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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

«І жИТИ СПІШИТИ ТРЕБА... »

Вікторія Василівна Мелещенко,
класний керівник, учитель російської мови 
та літератури, зарубіжної літератури, 
учитель вищої категорії, старший вчитель 
гімназії № 257 «Синьоозерна»
Подільського району у місті Києві
Державної адміністрації,
м. Київ, Україна

Слова Василя Симоненка, що лягли в основу назви 
цієї статті, є життєвим кредо однієї, на перший пог-
ляд, звичайної дівчинки з Києва, Ревуцької Вікторії, 
що є ученицею 10 класу гімназії № 257 «Синьоозер-
на», розташованої у Подільському районі міста Києва. 

Віка народилася у Києві, у родині, де звикли чес-
но працювати, де любов до дитини завжди на першо-
му місці. Іноді підтримки з боку батьків все ж не ви-
стачало, однак це ще більше підбадьорювало дівчину 
до нових висот. Вона завжди домагалася перемоги, 
чого б це не коштувало.

Із раннього дитинства Віка працювала над собою. 
У 4 роки вона вже вміла читати та годинами могла си-
діти над зошитами й вимальовувати символи, а тому 
швидко навчилася писати. Усе своє життя дівчина 
шукала той напрям, де можна було б реалізуватися. 
Це були різноманітні заняття: карате, художня шко-
ла, айкідо. Вона постійно шукала себе, щось близьке 
власній душі.

У 2005 р. Вікторія вступає до столичної спеціа-
лізованої школи № 257. Успішні кроки дівчині допо-
могла зробити перша вчителька Рудько Ірина Станіс-
лавівна. Це людина, яка зуміла зацікавити маленьку 
Віку, повела правильною шкільною стежиною. Ре-
зультатом її пошуків стала перемога – І місце у шкіль-
ній олімпіаді з української мови та ІІІ місце у район-
ному етапі конкурсу імені Петра Яцика.  У цей період 
відкривається поетичний талант дитини.

Відомий вислів Григорія Сковороди: «Ні про що 
не турбуватись, означає не жити, а бути мертвим, 

адже турбота – це рух душі, а життя – це рух», – став 
для Віки є життєвим кредо. Ніколи не зупинятися, ру-
хатися вперед – ось що означає жити. Організація на-
вчального процесу гімназії надає учням можливість 
брати участь у різних конкурсах та олімпіадах, а отже, 
сприяти саморозвитку. Адміністрація навчального за-
кладу намагається підтримати ученицю, а дружній ко-
лектив однокласників, в якому Віка здобуває знання, 
створює чудову атмосферу для досягнення цілей.

Посвята в гімназисти активізувала ученицю, до-
дала їй ентузіазму. Життя активної гімназистки пе-
редбачає участь у численних олімпіадах, а тому на-
полегливість, завзяття, відповідальне ставлення до 
навчання дали позитивні результати. Серед досягнень 
Віки можна назвати наступні.

2010–2011 навчальний рік
I місце на II-му етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з математики;
II місце на II-му етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з історії.
2011–2012 навчальний рік
II місце на II-му етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з української мови;
II місце на II-му етапі олімпіади зі зарубіжної лі-

тератури;
II місце на II-му етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з історії України.
2012–2013 навчальний рік
III місце на II-му етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з історії;

Сьогодні усе для тебе — 
Озера, гаї, степи. 

І жити спішити треба, 
Кохати спішити треба — 

Гляди ж не проспи!

Василь Симоненко



68

№ 8 (39) /08/2015Освіта та розвиток обдарованої особистості

II місце на II-му етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з географії;

I місце на II-му етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з української мови та літератури;

II місце на II-му етапі олімпіади з англійської 
мови;

III місце на ІII-му етапі Всеукраїнської  учнівської 
олімпіади з географії;

III місце на ІII-му етапі Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з української мови та літератури.

