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Вітаємо у Родині «Самоцвітів»!

За традицією, підсу�ову�чи 2020 рік, визначаючи головні події, 
неможливо у�икну�и відчу�тя того, що рік бу� складний, рік не 
простих і важливих  рішень.  Він  приніс нам багато 
«сюрпризів», але кожна подія в нашому житті - це нова 
можливість та відкриття кращих перспектив! В у�овах 
неочіку�аних обмежень, він змусив нас по іншому відчу�ати та 
ставати більш відкритими.  Ми змінили пріоритети, але не 
зрадили цінностей, так народився конку�с інтерпретацій за 
мотивами відомих х�дожників - «Діалог� зі старими 
Майстрами»!

Ми не очіку�али такої великої зацікавленості і відг��ів.  
Конку�си відбу�ались онлайн, що для організаторів,  для 
у�асників та  педагогів, стало опану�анням чогось нового і не 
звичного. Результат зараз перед Вам –  каталог робіт кращих  
з кращих! 
Це наш подару�ок вам під ялиночку, любі наші у�асники!
 
У  Новому 2021 році ми щиро бажаємо кожному, щоб рік 
прийдешній став роком міцного здоров’я, роком радості і добра, 
гармонії та ду�евної  рівноваг�.  Кожній родині бажаємо 
добробу�у й достатку. Хай у кожній домівці панує любов, 
взаєморозу�іння та затишок. Нехай Новий рік розкриває перед 
вами нові горизонти, надихає і стає роком нового, світлого 
майбу�нього!  У насту�ному році ми всі станемо щасливішими, 
добрішими і у�ажнішими до оточу�чих нас людей, а світ 
відкриє нам нові двері!

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Ваша команда «Самоцвітів»



Лікар Римма 
Учениця 4-го класу КЗ "Пу�ильська х�дожня школа", 
викладач Лікар Марія Василівна.
Римма з дитинства наділена талантом не просто чу�и музику або 
бачити колір‚ але й переживати їх моральний вплив. Вона старанна‚ 
дисциплінована‚ працелюбна і у�ажна у�ениця. Дитина від природи 
має сх�льність до цікавих експерементів в мистецтві‚ пробу�ати 
вивчати нові тех�іки. Світ‚ який нас оточує‚ багатий фарбами‚ і 
кожна фарба розмовляє з нами особливою мовою‚ проявляючись у 
тільки їй притаманній дії і маючи свої індивідуальні якості.

КЗ "Пу�ильська х�дожня школа"



Петришина Наталія, народилась 12 квітня 1978р. у Запоріжжі. 
Зараз живу і працюю в Києві. Маю вищу економічну и 
біологічну освіту. Наразі, вдячна моїй родині та викладачам, 
які підтримали мене та надавали творчого натх�ення в 
мистецтві.
Кожна людина бачить оточу�чий світ по різному. І те, що 
вона несе у своєму серці, мріях і ду�ках потребує реалізації в 
навколишньому світі. Так досить цікаві сюжети і загадки нам 
залишили великі майстри минулого, які заслу�ову�ть нашої 
поваг�.

 Петришина Наталіям.Київ



Твердий Тімур

Мене звати Твердий Тіму�, мені 15 років, народився в  селі Івангород, 
Кіровог�адської області. Мальовнича краса рідного села надихає мене до 
творчості. Я часто приходжу на берег річки малювати пейзажі аквареллю. 
Мої роботи отриму�ть призові місця на обласних, Всеу�раїнських та 
Міжнародних конку�сах .
Нещодавно я захопився народною х�дожньою обробкою  по дереву – 
цікавою  і дуже захоплюючою справою. Обробляючи дерево своїми ру�ами, 
вкладаю ду�у у  вироби. Звичайна деревина перетворюється у витвір 
мистецтва. Різьба дуже захоплює, постійно хочеться щось спробу�ати 
нове та складніше.  Робота по дереву окрилює мене, дарує натх�ення. 
Мені найбільше подобається вирізати  картини. Моя перша робота – 
інтерпретація картини Анрі Матісса зайняла І місце у конку�сі "Діалог зі 
старими майстрами - Анрі Матісс". 
Сподіваюсь, своїм захопленням буду продовжу�ати і розвивати традиційні 
види народного декоративного мистецтва!

Олександрівський районний центр дитячої та юнацької творчості



Ліпленням я займаюсь давно, з 4 років. Мені дуже подобається створювати 
кру�лі скульпту�и, рельєфи,  портрети, особливо архітекту�у. 
Як тільки знаходиться вільна х�илинка між навчанням у школі та 
х�дожній школі, ліплю. Дуже люблю історію, багато читаю книг, статті в 
інтернеті про видатних людей. Особливо цікавить історія початку 18 - 
середина 20 століття, події, які відбу�алися в цей період.  Залюбки створив 
фіг��и деяких із них: Шарль де Голль та Отто фон Бісмарк.
Мені подобається ліпити фіг��и дідусів. Дуже цікаво та складно виразити 
міміку, зморшки, волосся, вуса, бороду, а саме найваще – створити виразні 
очі, в яких виразити все пережите в житті, почу�тя.
Зараз закінчив скульпту�у Пророко-Іллінської церкви м.Су�и.
Хочеться навчатися, розвиватися, вдосконалюватисяв цій галузі, бу�и 
архітектором. 

