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Анотація.
У розділі «Я – обдарована особистість» автор статті розповідає про високі досягнення талановитої учениці 

11 класу Ізмаїльської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1 у шкільних, міських та обласних олімпіадах і 
конкурсах з української мови та літератури, з англійської та німецької мов. У статті також висвітлюється за-
хоплення учениці до філософії, яка не є шкільним предметом та перемога випускниці у VI Всеукраїнській олімпіаді 
з філософії для школярів на англійській мові, з метою популяризації філософської освіти та заохочення молоді до 
творчого та раціонального критичного мислення.

Ключові слова: обдарованість; олімпіада з філософії; конкурси; Ізмаїл; філософська освіта.

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

Фото 1. Наша гордість ‒ Катерина Дерягіна

Талант і творча обдарованість особистості ста-
ють сьогодні запорукою інтенсивного духовно-
го, освітнього та культурного розвитку країни і 
сприятливим фактором національного престижу. 
Відомо, що інтелектуала з високим рівнем розвит-
ку творчих здібностей ніким не можна замінити. 
Тому питання розвитку творчості на сучасному 
етапі стало настільки актуальним, що воно повно-
правно вважається головним у нашому столітті.

Вважаємо, що обдаровані діти – це майбутній 
цвіт нації, її інтелектуальна еліта, гордість і честь 

України, її світовий авторитет. Завдання учителя 
на етапі модернізації змісту освіти в умовах осо-
бистісно зорієнтованого підходу полягає в тому, 
щоб дбайливо виховувати нові таланти.

Героїня нашої статті, Катерина Дерягіна, на-
родилася 6 вересня 2002 р. в місті Ізмаїл Одеської 
області. Зараз вона є ученицею 11- А класу Спе-
ціалізованої загальноосвітньої школи № 1 імені 
О. В. Суворова з поглибленим вивченням англій-
ської мови. Катерина талановита і творчо обдаро-
вана дівчина. З дитинства батьки гідно виховували 
доньку, пояснюючи поняття моральної свідомості, 
надавали уявлення про цінність людини, як осо-
бистості. Тому Катя скромна, доброзичлива, ціле-
спрямована, серйозна та креативна особистість.

Катерина вдячна своїм батькам за те, що вони 
повели її в спеціалізовану школу, тобто дали їй 
можливість серйозно вивчати англійську мову. 
Катруся віддає перевагу гуманітарним предме-
там. Улюбленими заняттями в школі завжди були 
зарубіжна література, мови та мистецтво. Точні 
науки їй також даються досить легко. Сама Кате-
рина зауважує: «…коли мені вдавалося зрозуміти 
алгебру, геометрію, фізику або хімію, я дійшла 
висновку, що за бажання та старанності можна в 
усьому розібратися. Радість від вивчення точних 
наук полягає в тому, що ти отримуєш чітку відпо-
відь, що всі дії обґрунтовуються логічно і точно».
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Батько нашої героїні, Дерягін Ждан Анатолійо-
вич, священнослужитель у Свято- Покровському 
кафедральному соборі, завжди наголошує, що на-
віть, якщо щось і не подобається, і не виходить, 
потрібно намагатися і вчитися, але не завдаючи 
шкоди здоров’ю, оскільки відпочинок так само 
важливий і необхідний, як і навчання. Батьки 
завжди вчать Катерину відповідальності, кажу-
чи, що кожну справу потрібно доводити до кін-
ця і завжди виконувати те, про що тебе просять, 
особливо, якщо це стосується школи, навчальних 
занять, і якщо ти в змозі це зробити.

Те, що Катерина є творчою особистістю, було 
зрозуміло вже з 4 класу, коли було оголошено на-
бір у гурток з малювання (пізніше гурток частко-
во перекваліфікувався в гурток виробів із солоно-
го тіста). Відтоді він став певною віддушиною у 
шкільному житті дівчинки з сильним розумовим 
навантаженням. Окрім цього, Катерина брала 
участь в обласних і міських виставках, де було 
показано вироби, переважно з солоного тіста, за 
які вона отримувала перші місця.

Вибір виду позашкільного заняття було визна-
чено, частково, генетичною схильністю, тому що 
мама дівчинки, Дерягіна Тетяна Петрівна, захо-
плювалася образотворчим мистецтвом, писала 
картини і вчилася на факультеті образотворчого 
мистецтва в Ізмаїльському державному гумані-
тарному університеті. Любов до читання з мо-
лодшого віку передалася Катрусі від батьків.

Навчаючись у початковій школі, Катерина по-
чала брати участь в олімпіадах з української мови 
та математики. З 7- го класу дівчина регулярно 
брала участь в олімпіадах з української мови та 
літератури, англійської та німецької мов та посі-
дала призові місця в місті та області.

