
108

№ 4 (87) / IV квартал / 2022Освіта та розвиток обдарованої особистості

Анотація.
У розділі «Я – обдарована особистість» автор статті знайомить читачів з ученицями ліцею № 1 Жук Владис-

лавою та Коваленко Марічкою. У статті висвітлюються грані особистості дівчат, їхні досягнення та перемоги 
на різноманітних конкурсах. Дівчата постійно та захоплено працюють над самовдосконаленням, шукають різно-
манітні шляхи для прояву своїх талантів.

Ключові слова: обдарована особистість; музичні досягнення; різностороння особистість; конкурси, фестивалі.

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  дитячі колективи, представни-
ки різних гуртків, діти, 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 інтелектуально-творчих, так і спортивних конкурсів і змагань. Це і творчо обдаровані діти, які цікавляться 
музикою, танцями, театральним ,образотворчим мистецтвом, туризмом, шахами чи пишуть вірші. Це юні тех-

ніки, винахідники, майбутні науковці, журналісти та репортери.

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

У пропонованій читачам статті хочемо поділити-
ся музичними досягненнями учениць Радомишль-
ського ліцею № 1 імені Т. Г. Шевченка (Житомир-
ська обл.). Героїнь нашої статті об’єднала музика, 
любов до української пісні і творчості.

«Тендітна, невисока на зріст та завжди усміхне-
на,» – саме такою описують Марічку Коваленко її од-
нокласники. А ще її називають «соловейком Полісся».

З раннього дитинства Марічка обожнювала 
пізнавати і вивчати щось нове. Захоплювалася му-

зикою, танцями та рукоділлям, займалася спортом, 
аеробікою, вишивкою… Чимось героїня нашої 
статті продовжує займатися і зараз, а до чогось ін-
терес уже втратила і натомість знайшла нове захо-
плення. Одним із таких нових захоплень для Ма-
річки виявилося мистецтво фотографії. Дівчинка 
вважає, що створення фото – це діло спонтанне, 
адже природа та світ, що нас оточують, занадто 
непостійні.

Ось деякі роботи дівчинки. 
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Ще одним захопленням дівчинки є вишивка. 
Вишиває Марічка бісером, як і її мама. 

А ось співати дівчинка почала ще змалечку. 
«Мабуть, саме бабуся, Ніна Олександрівна, змог-
ла прищепити любов до пісні», – зазначає дівчин-
ка, – «бо співали усюди, куди б не пішли». 

Невдовзі батьки віддали Марічку до музичної 
школи. Спочатку співала лише для себе та рід-
них. Проте, згодом, почала виходити на сцену як 
солістка хору, ансамблю, брала участь у різних 
конкурсах і виборювала призові місця.

У 2017 році за участь у конкурсі «Всеукраїн-
ська музична олімпіада «Голос України» здобула 
диплом лауреата ІІ ступеня.

У 2019 році на фестивалі – конкурсі естрадно-
го співу «Кришталеві нотки» зайняла ІІІ місце у 
номінації «Солісти».

У 2020 році спробувала себе в народному співі 
та отримала Гранпрі.

У своїх вчителів Волинець Тетяни Григорів-
ни, Мотрушенко Ольги Леонідівни та Зіміної 
Людмили Павлівни Марічка навчалася відчувати 
красу співу та виконувати на фортепіано твори 
класичної музики.

Фото 1, 2. Марічка разом з вчителями музики

Жодне свято у ліцеї та місті не обходиться без 
її участі. Вона є учасницею ансамблю бандурис-
тів, а також відвідує заняття з вокалу в Будинку 
дитячої творчості. Будучи учасницею ансамблю 
«Голубки» Марічка отримала диплом ІІІ ступеня 
у номінації «Вокальні ансамблі».

Зараз Марічка є випускницею Радомишль-
ського ліцею № 1 ім. Т. Г. Шевченка. Своє жит-
тя юна дівчина мріє пов’язати з музикою. Щиро 
хочеться їй побажати здійснення мрій та сміливо 
йти до своєї мети.

Наступна героїня нашої статті – випускни-
ця та відмінниця Радомишльського ліцею № 1 
ім. Т. Г. Шевченка Жук Владислава. Чарівна і со-
ром’язлива, вона народилася у дружній родині. 
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Фото 3. Владислава з родиною

З дитинства займалася спортом, танцями, ба-
гато читала, малювала, співала. Любов до співу 
та музики прищепила бабуся, Світлана Володи-
мирівна. Саме з нею Влада довгими вечорами 
співала українські пісні. Свою активність у за-
хопленні різними видами творчої діяльності ді-
вчинка зберегла до 11 класу.

