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Анотація.
У статті рубрики «Я – обдарована особистість» автор пропонує познайомитися з ученицею ЗЗСО «Солонянська 

середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» Солонянської селищної ради Дніпропетровської області – Кузьменко Ан-
геліною. Юна дівчинка вже здобула перші перемоги у своїх творчих пошуках. Ангеліна займається вокалом і танцями, 
шукає себе. Ми добре знаємо, що музика розвиває і надихає. Заняття музикою прискорюють розвиток дитячого мозку, 
а особливо тих зон, що відповідають за мовлення, навички читання і спілкування. Ангеліна якраз є яскравим підтвер-
дженням цього – дівчинка гармонійно розвивається як у творчості, так і не відстає у навчанні.
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У розділі «Я – обдарована особистість» редакція журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості»  
мала на меті в кожному номері знайомити читачів з талановитою молоддю з усіх регіонів України.  

Героями цієї рубрики вже були школярі (від найменших до випускників) та студенти,  
і навіть цілі дитячі колективи, представники різних гуртків, дітки,  

які виявляли видатні здібності у найрізноманітніших сферах і напрямах.  
Це і справжні лідери, президенти шкільних рад, активісти, призери, переможці та лауреати міжнародних і  

Всеукраїнських як інтелектуальних, так і спортивних конкурсів і змагань.  
Це і творчо обдаровані діти, які цікавляться музикою, танцями,  

театральним чи образотворчим мистецтвом, туризмом, шахами чи пишуть вірші.  
Це юні техніки, винахідники, майбутні журналісти та репортери.

У цьому номері пропонуємо Вашій увазі матеріал, який підготувала класовод Тищенко Тетяна Григорівна.  
Стаття присвячена досягненням і першим перемогам маленької мрійниці – Кузьменко Ангеліни.

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

Майбутнє нації, держави – це її діти, адже 
саме з них починається все на світі. Безталанних 
дітей не буває. Обдарованих дітей дуже багато 
саме в Україні.

Кожна людина – це особистість, яка наділена 
певними талантами. Головне – знайти і розвинути 
його. Це завдання і для батьків, і для педагогів, і 
для самої дитини. Віднайти цей талант – це лише 
початок до самореалізації та щасливого майбутньо-
го. Необхідно постійно багато працювати над його 
розвитком і вдосконаленням. Важливою задачею 
дорослих є створення сприятливих умов для роз-
криття дитячої обдарованості. Зокрема заняття му-
зикою в ранньому віці можуть допомогти виявити 
художній хист, самостійність, розвивати схильність 
до творчості та самореалізації, музично-хореогра-

фічні здібності, смак, а також здатність до спілку-
вання засобами мистецтва співу чи танцю.

Саме такою здібною, обдарованою й талано-
витою є учениця 3-Б класу Солонянської СЗШ 
Кузьменко Ангеліна. Вона талановита в усьому: 
і в навчанні, і в танцях, і в співах. Дівчинка по-
стійно працює над собою, займається самороз-
витком. 

Ще до школи дівчина почала займатися схід-
ними танцями, вокалом. Зараз Ангеліна займа-
ється в музичній школі та є вихованкою Центру 
дитячої та юнацької творчості.

За участь у Всеукраїнському фестивалі схід-
ного танцю «Под звон браслетов» в період 2017–
2021 рр. дівчинка отримала 13 дипломів, корону 
переможниці та 6 медалей за І і ІІ місця:
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Фото 1. Кузьменко Ангеліна Фото 2. На згадку про участь в 
Міжнародному фестивалі – конкурсі 
мистецтв і талантів «Діти – Зірки»

Фото 3. Ангеліна та її перші 
перемоги

– дисципліна «СТК» (форма – група) ліга «Де-
бют Бебі» – ІІІ місце;

– дисципліна «СТК» (форма – група) ліга «На-
чинающие юниоры» – ІІІ місце;

– дисципліна «СТК» (форма – група) ліга 
«Ювеналы» – ІІ місце;

– дисципліна «Імпровізація RS» (форма – 
соло) ліга «Дебют Бебі» – ІІ місце;

– дисципліна «Імпровізація RS» (форма – 
соло) ліга «Дебют Ювеналы» – ІІ місце;

