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Анотація.
У розділі «Я – обдарована особистість» автор статті розповідає про досягнення Херсонського освітнього 

комплексу № 15. Героями цієї статті є Ковбель Захар (учень 3-Б класу) і Ілля Мустяца (учень 1-А).
Перші медалі Захар завоював у 7-річному віці, багато працював та займався не тільки на тренуваннях, а й вдома. 

Сьогодні у Захара багато медалей. Захар неодноразово отримував перші місця. Також наш герой має 2-й розряд у спорті.
Ілля – першокласник, який захоплюється футболом і вже готовий докладати зусиль до командної перемоги.
Ключові слова: обдарованість; обдарований учень; спортивні заняття; медалі; фізкультура; перемога.
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6. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

Бережи плаття знову, а здоров’я – змолоду. 
Це істина, що не потребує доказів. Здоров’я – 
це багатство, саме тому і потрібно його берегти 
з дитинства. Щоб бути здоровим, потрібні осо-
бливі зусилля та знання, як зберегти бадьорість 
духу та тіла. Саме на це і спрямована професійна 
дія льність усього нашого педагогічного колекти-
ву. Учителі розуміють, що успіх дітей у навчан-
ні залежить від їхнього здоров’я. Незаперечним 
фактом є те, що здоровий спосіб життя кожного 
формується в дитинстві. Діти – це майбутнє на-
шої країни. Наш обов’язок дати їм знання, вмін-

ня та навчити берегти власне здоров’я. Для цього  
необхідною є спільна діяльність батьків і закла-
дів загальної середньої освіти (ЗЗСО).

Кожний, хто заходить до Херсонського 
НВК «Дошкільний навчальний заклад – загаль-
ноосвітня школа І–ІІІ ступенів» № 15, одразу по-
трапляє в галерею талантів, яку облаштували у 
фойє закладу. Ми знаємо, що всі діти талановиті, 
однак талант потрібно знайти, помітити, підтри-
мати і разом досягти результатів.

Усе починається з дитинства, батьків і ро-
дини.

© Волченко Н.І., 2020

Фото 1. Родина молодого спортсмена Захара 
Ковбеля, учня 3-Б класу

Фото 2. Захар зі своєю сестрою Варварою Ковбель, 
ученицею 6-А класу
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Серед зірочок нашої школи, є одна, яка вже 
досягла міжнародного рівня. Це – Ковбель Захар, 
учень 3- Б класу.

Батьки – мати Наталія Вікторівна, тато Андрій 
Володимирович, намагаються створити комфорт-
ні умови для власної дитини. Для хлопчика, май-
бутнього захисника, необхідно забезпечити не 
лише комфорт, а й навчити боротися за себе та 
свою сім’ю, і досягати поставлених цілей. З ог-
ляду на сказане, і було обрано вид спорту, що ви-
ховує не лише фізичні здібності, а й навчає само-
контролю, самопізнання та визначення власного 
шляху. Ось і привели батьки  5- ти річного Захара 
в школу кіокушин карате «Легенда» до тренера 
Чернова Михайла Володимировича.

Фото 3. Захар Ковбель та Ілля Іщенко на змаганнях
з тренером Михайлом Володимировичем Черновим

З першого дня виснажливі тренування Захару 
дуже не подобалися і він не завжди хотів йти до 
спортзалу. Однак уже через рік відбулися у Захара 
перші змагання, і драйв, який відбувався на татамі, 
підтримка тренера, друзів і батьків запалили його. 

Перші медалі хлопець завоював у 7- річному 
віці, багато працював і займався не лише на трену-
ваннях, а й вдома. Сьогодні Захар має 17 медалей 
і багато подорожей містами України (Київ, Суми, 
Ужгород, Миколаїв, Полтава, Запоріжжя, і звісно 
вся Херсонська область). Неодноразово отриму-
вав перші місця. Захар має 2- й розряд у спорті та 
7- й кю майстерності з карате. Серед найбільших 
досягнень Захара потрібно назвати такі:

– перше в його житті І- е місце на відкритому 
чемпіонаті з кіокушин карате в м. Києві (2017 р.);

– ІІ- е місце в Міжнародному відкритому чем-
піонаті, що проходив у м. Херсон (2018 р.);

– ІІІ- є місце в чемпіонаті Європи з кіокушин ка-
рате, який проходив у м. Дембиця (Польща, 2019 р.).