Однак мова та література є не єдиним захо-
пленням дівчинки. У 10- му класі Катерина заці-
кавилася олімпіадою з філософії, яка повноцінно 
проводиться в Україні вже шостий рік поспіль. 
До цього з філософією вона  не стикалася, зна-
ла лише, що є така абстрактна та складна дисци-
пліна і в нашій країні її починають викладатися 
в університеті. І раптом ‒ олімпіада для учнів. 

Звісно, стало цікаво, чи можуть звичайні учні фі-
лософувати, і що для цього потрібно знати.

В якому віці починати займатися філософією? 
Філософія не знає вікових і професійних об-

межень. Арістотель став учнем платонівської 
Академії в 17 років. Фома Аквінський розпочав 
своє навчання в Неаполітанському універси-
теті у 15- річному віці, (де йому довелося чита-
ти природничо- філософські твори Арістотеля). 
Зокрема Арман Жан дю Плессі (майбутній кар-
динал Рішельє), поступивши в 9 років у Навар-
ський коледж, на третьому, філософському, циклі 
навчання читав і коментував твори Арістотеля в 
оригіналі, коли йому було приблизно 13‒14 ро-
ків. Так, Г. Геґель студіював «Критику чистого 
розуму» Канта у неповні 19 років, а засновник 
американського прагматизму Чарльз Пірс почав 
вивчати цей твір у 16- річному віці.

Уже трирічна дитина ставить дорослим філо-
софські питання (часто у формі «чому?»). Однак 
свідоме ставлення до філософських проблем ви-
никає у підлітковому віці, зокрема у 13‒15 років. 
Найчастіше стимулом для постановки перших 
філософських питань постає художня література 
(кращі її взірці), фільми і, звісно, власний життє-
вий досвід.

Для цього особливу увагу Катерина стала при-
діляти трьом, на перший погляд, простим та зро-
зумілим навичкам: 1) повільному і вдумливому 
читанню, 2) умінню виражати свої думки в пись-
мовій формі (у формі есе) і 3) умінню аргументо-
вано викладати й обґрунтовувати власну позицію 
(у доповідях, дискусіях і дебатах). Для розвитку 
цих компетенцій Катерині найкраще допомагали 
якісна література та філософія.

Національний центр «Мала академія наук» 
Украї ни (МАН України) провів у грудні 2019 ‒ лю-
тому 2020 р. VІ Всеукраїнську олімпіаду з філософії 
для учнів з метою популяризації філософської осві-
ти та заохочення молоді до творчого та раціональ-
ного критичного мислення. Загальною тематикою 
олімпіади була «Особистість та її ідентичність».

Окрім того, можливість вибору мови (україн-
ська або англійська) написання есе, ще сильніше 
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зацікавила Катерину, адже вона могла перевірити 
рівень знань з англійської мови і довести собі, що 
може вільно висловлювати думки.

Теми есе першого (заочного) етапу олімпіади 
були: «Метафізика постійно і в найрізноманітні-
ших видозмінах висловлює буття» М. Гайдеггер; 
«Людський розум, порушуваний власною потре-
бою, а зовсім не зі сполуки самого лише марнос-
лавства, всезнайства, нестримно доходить до та-
ких питань, на які не можна дати відповідь через 
ніяке емпіричне застосування розуму» І. Кант; 
«Смішне – це яка- небудь помилка або неподо-
бство, тільки не шкідливе і не згубне» Арісто-
тель; «Ні з ким не поділене добро, хоч би яким 
воно було, радості не приносить» Сенека. 

Теми есе другого (очного) етапу були: «Бо-
жественною є та з наук, яку радше за все міг би 
мати Бог, і так само божественною мала б бути 
всяка наука про божественне» Арістотель; «Все 
наше пізнання розповсюджується з просторово- 
часового центру, який є крихітним відрізком, що 
ми займаємо в кожний даний момент» Б. Рассел; 
«Здається, поезію породили взагалі дві причини, 
і, до того ж, цілком природні. По- перше, людям з 
дитинства властиво наслідувати, – тим вони від 
інших живих істот і відрізняються… По- друге, 
всі відчувають у наслідуванні приємність» Аріс-
тотель; «Ніхто не вибере життя без друзів, навіть 
маючи всі інші блага» Арістотель.

У своїх есе в 10 класі Катерина підіймала пи-
тання дружби, прихильності, добра, цінностей у 
житті людини. Звісно, була можливість підняти 
більш філософські проблеми, але вона розумі-
ла, що ймовірність того, що вони будуть досить 
аргументовані, низька, адже дівчина вперше в 
житті писала філософські есе! Однак Катерині 
пощастило потрапити в Київ на очний етап олім-
піади і посісти 4- те місце, де дівчину нагородили 
дипломом учасника VІ Всеукраїнської олімпіади 
з філософії серед учнів.