– дисципліна «Імпровізація Табла» (форма – 
соло) ліга «Дебют Ювеналы» – ІІ місце;

– дисципліна «Фольклор» ліга «Начинающие 
ювеналы» – ІІ місце;

– дисципліна «Імпровізація Табла» (форма – 
соло) ліга «Дебют Ювеналы» – І місце;

– дисципліна «Імпровізація Халіджі» (форма 
– соло) ліга «Начинающие Ювеналы» – І місце;

– дисципліна «Шоу» – ліга «Начинающие 
Ювеналы» – І місце;

– дисципліна «Шоу» – ліга «Продолжающие 
Ювеналы» – І місце;

– дисципліна «Корона» – І місце та нагорода 
– «Корона».

За участь в Міжнародному фестивалі – кон-
курсі мистецтв і талантів «Діти – Зірки», який 
проходив дистанційно в м. Бердянську 9–10 січня 
2021 р., у номінації «Естрадний вокал» (ІІ вікова 
категорія) Кузьменко Ангеліна стала лауреатом 2 
премії «Мир над Україною» та нагороджена Ди-
пломом і фестивальним кубком «Діти – Зірки».

Окрім того, 10 квітня 2021 р., перебуваючи на 
карантині, дистанційно, Ангеліна стала лауреа-
том І Міжнародного фестивалю – конкурсу юних 
вокалістів (українсько-польський проєкт) і була 
нагороджена Дипломом ІІІ ступеня та фестиваль-
ним кубком «Скрипічний ключ».

Щиро вітаємо Кузьменко Ангеліну з перемо-
гою! Бажаємо нових творчих успіхів і натхнення. 

Пам’ятаймо, що талант, помножений на пра-
цю, дає хороший результат!

Педагогічний колектив Солонянської СЗШ, 
викладачі школи мистецтв прикладають макси-
мум педагогічних і творчих зусиль, щоб виховати 
талановите покоління, яке буде прославляти Со-
лонянщину та нашу Державу.

Редакція журналу «Освіта та розвиток об-
дарованої особистості», педагогічний колектив 
ЗЗСО «Солонянської середньої загальноосвіт-
ньої школи І–ІІІ ступенів» Солонянської селищ-
ної ради Дніпропетровської області та батьки 
бажають Кузменко Ангеліні подальших перемог, 
натхнення, успіхів у майбутній життєтворчій 
діяльності, а також здійснення мрій, щоб вог-

ник любові до творчості завжди яскраво палав, 
надихаючи до нових звершень.

Tyshchenko Tetyana, Class Teacher of the General 
Secondary Education Institution “Solonyanskaya 
Secondary General Education School of I–III degrees” 
Solonya village council of Dnipropetrovsk region, Solone 
town, Solonyansky district, Dnipropetrovsk region, 
Ukraine

ALL CHILDREN ARE TALENTED
Summary.
In the article of the rubric “I am a gifted person”, the 

author offers to meet Anhelina Kuzmenko, a student of the 
Solonyanska Secondary School of the 1st–3rd grades of the 
Solonyansk village council of the Dnipropetrovsk region. 
The young girl has already won the first victories in her 
creative quest. Angelina is engaged in vocals and dances, 
looking for herself. We know very well that music develops 
and inspires. Music lessons accelerate the development of 
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the child’s brain, especially those areas responsible for 
speech, reading and communication skills. Angelina is a 
clear confirmation of this – the girl develops harmoniously 
both in art and does not lag behind in learning.

Everyone is a person who is endowed with certain 
talents. The main thing is to find and develop it. This 
is a task for parents, teachers, and the child. Finding 
this talent is just the beginning of self-realization and a 
happy future. It is necessary to constantly work hard on 
its development and improvement. An important task of 
adults is to create favorable conditions for the disclosure 
of children’s talents. In particular, music lessons at an 

early age can help to show artistic flair, independence, 
develop a tendency to creativity and self-realization, 
musical and choreographic abilities, taste, as well as 
the ability to communicate through the art of singing or 
dancing.

Musical art is one of the most effective means of 
comprehensive and harmonious development, influence 
on the inner world of the child, the formation of value 
orientations. The power of music is that it affects in every 
way, namely: will, intellect, feelings, physiology, thinking.

Keywords: gifted child; singing; dancing; music; 
development; competitions.
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