
Кіровоградська Мала академія наук 

учнівської молоді 

 

«Попіл невідомих віршів» 

 

Шевченко Аліна Андріївна, учениця 10 класу «Ізмайлівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Приютівської селищної ради» Кіровоградської 

області 

● Переможниця всеукраїнського конкурсу есе імені Сергія Кемського до дня 

гідності та свободи, 2019 р. 

● Переможниця Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України 2019-2020 н.р – ІІ етап І місце 

(відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, секція 

«Літературна творчість») 

● Учасниця Всеукраїнського літературного конкурсу імені кримського 

українського письменника, поета Данила Кононенка «Ми – діти твої, Україно!» 

2020 р. – ІІІ місце в номінації «Проза» 

● Переможниця обласного туру Всеукраїнського дитячого літературного 

конкурсу «Творчі канікули» 2020 р. – І місце, номінація «Природа – джерело 

натхнення та краси» 

● Учасниця III Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені 

Івана Чендея – нагороджена Почесною відзнакою конкурсу «Кращий твір юного 

автора» 2020 р. 

● Дипломантка Міжнародного конкурсу «Море талантів» – фіналіст в 

номінації «Проза» 2020 р.  

 

Сфера наукових інтересів: літературна творчість; журналістика; мистецтво 

живопису і фотографій різних років. Фольклористика; усна народна творчість  і 

дослідження рідного краю.  

 

У дослідницькій роботі, як і в самому оповіданні, порушено проблему 

актуальності літератури і ціни справжнього таланту загалом. Протиставлено 

служіння мистецтву заради самого мистецтва із звичайними примхами багатія, що 

втратив здоровий глузд, лиш раз доторкнувшись до прекрасного, до творчості 

зовсім невідомого поета. Бахтіяр мав рідкісний талант, та використовував його 

лише для гармонії з собою й викладенням думок і почуттів на папері. Славко, як 

абсолютна протилежність Бахтіяра, теж має власні цінності, які його ж самого і 

знищили. Кажуть, людина живе, доки має здатність думати. Та от чи думати 

раціонально – це вже питання… Славко, чиє ім'я скорочено звучить «Слава», 

сходить з розуму від осмислення того, що одна з його примх –  не виконалася. 

Висновком даної роботи є усвідомлення того, що мистецтво – вічне, не підвласне 

ані впливу матеріальному, ані швидкоплинності часу, навіть знищенню, 

принаймні спробам це зробити. Митець може існувати без слави і визнання, якщо 

він творить по-справжньому... 