Фото 2. Катерина за написанням фінального есе у 
м. Києві (2018 р.)

Фото 3. Разом з І.І. Дроботом, деканом факультету 
філософії та суспільствознавства  

НПУ ім. М.П. Драгоманова 

У 2019‒2020 рр. МАН України також прово-
дила олімпіаду з філософії, і Катерина вирішила 
спробувати себе вдруге. Дівчина вже мала уяв-
лення про: філософію, структуру філософського 
есе, критерії оцінювання. Як і минулого року, 
учнів ознайомили з першоджерелами праць фі-
лософів. Катерина вирішила дослідити проблеми 
свободи людини від цілого суспільства, впливу 
суспільства на його вчинки і рішення, взаємодії 
суспільства і людини, тому що вибір цитати фі-
лософа наштовхував саме на такий хід думок і 
їхній розвиток. Окрім того, він був пов’язаний з 
її незгодою з цитатою та спробою оприлюднити 
власну думку. 

Отже, темами есе першого етапу олімпіади 
були такі: «Ми передаємо думки за допомогою 
мови тільки тією мірою, якою чітко уявляємо 
собі принципи роботи мови» (М. Дамміт); «Жод-
на особа чи будь- яка кількість осіб не вповнова-
жені казати іншій повнолітній людській істоті, 
що вона для власного блага не повинна робити 
зі своїм життям те, що вона вирішила з ним зро-
бити» (Дж. Ст. Міл); «Сукупність практик може 
бути співвіднесена з трьома сферами: сферою 
панування над речами, сферою дій щодо інших 
і сферою відношення до самого себе. Не можна 
сказати, що ці три сфери абсолютно чужі одна од-
ній. Зрозуміло, що панування над речами здійс-
нюється через ставлення до інших, а останнє 
завжди передбачає ставлення до себе і, навпаки. 
Однак ідеться про три осі, що мають бути проа-
налізовані як у їхній специфіці, так і в їхньому 
зв’язку, а саме: вісь знання, вісь влади і вісь ети-
ки» (М. Фуко).

У своєму другому есе, яке Катерина писала 
в Києві на очному етапі, вона підняла тему єв-
рейської депортації під час Другої світової війни, 
проблему протистояння розважливого розуму та 
совісті на прикладі людини, яка завзято виконує 
власні обов’язки з депортації євреїв. 
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Теми есе в другому (очному) етапі олімпіади 
були такими: «…Філософські проблеми розв’я-
зуються лише в тому випадку, якщо ми будемо 
уважно користуватися мовою» М. Дамміт, «Пи-
тання совісті Адольфа Айхмана, звісно, склад-
не, але в жодному випадку не унікальне…» 
Х. Арендт; «The field of Consciousness research 
is rapidly evolving. Abundant new techniques and 
strategies for human and non- human animal research 
have been developed» Кембриджська декларація 
свідомості.

Фото 4. Не згадку за підсумками конкурсу

Згідно з підсумками перевірки есе в 2020 р. Ка-
терина зайняла 2- ге призове місце в англомовній 
секції та була нагороджена дипломом ІІ ступеня 
учасника VІ Всеукраїнської олімпіади з філосо-
фії серед учнів.

Філософія допомогла Катерині додати впевне-
ності в собі, відстоювати власну думку, зрозумі-
ти, що вона може сформулювати думки, аргумен-
тувати їх, приводити яскраві приклади до аргу-
ментів англійською мовою. До того ж, філософія 
передбачає осягнення власним розумом багатьох 
речей, що відбуваються в цьому світі. Однак Ка-
терина вважає, що людський розум не здатен охо-
пити все та зрозуміти все, та й не повинен.

Світогляд людини починає формуватися з на-
родження, зі ставленням з сім’єю, друзями, до-
рослими людьми. Світогляд особистості може 
змінюватися впродовж усього життя під впли-
вом різних факторів, однак Катерина вважає, що 
найбільший вплив на нього здійснює сім’я. Так, 
принаймні, відбувається в її випадку. Дівчина на-
родилася в православній родині, виховувалася в 
любові, розумінні, величезній підтримці. Сім’я 
сформувала в ній відчуття відповідальності та 
справедливості. Саме тому світогляд Катрусі за-
сновано на християнських і сімейних цінностях.

Без перебільшення можна сказати, що у своїх 
есе англійською мовою Катерина торкнулася важ-
ливої проблеми, що людина посідає центральне 
місце у філософії. Звісно, людину вивчає біологія, 
анатомія, мовознавство, антропологія, психологія 
тощо. Однак, всебічно людину не розглядає жод-
на інша, окрім філософії, система знань. Протягом 
багатьох століть філософи аналізують природу та 
можливості людського розуму, особливості від-
чуттів, стан біологічного і соціального в людині, 
а також різноманітні прояви духовного світу лю-
дини: мову, мистецтво тощо. Досліджуючи приро-
ду та сутність людини, філософія звертає увагу і 
на друге важливе питання філософії: «Чи здатен 
людський розум пізнати реальний світ?»