2013 –2014 навчальний рік
I місце на районному конкурсі знавців української 

мови імені Петра Яцика;
II місце на I-му етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії;
II місце на II-му етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови;
I місце на II-му етапі Всеукраїнської олімпіади з 

географії;
II місце на II-му етапі Всеукраїнської олімпіади зі 

світової літератури;
III місце на ІII-му етапі Міжнародного конкурсу 

імені Петра Яцика;
III місце на ІII-му етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з географії;
II місце на ІII-му етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови та літератури;
III місце на ІII-му етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади зі світової літератури.
Також була учасником інтелект-турніру у складі 

команди Smarts:
2012 р. – II місце у районному етапі;
2014 р. – III місце у міському етапі.
2014–2015 навчальний рік
II місце на II-му етапі Всеукраїнської олімпіади з 

географії;
III місце на II-му етапі Всеукраїнської олімпіади 

з історії;
III місце на II-му етапі Всеукраїнської олімпіади з 

української мови та літератури;
II місце на II-му етапі Всеукраїнської олімпіади з 

англійської мови;
II місце на ІII-му етапі Всеукраїнської олімпіади 

з географії;
II місце на ІII-му етапі Всеукраїнської олімпіади з 

української мови та літератури;
Вікторія також була учасником команди інтелект-

турніру «Справи судові», де команда виборола II місце.
Віка бере участь у щорічних читаннях, присвяче-

них Т. Шевченку, має грамоти від ректора універси-
тету культури і мистецтва М. Поплавського за тала-
новиті поетичні твори, присвячені Дню рідної мови. 
Вікторія – претендент на звання «обдарована дитина 
Подільського району, міста Києва». Усе це є підтвер-
дженням всебічного розвитку учениці.

«Свого навчайтесь і чужого не цурайтесь», – ви-
слів, який Вікторія взяла на озброєння, а тому ви-
вчає англійську, німецьку, польську мови. Цікавиться  
звичаями та традиціями цих країн.

Віка спробувала також себе в різних стилях танців 
(східні, класичні, сучасні), але справжнім відкриттям 
став для неї баскетбол. Досить дивний вибір для лю-
дини невеликого зросту, тим паче дівчини, але саме 
цей вид спорту здійснив найнеймовірніше – став час-
тиною життя. 

Віка: «Баскетбол здатен подарувати людині 
не лише фізичну витривалість і спортивний азарт,  
а й величезну кількість знайомих та друзів, які  ра-
зом з тобою прямують до перемоги. Це ніби якась за-
лежність: як тільки ти вловлюєш присмак боротьби 
та стихію самої гри, ти вже не можеш зупинитися. 
Реально забуваєш де ти, що відбувається і думаєш 
лише про те, як перемогти. «Цей вид спорту – до-
сить важкий, я постійно мушу боротися, але це вар-
те того».

У 2014 р. команда виборола ІІІ місце у Всеукраїн-
ській Юнацькій баскетбольній Лізі, серед дівчат  
1998 року народження й молодших, гравцем якої була 
Віка, а також ІІІ місце у змаганнях Kiev Basketball 
League. Middle School Girls. 

Вагомою перемогою 2015 р. є ІІ місце у змаганнях 
Kiev Basketball League. High School JV Girls, де Вікто-
рія була капітаном команди. 

Кожне змагання проходять у різних містах Украї-
ни, а це щоразу нові відкриття, подорожі та пізнання 
культури і традицій.

Віка комунікабельна, товариська дівчина. Вона – 
справжній лідер, має власну думку, а отже, є не такою, 
як усі.

Мелещенко Вікторія Василівна (класний керів-
ник) говорить про Віку таке: «Ця дитина – борець по 
натурі, вона завжди досягає поставленої мети». 

Швидше, вище, сильніше –
це мій девіз у житті,
Не можна впадати у розпач,
поступатись меті.
Із силою волі я зможу
У світі чогось досягти.
Ніколи не здаватися,
Сміливо вперед іти!


