
Треба прагнути бути 
людиною, 

незважаючи на всю 
жорстокість світу. 

 

 

 

Ви чекаєте на скарби, 
що, як манна 

небесна, впадуть до 
вас, а між тим кожен 
із вас має величезні 
скарби, які ви мало 

цінуєте. 

Скарби у наших душах 

 

 

  



Талановита дівчина з 
міста Березань на 
Київщині. 

Учениця 
ДНЗ“Березанський 
професійний 
аграрний ліцей” в 
1998-2001 роках. 

Березанський ніжний 
соловейко. 

 

ОКСАНА 

КУНЦЕВИЧ-

КОВАЛЬЧУК 

 

 



  

   

Висока духовність 

 

Працелюбність 

 

Жага до знань 

 

Любов до життя і 

до співу 

 

Гарний смак 

 

Талант 

 

 

Скромність 

 

Вимогливість до 

себе 

Оксані 

властиві 



Становлення 

особистості 

  Маючи неабиякий вокальний 

талант, Оксана ще в дитинстві 

зрозуміла, що потрібно бескінечно 

працювати над собою: над своїм 

голосом, зовнішністю, духовною 

культурою.  

  Зовсім не випадкова її зустріч з 

талановитим викладачем вокалу 

Шевель Оксаною Іванівною. Вона, 

почувши голос дівчинки, була 

вражена і запропонувала  Оксані 

навчатись співу  саме в неї. 



Навчання в ліцеї  

Навчаючись за професією кухаря-

продавця в професійному ліцеї, 

Оксана приймала активну участь в 

бескінечних співочих конкурсах, 

літературних вечорах (виконувала 

навіть пісні В.Висоцького), зростала як 

вокалістка, як майстер кухарської 

справи.  

  
 



 Навчання не 

пройшло 

безслідно. 

Кухарська справа 

стала непоганим 

заробітком,а душа 

потребувала пісні. 

Оксана- творча 

особистість зі 

смаком і в 

приготуванні їжі, і в 

вокалі. Їй не 

вистачало знань. 

Знову навчання: 

факультет 

естрадного співу  в 

училищі культури.   

 

  

 

 



 

 

Прийшло справжнє 

визнання…  

 



На досягнутому не зупиниться 

 ніколи. Оксана вимоглива до себе. 



Домашнє завдання 

  Оксана Кунцевич-Ковальчук дуже любить своє місто 

Березань, хоча давно живе в Києві, має власну сім'ю, 

стала мамою,працює адміністратором в дитячому 

розважальному центрі,займається на курсах акторської 

майстерності при кіностудії О.Довженко,має вже своїх 

особистих учнів, яких навчає співу і приймає участь в 

вокальних конкурсах. 

  Оксана ніколи не відмовляється співати на концертах в 

Березані, пам'ятає про ліцей: згадує з повагою і вдячністю 

своїх наставників. Саме за її ініціативою був створений в 

Березані співочий колектив “The Best”-тріо дівчат.  

Оксана , ми так пишаємось тобою. Ти - наша гордість! 



Наше бачення Оксани… 
     На погляд, навіть 

перший,незвичайна ліцеїстка:  

 Невпевнена в собі,кмітлива, 
скромна. 

 В актовій залі на сцені-артистка: 

 То Берегиня вона, то калина-
співочі образи умовні. 

       Захоплена творчістю Шевель 
Оксани, 

 Душу має високої якості. 

 Відносно вокальної кар'єри-
грандіозні плани, 

 Заняття куховарством також надає 
радості. 

         Оксану через рік після ліцею 
не впізнати  зовсім. 

 Естрадний факультет музичного 
коледжу. 

 Сцена,пісні нові,виступи. 

 Мрія поряд-Оксана все зможе. 

        



Їй талант - на користь… 
 Є сім'я:чоловік, 5-річна донька. 

 Березань,брати, мама, тріо “The 
Best”. 

 Визнання, успіх-роботи безодня. 

 Кар'єра співачки-її хрест. 

     В Карооке потрапила 
невипадково: 

 Сам Кондратюк здивований співом 
її. 

 Для ліцею Березанського 
відкриття це - не нове, 

 Солов'єм сливе дівчина в нашім 
краї. 

      Гордість має ліцей-Оксану 
Кунцевич. 

 Їй талант –на користь, праця 
стоїть за ним. 

 Не зупиниться на Березані-почує 
Європа її голос. 

 Допоможе батьківщини солодкий 
дим. 

 