Звісно, значна заслуга у спортивних досягнен-
нях Захара належить його тренеру Чернову Ми-
хайлу Володимировичу, який з радістю передає 
йому свою майстерність та любов до спорту.

Михайло Володимирович так говорить про сво-
го учня: «Захар прийшовши до школи карате не 
відрізнявся від інших. Але з часом, я помітив його 
наполегливість у тренуванні й таку характерну 
рису, як ніколи не здаватись і йти до кінця».

Фото 4. Адміністрація школи привітала учнів  
3- Б класу Захара Ковбель, Дар’ю Топчий,  

Ігоря Хлєбородова з черговими перемогами

Захар старанний, відповідальний, доброзич-
ливий, скромний хлопець. Досягнувши для свого 
віку високих результатів у спорті, Захар ніколи 
цим не хизується. Товаришує з усіма в класі.   

У 3- Б класі, де навчається наш герой, стало 
традицією починати заняття «Основи здоров’я» 
з хвилинки успіху. На цих заняттях діти розпо-
відають про власні досягнення. Для них готують 
аркуш побажань із привітаннями. Така підтримка 
необхідна дітям.

Фото 5. Хвилинка успіху на занятті  
«Основи здоров’я». Вітаємо наших учнів з перемо-
гою у змаганнях. Захар Ковбель з однокласником 

Михайлом Кобушко
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Фото 6. Учні 3- Б класу Захар Ковбель, Ярослава Ка-
цер, Ігор Хлєбородов, Дар’я Топчий, Михайло Кобушко 

допомагають притулку для бездомних тварин

Фото 7. 3- Б клас на екскурсії в парку 
з класним керівником Н.І. Волченко 

Значну роль у залученні дітей до спорту віді-
грають заняття фізичної культури. Саме на цих 
уроках проявляється характер дитини, її вправ-
ність та фізична підготовка. Одразу помітно, хто 
з батьків приділяє увагу фізичному вихованню 
дітей. У 1- А класі Херсонського НВК «Дошкіль-
ний навчальний заклад – загальноосвітня школа 
І–ІІІ сту пенів» № 15 сформувалася ціла футболь-
на команда. Шістьох учнів, а саме Іллю Мустяцу, 
Ростислава Сидоренко, Максима Білицького, Ми-
колу Маначина, Іллю Полєнчук, Макара Павленко 
батьки віддали до футбольних секцій м. Херсон.

Вони беруть участь у шкільних і міських за-
ходах, отримують призові місця. Ці діти не лише 
займаються улюбленим видом спорту, а й успіш-
но навчаються. У цьому їм допомагає класний 
керівник 1- А класу Тетяна Вікторівна Обідець. 
Учитель вищої категорії, керівник методичного 
об’єднання вчителів початкових класів. Вона з 
любов’ю, розумінням і уважністю ставиться до 
кожного учня. Ось, що Тетяна Вікторівна гово-
рить про цих хлопців: «Діти доброзичливі, то-
вариські, старанно навчаються, відповідально 
ставляться до доручень. Можуть швидко пере-
ключати увагу, зосереджені  у виконанні завдань, 
добре працюють у групах. На заняттях фізичної 
культури заохочують інших до гри у футбол, по-
яснюють правила».

Фото 8. Ілля Мустяца з мамою Оксаною 
Миколаївною та сестричкою Яною

Фото 9. Ілля з сестрою Яною, 
ученицею 6- А класу

З таким настроєм мама Іллі привела сина в 
СДЮШОР «Кристал» до тренера Валерія Ва-
сильовича Бобрусь. Оксана Миколаївна згадує: 
«Іллі завжди подобався футбол. Коли він дізнав-
ся, що його однокласники тренуються у секції, 
вмовив мене записати і його. Я ні на хвилину не 
пожалкувала. Ілля кожного разу із задоволенням 
йде на тренування, а потім у вільний час грає вдо-
ма. Звісно, заслуга у його успіхах тренера ‒ Вале-
рія Васильовича. Він не лише професійно виконує 
обов’язки, а й до кожного вихованця ставиться з 
уважністю та любов’ю, як до рідних дітей, ви-
ховуючи в них почуття мужності, взаємоповаги, 
відповідальності, впевненості».
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Фото 9. Ілля Мустяца на змаганнях з командою і тренером Валерієм Васильовичем

Педагогічний колектив Херсонського НВК 
«Дошкільний навчальний заклад – ЗЗСО І–ІІІ 
ступенів» № 15 Херсонської міської ради навчає 
дітей дружби, взаємодопомозі, вмінню радіти 
успіхам інших.