Фото 5, 6. Нагороди Катерини
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Ми щиро бажаємо Катрусі не зупинятися на 
досягнутому, ставити перед собою високу мету 
та досягати нових наукових вершин. Віримо, що 
плани, мрії та задуми будуть такими ж обнадій-
ливими та перспективними, як і неперевершена 
перемога Катерини в цьому інтелектуальному 
випробуванні. Бажаємо Катерині щасливої жит-
тєвої дороги, завзяття, оптимізму й нових твор-
чих звершень.

«Не існує безталанних дітей» – такої думки 
дотримуються відомі педагоги й філософи усіх 
часів і народів. «У кожній людині є сонце, лише 
дайте йому світити», – вважав Сократ.

Наводимо перелік найкращих досягнень Кате-
рини Дерягіної:

• 2017 р. Всеукраїнська олімпіада з української 
мови та літератури (місто) – І місце (9 клас);

• Всеукраїнська учнівська олімпіада з німець-
кої мови (школа) – І місце (9 клас);

• Всеукраїнська учнівська олімпіада з україн-
ської мови та літератури (місто) – ІІ місце (8 клас);

• 2018 р. Всеукраїнська олімпіада «Олімпус 
Весняна сесія» з хімії (9 клас) – учасниця;

• V Всеукраїнська олімпіада з філософії для 
школярів (Київ) – ІV місце (10 клас);

• Всеукраїнська учнівська олімпіада з української 
мови та літератури (область) – ІІІ місце (9 клас);

• Конкурс творів англійською серед учнів 
9‒11 класів школи № 1 – ІІІ місце (9 клас);

• 2019 р. Фонетичний конкурс з англійської 
мови (школа) – І місце (10 клас);

• Міжнародний мовно- літературний конкурс 
учнівської та студентської молоді імені Т. Шев-
ченка (місто) – ІІ місце (10 клас);

• Всеукраїнська учнівська олімпіада з української 
мови та літератури (область) – ІІІ місце (10 клас);

• Всеукраїнська предметна олімпіада з україн-
ської мови та літератури (місто) – ІІ місце  
(11 клас);

• 2019–2020 н. р. VІ Всеукраїнська олімпіада з 
філософії для учнів (Київ) – ІІ місце.

А це нагороди Катерини під час навчання:
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Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬЯ – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

Rudyk Viktoriia. A Gifted Winner of Olympiads.
Summary.
In the section “I Am a Gifted Person” the author of 

the article reveals high achievements of one of the most 
talented girl – Kate Deryagina, the 11th grade student of 
the specialized school No. 1, named after A.V. Suvorov, 
with intensive learning of English, from Izmail, Odessa 
region, in school and regional Olympiads and contests in 
Ukrainian, German and English languages.

It may be said without exaggeration that Comprehen-
sive development of creative students is provided not only 
during the educative process, but also through realization 
different contests, Olympiads, writing works in The Ju-
nior Academy of Sciences during which students not only 
advance in knowledge but also have opportunity to de-
velop their intelligence, erudition, ability to communicate 
and express critical thinking.

It is reported that the National center “The Minor 
Academy of Sciences” held the 6th all-Ukrainian Olym-

piad in philosophy for schoolchildren with the aim of 
popularizing philosophical education and encouraging 
youth in creative and rational thinking. Kate participated 
in Olympiad in Kyiv, wrote philosophical essay in English 
and was awarded the second place in Ukraine.

The author outlines Kate’s great interest to philosophy, 
which is not included into the school curriculum, her per-
ceived attitude to philosophical problems. Most commonly 
literature, films, family and life experience become the stron-
gest incentive for her to ask the first philosophical ques-
tions. Talented students should be payed attention to with the 
aim of teaching them to read, speak and write thoughtfully, 
developing skills in expressing their thoughts and abilities 
in reasoning their ideas. A mention should be made about 
the question of educating gifted and talented children, their 
preparation for professional realization in their independent 
life and it has become rather actual nowadays.

Key words: talent; Olympiad in philosophy; competi-
tions; philosophical education.

Редакція журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості» та  
педагогічний колектив Спеціалізованої загальноосвітньої школи № 1 імені О.В. Суворова  

з поглибленим вивченням англійської мови м. Ізмаїл (Одеська обл.),  
та батьки бажають Катерині Дерягіній подальших перемог,  
натхнення та успіхів у майбутній життєтворчій діяльності;  

здійснення мрій, щоб вогник любові до творчості завжди яскраво палав,  
надихаючи до нових звершень.

Стаття надійшла до редколегії 27 серпня 2020 року


