
66

№ 4 (47) /04/2016Освіта та розвиток обдарованої особистості

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТь

«Талант – то крапля здібностей та море праці», – 
ці слова Григіра Тютюнника влучно характеризують 
Репецького Євгена, учня 11-Б класу загальноосвіт-
нього навчального закладу № 3, Подільського району 
міста Києва.

Євген Репецький на святі останнього дзвоника, 9 клас

Талановиті діти – талановиті в усьому. Такі учні, 
окрім відмінної успішності у навчанні, встигають ма-
лювати, займатися музикою, спортом, декоративно-
ужитковим  мистецтвом  і досягати певних результа-
тів у всіх починаннях.

Психологи зазначають, що важливою проблемою 
обдарованих дітей є непропорційність їхнього роз-
витку. Здібності у таких дітей можуть виявлятися в  

певній сфері, а тим часом у іншій сфері вони може 
бути перебувати на рівні, що є нижчим від норми.

У середньому загальноосвітньому навчальному 
закладі № 6 Подільського району міста Києва є ба-
гато талановитих дітей, але сьогодні ми хочемо роз-
повісти про учня 11-Б класу Репецького Євгена, який 
протягом навчання у ЗНЗ заявив про себе не лише у 
навчальному закладі та районі, а й у місті. 

Унікальність нашого обдарованого учня полягає в 
тому, що його таланти різнобічні. Зовні Євген нічим 
не відрізняється від однолітків: обожнює волейбол, 
він врівноважений, привітний та чуйний, має гар-
не почуття гумору, завжди прийде на допомогу. Од-
нак, якщо згадати його шкільні роки, то дивуєшся: як 
стільки енергії, наполегливості, активності, інтелекту, 
досягнень, нагород втілено в одній, на перший по-
гляд, звичайній особистості!

Будь-яка справа, яку розпочинає Женя, він ви-
конує з ювелірною довершеністю: чи розв’язання 
відповідного завдання на навчальних заняттях з 
праці, чи малюнок з пейзажем, чи роль казково-
го персонажа у шкільній п’єсі, чи відповідальна 
місія незмінного ведучого на загальношкільних  
святах.

Так, з молодших класів Євген є активним учасни-
ком шкільного інтелектуального клубу. У  2012/13 на-
вчальному році, спочатку в складі команди «Логос», 
потім – «Індиго», він кожного року отримує перемогу 
на районному, а потім міському етапі ігор «Юніор» та 
«Інтелект-турнір». 

ТАЛАНТ – ТО КРАПЛЯ ЗДІБНОСТЕЙ ТА МОРЕ ПРАцІ

Лариса Анатоліївна Віценко, 
учитель історії,
класний керівник 11-Б класу ЗНЗ № 6,
Подільського району м. Києва,
м. Київ, Україна



67

Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТь

Ось деякі нагороди нашого таланту, починаючи з початкової ланки.

дух відкриттів, що мало значний вплив на роз- 
виток Жені.

З 2012 р. Євген бере участь та перемагає на Все-
українському конкурсі-захисті науково-дослідниць-
ких робіт учнів-членів МАН України:

− 2013–2014 рр. – секція екологічно безпечних техно-
логій та ресурсозбереження (базова дисципліна: фізика);

− 2014–2015 рр.  – секція будівництво, архітекту-
ра та дизайн;

− 2015–2016 рр.  – секція історія (тема: «Уроки 
радянсько-фінської війни 1939–1940 рр.: на перехрес-
ті минулого і сучасного»).

Виховується Женя у повній сім’ї. Тато, Олег Ге-
оргієвич Репецький, працює у конструкторському 
бюро «Промінь», а  мама, Тетяна Василівна Репецька, 
вчителька фізики, заступник директора з навчально- 
виховної роботи ЗНЗ № 6. 

З дитинства Женя захоплювався футболом,  
а потім фізикою, історією та мовами. Хлопчик 
любить читати і зростає допитливою та активною  
дитиною.

Класний керівник, Лариса Анатоліївна Віценко, 
на своїх навчальних цікавих та несподіваних за-
няттях з історії завжди прагнула пробудити в учнів 
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переможця ІІ-го (міського) етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту серед членів МАН України.

Обдаровані діти – це майбутнє нашої країни.  
І кому як не нам, учителям ХХІ століття, створюва-
ти для таких дітей сприятливе розвивальне середо-
вище, щоб вони творчо, інтелектуально, духовно та 
фізично розвивалися. Допомогти дитині розвину-
ти свій дар є одним із наших завдань сьогодні. Тут 
доречно згадати слова письменника Ісаака Бабеля: 
«Генії не падають з неба, вони повинні мати можли-
вість утворюватися і розвиватися».

Творчий колектив учителів загальноосвітнього 
навчального закладу № 6, Подільського району міста 
Києва докладає максимальних зусиль, щоб вихованці 
закладу, використовуючи свої знання, сяяли так само 
яскраво, як і учні елітних закладів міста.

Також Женя цікавиться науковою діяльністю, до 
того ж, у практичному контексті. Журнал «Паросток» 
№ 4, 2014 р. надрукував статтю з актуальною темою: 
«Упровадження принципів екологічного дизайну в 
умовах сучасного міста. Проект екологізації будинку».

З 6 до 11 класу Євген був постійним учасником 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з різних пред-
метів: математики, української мови, історії, біології, 
географії, хімії, фізики, світової літератури. З кожного 
предмета на ІІ-му (районному) етапі виборював пере-
можне місце, що давало йому можливість продовжу-
вати боротьбу на ІІІ-му етапі. Женя має дипломи у: 

-	 2012–2014 рр. за ІІІ місце з фізики, історії, 
української мови;

-	 2014–2015 рр. за І місце з української мови та 
літератури; дипломи Першого та Другого ступеня  


