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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

ВИБІР ЗРОБЛЕНО − БУДУ ЩАСЛИВИМ!

Зінаїда Іванівна Хоменко,
кандидат психологічних наук, 
практичний психолог Фінансового ліцею
Подільського району м. Києва,
м. Київ, Україна

У людини більше шансів реалізуватися, коли вона 
з ранньої юності визначила власне професійне май-
бутнє. Андрій Шокін зрозумів, що його життєве кре-
до: будь-що бути щасливим, тобто отримати улюбле-
ну професію та дарувати людям радість. 

Андрій Шокін, випускник фінансового ліцею
2014/2015 навчального року

Андрій чітко усвідомлює, що потрібно для до-
сягнення його цілей.

Андрій: «… жити хочу в Україні! Погодьтеся, 
що сьогодні це звучить круто! Патріотично! жити 
хочу в Україні, але жити так, щоб мати можливість 
їй приносити користь, а собі задоволення: подоро-
жувати, пізнавати світ, бути вільною, незалежною  
людиною».

Хлопцю є у кого навчатися. Людина, яка є взірцем 
для Андрія – це батько. Батькові Андрія, Олександру 
Олексійовичу, по-справжньому пощастило, оскільки 
він має двох синів, для яких зумів стати гарним порад-
ником і товаришем. Старший син, Андрій, переймає 
від батька усі найкращі риси і хоче бути схожим на 
нього. Андрій піклується про меншого брата Олексія, 
для якого є прикладом не лише вдома, але й у навчанні.

Андрій: «До кожної людини, з якою доводиться 
мати справу в житті, я приглядаюся. Дивлюся чого 
можна навчитися, що можна запозичити». 

Природна кмітливість допомогла хлопцю сфор-
мувати уважність, порядність, впевненість, толерант-
ність, а також навчитися бути цікавим співрозмовни-
ком. Існує така східна мудрість: «Ніхто тобі не друг, 
ніхто тобі не ворог. Кожний для тебе – Учитель». Цей 
вислів є життєвою філософією для Андрія та допома-
гає йому мати щирих і вірних друзів, гарних настав-
ників та учителів. 

Андрій щиро вдячний Юрію Васильовичу Бицю-
рі, вчителю економіки, який зацікавив своїм пред-
метом – економікою. Науково-дослідницька робота з 
цього предмета розвинула в юнака такі риси, як: ціле-
спрямованість, наполегливість, впевненість. 

Андрій знає дорогу до щастя. 
Андрій: «… життєвий шлях не простий. Потріб-

но працювати над собою, ставити мету та йти до 
неї цілеспрямовано. Перемога, результат і досягнен-
ня мети – це одна з найбільших радостей для мене. 
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Вчителі та однокласники за роки навчання у Фінан-
совому ліцеї Подільського району міста Києва стали 
для мене першим колективом, який допоміг відчути 
радість перемоги».

Навчаючись у Фінансовому ліцеї Шокін Андрій 
брав активну участь у громадському житті навчаль-
ного закладу, а також випробовував власні знання 
в олімпіадах різного рівня. У 10-му класі він по-
сів третє місце у III-му етапі Всеукраїнської учнів-
ської олімпіади з географії у 2013/2014 н. р., а у  
2015 р. отримав перше місце на II-му (міському) 
етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України в секції «Економічна теорія та історія 
економічної думки», базова дисципліна «Математи-
ка». Також Андрій був учасником III-го етапу Все-
українського конкурсу-захисту науково-дослідниць-
ких робіт учнів-членів Малої академії наук України 
відділення економіки, у секції «Економічна теорія 
та історія економічної думки» з роботою на тему: 
«Ринок цінних паперів в Україні» і став переможцем  
IV-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  
з економіки.

Це значущі для Андрія нагороди, тому що вони 
дають можливість здійснити його мрію – вступити до 
вищого навчального закладу і стати професійним еко-
номістом-фінансистом.

Юрій Васильович та його переможці
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