропетровській області і стали лауреата-
ми Всеукраїнського фітнес-фестивалю 2017 року.

Рафаель допомагав в організації участі команди 
КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 28» у благо-
дійному забігу «Миля добра», представники якого 
Олександра Шрамко та Ірина Рибак посіли 8 і 10 місця 
відповідно. У цьому забігу брав участь і сам хлопець.

Упродовж 2017−2018 н. р. шкільний парламент 
під керівництвом Рафаеля організовував благодійні 
ярмарки, а зароблені кошти пішли на допомогу онкох-
ворому учню нашого навчального закладу – Олексію 
Чижову, а також на подарунки для дітей з інклюзією і на 
допомогу учениці 9-Б класу Райхман Єві для її лікуван- 
ня в Індії.

Окремо необхідно згадати про участь керівни-
ка парламенту КЗО «Навчально-виховне об’єднання 
№ 28» у дебатному русі міста. Рафаель став ідейним 
натхненником створення шкільного дебатного гурт-
ка й активним учасником упровадження програми 
«Шкільні дебати у Дніпрі». Його активна участь у 
трьох дебатних турнірах дала підстави стати чверть-
фіналістом, півфіналістом та кращим спікером тре-
ку досвідчених. Участь у дебатних турнірах приве-
ла Рафаеля до перемог, про що свідчать грамоти та  
сертифікати.

Фото 2. Звіт парламенту КЗО «Навчально-виховне 
об’єднання № 28» (квітень 2018). Виступ перед учнями, 

батьками, учителями

Фото 3. Лауреати Всеукраїнського 
фітнес-фестивалю 2017 року

Навчальна діяльність Рафаеля також багатогран-
на. Він є членом Малої академії наук (МАН) Украї-
ни, переможцем Всеукраїнської Інтернет-олімпіади 
«Крок до знань», а також переможцем міських та об-
ласних предметних олімпіад з хімії, біології, екології 
та географії.

Його наставниками від початку науково-дослідної 
діяльності були Лариса Вікторівна Борщевич – канди-
дат хімічних наук, доцент хімічного факультету Дні-
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участь у нових цікавих заходах: чи то екскурсія, чи то 
захист власної роботи перед видатними науковцями 
та спілкування з ними.

Перші дні у столиці України були досить напру-
женими: спочатку виставка плакатів, їх захист пе-
ред членами журі та іншими учасниками конферен-
ції, потім підготовка презентації і сам захист.

Мені пощастило виступати першим у своїй сек-
ції, а тому випала нагода послухати доповіді учасни-
ків із різних куточків України. З іншими учасниками 
ми спілкувалися на різні теми, обмінювались вражен-
нями. Так я познайомився з хлопцем з Вінниці, який на-
родився в Росії, хлопцями і дівчатами з Одеси. Нашу 
групу супроводжували два співробітники НЕНЦ, які 
стали для нас близькими друзями, допомагали нам 
орієнтуватися у справах, а також були дуже цікави-
ми співрозмовниками.

Після цього розпочалася культурна програма: екс-
курсія до Національного музею історії України, від-
відування інших музеїв, історичних пам’яток тощо. 
Також ми мали можливість скуштувати національну 
українську кухню, побували в заповіднику, помандру-
вали центром Києва, поплавали на катері.

У передостанній день відбулося закриття конфе-
ренції, яке було неймовірно урочистим. Це був, без пе-
ребільшення, найграндіозніший день у моєму житті. 
У конференції взяли участь 127 учнів із 20 міст Укра-
їни. Разом ми утворили дружнє товариство. 

Мені дуже сподобалася конференція: організація 
та учасники. Ми відвідали багато цікавих місць, спіл-
кувалися з цікавими людьми, мали можливість запо-
чаткувати традицію висаджування дерев у парковій 
зоні на території НЕНЦ.

Якби я мав таку можливість, то хотів би повто-
рити цей тиждень і ще раз взяти участь у Зборі пе-
реможців Всеукраїнської Інтернет-олімпіади “Крок 
до знань – 2018”».

Фото 5. Приємні спогади

провського Національного університету імені О. Гон-
чара, Людмила Володимирівна Богуславська – учитель 
біології, Павло Миколайович Бацин – учитель геогра-
фії КЗО «Навчально-виховне об’єднання № 28» міста 
Дніпро, які відкрили для Рафаеля чарівний світ науки. 
Зацікавленість природничими науками сприяла по-
шуку та вивченню наукових праць і статей з обраної 
теми, розв’язанню питань завдяки порадам Інтернет- 
спільнот. З 9-го класу хлопець почав відвідувати  
предметні гуртки МАН України, того ж року напи-
сав першу науково-дослідну роботу з електрохімії, 
яка посіла третє місце серед членів МАН Дніпропет- 
ровської області. 

Участь в олімпіадах з біології, хімії, географії та 
екології стала одним із важливих аспектів у пізнан-
ні світу. За шкільні роки Рафаель неодноразово був 
призером обласних етапів Всеукраїнських і міських 
олімпіад, тричі ставав переможцем обласного етапу 
конкурсу наукових робіт у МАН України. 