Ще Василь Сухомлинський писав: «Велике 
зло – заздрість». Не заздри, а радій тому, що твій 
товариш досяг успіхів. Та радіючи його успіхам, 
знайди власний талант і стань кращим. Таким 
чином, ми мотивуємо дітей бути впевненими, 
бажання прагнути до успіху, зміцнювати власне 
здоров’я, підіймати настрій, формуємо позитив-

не ставлення до обдарованих дітей з боку одно-
літків.

Талановитими й успішними діти стають завдя-
ки наполегливій діяльності та взаємодії батьків, 
учителів і тренерів. Любов до дитини, професіо-
налізм, відданість справі, індивідуальний підхід 
сприяють формуванню обдарованої особистості.

Пропонуємо ознайомитися з нагородами юних 
талантів ‒ переможців Херсонського НВК «До-
шкільний навчальний заклад – ЗЗСО І–ІІІ ступе-
нів» № 15 Херсонської міської ради, а саме – За-
хара Ковбеля та Іллі Мустяци.
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Редакція журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості» та педагогічний колектив 
Херсонського НВК «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» № 15 

Херсонської міської ради, батьки бажають Захару Ковбелю та Іллі Мустяці подальших перемог, 
натхнення та успіхів у майбутній життєтворчій діяльності, здійснення мрій, щоб вогник любові 

до спорту завжди яскраво палав, надихаючи до нових звершень.

Volchenko Nina. Together for Success.
Summary.
In the section “I Am a Gifted Person” the author 

of the article tells about the achievements of the pupils 
of Kherson NEC “Preschool Educational Institution – 
Institution of General Secondary Education of I–III 
Degrees” No. 15 of the Kherson City Council. Everyone 
who visits the Kherson educational complex No. 15 enters 
the talent gallery located in the lobby of the institution. 
We know all the talented kids. You just need to find, notice, 
support and achieve results together.

The hero of this article is Kovbel Zakhar, a pupil of 
3 B class. He won his first medals at the age of seven, 
worked hard and trained not only in the class, but also 
at home. Today Zakhar has 17 medals and many trips to 
the cities of Ukraine (Kyiv, Sumy, Uzhhorod, Mykolayiv, 
Poltava, Zaporizhzhia, and of course the whole Kherson 
region). He repeatedly won first places. In addition, 
Zakhar has the 2nd category in sports. He is very diligent, 
responsible, friendly, and modest. Having reached high 
results in sports for his age, he never flaunts it.

Physical education classes play a significant role in 
involving children in sports. It is there that the character 
of the child, his dexterity, physical training is manifested. 
It is immediately noticeable, which of parents pays 

considerable attention to the physical education of 
children. In Class 3 B, where Kovbel Zakhar is studying, 
it has become a tradition to start the Basics of Health 
class with a moment of success where children talk about 
their own achievements.

Key words: talent; gifted student; subject Olympiads; 
festivals; rural school.

Волченко Н.И. Вместе к успеху.
Аннотация.
В разделе «Я – одаренная личность» автор статьи 

рассказывает о достижениях Херсонского образова-
тельного комплекса № 15. Героями этой статьи явля-
ются Ковбель Захар, ученик 3- Б класса, и Илья Мустя-
ца, ученик 1- А.

Первые медали Захар завоевал еще в 7- летнем воз-
расте, много работал и занимался не только на тре-
нировках, но и дома. Сегодня у Захара много медалей. 
Захар неоднократно получал первые места. Также 
наш герой имеет 2- й разряд в спорте.

Илья – первоклассник, который увлекается футбо-
лом и уже готов выкладиваться на полную для команд-
ной победы.

Ключевые слова: одаренность; одаренный ученик; 
спортивные занятия; медали; физкультура; победа.

Стаття надійшла до редколегії 28 липня 2020 року