Із 6 років Влада відвідувала вокальний гурток 
у Будинку культури. Була вихованкою Валентини 
Євстахівни – чудової вчительки вокалу, завдяки 
якій виступала на різних місцевих святах і кон-
курсах нашого міста й області.

Особливу активність у навчанні виявила з 
14 років. Брала участь у таких конкурсах, як 
фізико- математичний «Левеня»; з англійської 
мови «Грінвіч». Також неодноразово була учас-
ницею науково- практичної конференції НДТ 
«Пошук».

У 2019 році була учасницею V Всеукраїнської 
наукової конференції студентів «Наукова Україна». 

Із 13 років відвідувала школу – студію «Тан-
ці Олени Сафонової». Брала участь у фестива-
лі – конкурсі «Талановиті діти Полісся 2017» та 
зайняла ІІІ місце в номінації естрадний танець 
групи.

У предметних олімпіадах досягла високих ре-
зультатів:

– 8 клас: І місце – з англійської мови  та сві-
тової літератури; ІІ місце – з біології; ІІІ місце – 
з хімії та фізики;

– 9 клас: у другому турі предметних олімпіад:
ІІ місце – з російської та світової літератури, ІІІ 
місце – з правознавства та стала переможцем ІІІ 
етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з ос-
нов правознавства;

– 10 клас: ІІ місце з біології та ІІІ місце з істо-
рії та правознавства у другому турі предметних 
олімпіад.

За високі досягнення у навчанні, активну гро-
мадську позицію, зразкову поведінку та сумлінне 
ставлення до навчання, Владу було нагороджено 
похвальними листами за 8, 9 та 10 класи. І це да-
леко не весь перелік  отриманих грамот, подяк і 
дипломів.

Маючи талант до співу, дівчинка відвідувала 
шкільний гурток співів, керівником якого була 
чарівна учителька музики – Тетяна Григорівна 
Волинець. За ініціативою Тетяни Григорівни був 
створений вокальний ансамбль «Голубки», що по-
стійно брав участь в обласних фестивалях і кон-
курсах. На одному з них – конкурсі вокального 
мистецтва «Кришталеві нотки», Влада зайняла ІІІ 
місце та отримала номінацію учасниці «Солісти».

Спів та тяга до навчання не єдине захоплення 
Влади. Дівчинка захоплюється вишивкою бісе-
ром. Її роботи наповнені життям, радістю та по-
чуттям прекрасного. Ось деякі роботи Влади.

Навіть важко уявити, як ця талановита дівчин-
ка все встигає, і до всього має хист. Хочеться по-
бажати здійснення мрій нашій талановитій ви-
пускниці. Ми сподіваємося, що це ще не останні 
захоплення та досягнення Влади. 
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Стаття надійшла до редколегії 4 жовтня 2022 року

Редакція журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості» бажає юним соловейкам успішного 
навчання у виші, натхнення, успіхів у майбутній життєтворчій діяльності, а також здійснення  усіх мрій! 

Нехай вогник любові до творчості та різновидів мистецтва завжди яскраво палає, надихаючи наших дівчат 
на нові звершення в мирній, нескореній, процвітаючій країні!

Meilakh Nataliia, English Teacher, Specialist of 
the Highest Qualification Category of the Radomyshl 
Lyceum No. 1 named after T. G. Shevchenko, Radomyshl, 
Zhytomyr region, Ukraine

YOUNG NIGHTINGALE OF POLISYA
Summary.
In the section “I Am a Gifted Personality”, the editors 

of the magazine “Education and Development of a Gifted 
Personality” aimed to introduce readers to talented young 
people from all regions of Ukraine in each issue. The 
heroes of this section have already been schoolchildren 
(from the youngest to graduates) and students, and even 
entire children's groups, representatives of various circles, 
children who showed outstanding abilities in a wide 
variety of areas and directions. These are real leaders, 

presidents of school councils, activists, prize-winners, 
winners and laureates of international and All-Ukrainian 
intellectual and creative as well as sports contests and 
competitions. These are creatively gifted children who are 
interested in music, dance, theater or visual arts, tourism, 
chess or writing poems. These are young technicians, 
inventors, future scientists, journalists and reporters.

In the section “I am a gifted personality”, the author 
of the article introduces students of Lyceum No. 1 Zhuk 
Vladyslava and Kovalenko Marichka to the readers. The 
article highlights the facets of the girls' personality, their 
achievements and victories in various competitions. The 
girls are constantly and passionately working on self-
improvement, looking for various ways to show their talents.

Keywords: gifted personality; musical achievements; 
versatile personality; contests, festivals.