Мар ’єта Олексій 
Су�ська дитяча х�дожня школа ім. М.Г.Лисенка

Покровська церква м.Су�и

“Казкар”

“Домовичок”

“Отто фон Бісмарк”“Володар лісу”Пророко-Іллінська церква, 
м.Су�и 



Школьник Соф'я

Школьник Соф'я , 10 років. З раннього дитинства захоплюється 
танцями, музикою, малюванням.Навчається в МШ 15 м.Одеси, клас 
образотворчого мистецтва , викладач Харитонова І. Г.
Соф'я приймала у�асть та була переможцем міжнародних  - Богемська 
іскра Чехія, Слов'янське джерело Кау�ас, Литва та Всеу�раїнських - 
Сяйво Різдвяних зірок  Київ, Чубинський Фест Київ, Різдвяна зірка 
Київ - конку�сів. Любить  ліпити, і працює в тех�іці г�аш. 
Улюблені  теми: тварини, людина, природа, море і сім'я .  

Мистецька школа №15 ім. Т.І Боєвої
Володарка Міні Гран-Прі, жовтень 2020.

“Павич” “Святий Вечір”

“Сім’я”
“Вербна неділя”

“Одеський дворік” “Подорож”



Я, Сивак Дарина Олександрівна, мені 12 років. Я з дитинства люблю 
малювати, тому батьки віддали   в Крижопільську х�дожню школу. 
В х�дожній школі мені подобалася атмосфера спокою і тиші. Мама каже, що 
я дуже спокійна і така професія х�дожника  мені  підійде. 
В школі часто ми малюємо натюрморти та пейзажі.
Мама і тато пишаються мною, коли до нас приходять друзі або родичі, 
вони завжди показу�ть мої малюнки.
Я б хотіла стати відомим х�дожником!  

Сивак Дарина 
Крижопільська школа естетичного виховання



Бажанова Єлизавета 

Я, Бажанова Єлизавета, народилася у місті Су�и, мені 18 років. 
З самого дитинства захоплювалася різними видами мистецтва: 
танцями, музикою та х�дожнім мистецтвом. Зрозу�івши, що 
малювання – це моє покликання,  вирішила навчатися цьому 
професійно. У 2017 році всту�ила до Су�ської дитячої х�дожньої школи 
ім.М.Г.Лисенка де познайомилася зі своєю викладачкою Іг�атьєвою 
Аліною Володимирівною, в якої навчаюсь і донині.
І почалося! Я приймала у�асть в різних конку�сах міського, обласного, 
всеу�раїнського та міжнародного рівнів. Спочатку це не приносило 
бажаних перемог, але я не здавалася, продовжу�чи вдосконалювати 
свою майстерність, наполегливо працюючи. Вже скоро мої старання 
мали успіх! На конку�сі образотворчого мистецтва «Діалог зі 
старими майстрами – Анрі Матіс, Сальвадор Далі, Амадео 
Модільяні», отримала mini GRAN PRIX.
Свої картини створюю переважно акриловими фарбами на папері та 
полотні. Сюжети різноманітні, але в кожен твір я вкладаю частинку 
своєї ду�і.
В подальшому, закінчивши школу, плану� всту�ити до мистецького 
ВИШу та продовжити своє навчання там. 

Су�ська дитяча х�дожня школа ім..М.Г.Лисенка
Володарка Міні Гран-Прі, жовтень 2020.

“Дивовижна дика природа”

“Ти - моя весна” “Нитки часу”

“Тепло твого серця”



З малечку захоплююсь малюванням. 
З 8 років навчалась в Су�ській дитячій х�дожній школі 
ім. М. Г. Лисенка. Беру активну у�асть в Міжнародних, 
Всеу�раїнських та міських конку�сах і є переможницею в 
багатьох з них.  

Гризун Аліса 
Су�ська Дитяча Художня школа iм. М.Г.Лисенко



Ковень Олена
Мене зву�ь Ковень Олена, мені 15 років, я проживаю в місті 
Одесса. Мій творчий шлях почався з самого дитинства, 
коли батьки помітили в мені творчий потенціал, і вперше 
відвели в х�дожню школу, в якій я відкрила для себе 
мистецтво.  Викладач відмітила що у мене досить добре 
виходить підбирати і поєдну�ати кольори. З того часу я 
заглибилась у творчість та найбільше досягла успіхів в 
області пейзажу і натюрморту. На даний момент я 
активно вивчаю і надихаюся такими майстрами, як: 
І.Айвазовскій, І.Рєпін, В.Ван Гог, Н.Рерих, К.Лоррен.

Мистецька школа №15 ім. Т.І Боєвої
Володарка Гран-Прі, жовтень 2020.



Чу�а Валерія , 16 років,  народилася  в м.Виног�адів. Випускниця 
Виног�адівської дитячої школи мистецтв ім.Б.Бартока. Учасниця та 
переможниця міжнародних, всеу�раїнських, обласних х�дожніх 
конку�сів. Володар GRAND PRIX “ Діалог зі старими майстрами - 
Анрі Матісс, Сальвадор Далі, Амадео Модільяні ”. 
“ Всьому потрібно вчитися. Мистецтво - не виняток.” Б.Брех�. 
Су�лінно працюй, не звертай у�аг� на невдачі. 
Будь який досвід це крок до успіх� і мети. 

Чука Валерія 
Виног�адівська ДМШ ім. Б. Бартока

Володарка Гран-Прі, жовтень 2020.



Lorem ipsum
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