Фото 4. З наставниками з наукової діяльності –  
Л. Борщевич, кандидат хімічних наук, 

доцент хімічного факультету ДНУ імені О. Гончара, 
та Л. Богуславська, учитель біології

Рафаеля запросили 12–15 червня 2017 р. до Києва, 
де він взяв участь у зустрічі переможців Всеук-раїнської 
Інтернет-олімпіади «Крок до знань» на базі НЕНЦ. 
Перше місце юний науковець виборов за роботу «По-
ліморфізм білків зрілого насіння видів роду ACER L.  
в умовах урбоценозу». Ось як він згадує про це:

«Минуло декілька місяців після того, як я повер-
нувся з Києва. Той незабутній тиждень був коротким 
і водночас довгим. Коротким цей період видався за 
моїми відчуттями, оскільки дні швидко змінювалися в 
калейдоскопі нових почуттів та яскравих моментів, 
а довгим він назавжди залишиться в моїй пам’яті. 
Кожен день приносив нові відкриття, події, знайом-
ства, дарував неповторні враження. Щодня ми брали 
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Редакція журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості» та педагогічний колектив Дніпровського 
Навчально-виховного об’єднання № 28 в особі директора, Ломако Ніли михайлівни, відмінника освіти 

України, вчителя вищої категорії, вчителя-методиста, бажають рафаелю Кіжнеру подальших перемог, 
натхнення та успіхів в здобутті вищої освіти, і щоб вогник любові до творчості завжди яскраво палав, 

надихаючи до нових звершень.  Батькам, Вікторії Олександрівні та Ігорю Моісєйовичу, глибока вдячність 
за добре виховання сина.

Рафаель також цікавиться художньою літерату-
рою. Його приваблюють поети і письменники епохи 
романтизму, символізму, естетизму, екзистенціалізму, 
захоплюється він і науковою фантастикою. Хлопець 
полюбляє читати твори братів Стругацьких, С. Лема, 
Г. Лавкрафта, Ф. Кафки, Й. Гете. 

У героя нашої статті велика і дружна родина:  
мама – Вікторія Олександрівна Кіжнер, лікар-стома-
толог, тато – Ігор Моісейович Кіжнер, приватний під-

приємець, сестри – Регіна, лікар-стоматолог, а також 
Єва і Маріанна, які є ученицями нашого закладу. Бать-
ки виховують своїх дітей, віддаючи всю душу, можли-
вості та знання, а діти намагаються не підвести батьків.

Більшість людей, на думку Рафаеля, мають схо-
жі здібності до навчання та певної діяльності, однак 
лише здібності, помножені на копітку працю та моти-
вацію, допомагають людині знайти стежку до успіху...

А це нагороди Рафаеля.
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Karavaeva Kateryna 

THE FUTURE OF UKRAINE

In the section “I am a gifted personalityˮ the au-
thor of the article introduces to the readers a gifted  
personality – Raphael Kizhner, 11th grade student who 
is on the verge of independent life, has a conscious civic 
position, takes an active part in the social life of his class 
and the educational institution.

A well-organized educational environment is a spark 
that illuminates the inspiration, desire for success, posi-
tive emotions in each student's soul. Often, one and the 
same child successfully performs several creative roles in 
various activities. This is about Raphael Kizhner. He is 
a responsible, charismatic and idealistic person, always 
striving to execute his plans.

Raphael raised the authority of the school parliament 
in organizing the VI, VII “Beauty and Grace 2017, 2018” 
school fitness festivals, whose winners, the team of 8-B 
class, took the first place in the city of Dnipro and Dnipro-
petrovsk region and became laureates of the All-Ukraini-
an Fitness Festival 2017. Raphael was an ideologist of a 
school debate group and an active participant in the im-
plementation of the “Dnipro School Debate” program. His 
active participation in the three debut tournaments gave 
grounds for becoming a quarterfinalist, semi-finalist and 
best speaker of the track. Participation in the debates led 
Raphael to victory, as evidenced by numerous certificates.

During his school years, Raphael repeatedly became 
a prize winner of regional stages of All-Ukrainian and 
city Olympiads and three times won the regional scientific 
works competition of the Junior Academy of Sciences of 
Ukraine.
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БУДУЩЕЕ УКРАиНЫ

В разделе «Я одаренная личность» автор статьи  
знакомит читателей с одаренной личностью –  
это Рафаэль Кижнера, ученик 11 класса, который 
стоит на пороге выхода в самостоятельную жизнь, 
имеет сознательную гражданскую позицию, актив-
но участвует в общественной жизни класса и учеб-
ного заведения.

Умело организованное образовательная среда –  
это искра, зажигает в душе каждого ученика огонек 
вдохновения, стремление успешности, положитель-
ные эмоции. Часто одна и та же ребенок выпол- 
няет несколько творческих ролей в различных видах 
деятельности и выполняет их успешно. Таков Рафаэль 
Кижнер.
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