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7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

Україна багата своїм народом, і невичерпним 
джерелом сил, натхнення, добробуту кожного народу 
є підростаюче покоління. Сьогодні школа має вихо-
вувати самостійну, креативну, впевнену особистість. 
І кожному вчителю стає радісно на серці, коли пере-
лічені якості не лише притаманні його вихованцю,  
а й реалізувались у високих досягненнях на ниві інте-
лектуальних змагань, олімпіадного руху, у конкурсі-
захисті робіт МАН України чого. 

Хочемо познайомити читачів з юною обдарова-
ною особистістю, яка проживає у столиці і навчається 
у  загальноосвітньому навчальному закладі № 6 По-
дільського району міста Києва – Полешко Андрієм 
Володимировичем.

Полешко Андрій – унікальний випускник. Колис-
кою його талантів, безперечно, стала сім’я. Дідусь 
хлопця, Полешко Олександр Пантелійович, доцент, 
кандидат технічних наук кафедри техніки і фізико-
технічних технологій університету «Київський полі-
технічний інститут» став справжнім прикладом для 
наслідування у світосприйнятті й духовності. Мама 
Андрія, Ольга Олександрівна Полешко, працює в од-
ній з київських туристичних агенцій, усіма силами 
сприяла тому, щоб ознайомити сина з найкращими 
досягненнями європейської цивілізації та культури. 
Саме з дитинства почалася цікавість Андрія до всього 
нового, прагнення розширити межі пізнання до нео-
сяжних горизонтів. 

З перших років нав- 
чання ЗНЗ № 6 По-
дільського району міс-
та Києва, хлопець виз- 
начив для себе мету − бути 
найкращим на кожному 
навчальному занятті. Ціле-
спрямованість, амбітність 
вдало поєдналися з на-
полегливістю та вмінням 
зосереджувати зусилля на 
виконанні завдання. Інтер-
еси та світоглядні запити 
Андрія не обмежувалися 
навчальною програмою,  
і лише талант та постійне 
самовдосконалення вчи-
теля спроможні сприяти 
зростанню юної обдарова-
ності. Так, з хлопцем іноді 
було нелегко, але нагороди,  
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перемоги, визнання високого рівня ерудованості у різ-
них конкурсах постійно переконували у його унікаль-
ності. Андрій має чимало досягнень у навчанні.

У 2005-2006 рр. хлопець навчався у ШДС «Пер-
воцвіт», брав участь та здобував призові місця у  
районному фестивалі дитячої творчості «Семинотка», 
а також був нагороджений Похвальним листом.

З 2006 року Полешко Андрій навчається у ЗНЗ  
№ 6 Подільського району міста Києва. Починаючи 
уже з 2007 р. Андрій став отримувати перші нагоро-
ди. Можливо вони були не настільки значущі, але для 
малого Андрійка це було першим досягненням. Ми  
знаємо, що велике завжди починається з малого. Се-
ред нагород того періоду можна перерахувати такі:

 • грамота за ІІ місце у шкільному конкурсі читців 
«Поезія про рідну мову» та зразкове ведення зошитів; 

 • участь у першому позашкільному заході – Між-
народному конкурсі знавців української мови імені 
Яцика (ІІІ місце на районному етапі);

 • грамота за активну участь у житті класу та на-
вчального закладу за підсумками навчання у молод-
ших класах;

 • подяка за ІІІ місце у районному етапі Міжнарод-
ного конкурсу знавців української мови імені Яцика.

Упродовж 2011 та 2012 рр. Андрій бере активну 
участь у діяльності інтелектуального клубу «Ерудит», 
а згодом − «Індиго». Як член клубу брав участь у від-
повідних районних та міських змагання та, здобував 
призові місця. Також хлопець долучився до шкіль-
ної секції з легкої атлетики, у складі якої упродовж  
2011–2014 рр. брав участь у районних змаганнях з бігу 
та стрибків у довжину. Андрій займав призові місця  
і був нагороджений дипломом за І місце у змаганнях 
з човникового бігу та стрибків у довжину серед_учнів 
6-го класу. Улітку хлопець брав участь у змаганнях з 
настільного тенісу (санаторій «Блакитна хвиля», міс-
то Саки, АР Крим), де виборов ІІІ місце. 

Був нагороджений грамотами за участь у від-
критому засіданні інтелектуального клубу «Ерудит» 
з присвоєнням почесного звання «Найрозумніший 
учень серед шестикласників ЗНЗ № 6 Подільсько-
го р-ну м. Києва» та за ІІ місце у районному етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики  
та історії. 

Також Андрій знайшов час долучитися до редко-
легії стінгазети класу.

У 2013-2015 рр. написав тези науково-дослід-
ницької роботи, які виставив на конкурс-захист 
МАН України, і друкувався у збірнику тез допо-
відей студентських конференцій НТУУ КПІ у сек-
ції «Машинобудування». Андрій був одним із за-
сновників шкільного Клубу Англійської Драми 
«Юніон Джек», учнівської організації, брав участь 
в організації двох постановок за мотивами творів  
М. Халліфельда.

З 2013 до 2016 рр. Андрій брав участь в різних 
олімпіадах і отримав такі нагороди:

 • грамота за І місце з історії та світової літерату-
ри, ІІ місце з фізики, англійської мови та біології, 

ІІІ місце з української мови та літератури на район-
ному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад;

 • дипломи Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту КМДА за ІІ місце з історії, ІІІ місце з біо-
логії та фізики на міському етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад;

 • грамота за І місце на районному етапі конкурсі-
захисті МАН України з науково-дослідницькою робо-
тою на тему «Взаємодія лазерного випромінювання з 
біологічними тканинами»;

 • поза конкурсом (за конкурсом беруть участь 
учні 9–11 класів) був нагороджений грамотою Київ-
ської МАН, а також грамотою Інженерно-фізичного 
факультету НТУУ КПІ за активну участь у конкурсі-
захисті МАН України та за відмінні успіхи та сумлін-
не ставлення до навчання на шляху підкорення вер-
шин науки, отримавши запрошення на навчання на 
ІФФ НТУУ КПІ;

 • диплом за І місце в особистій першості з шахів 
і подякою за активну участь в об’єднанні «Екскурсо-
вод» з одночасної гри в шахи з М Є. Штембуляком 
табору «Сонячний»; у складі команди загону брав 
участь у змаганнях з футболу та настільного тенісу;

 • грамота за І місце з фізики, біології, історії та 
світової літератури; ІІ місце з англійської та україн-
ської мов та літератури на районному етапі Всеук- 
раїнських учнівських олімпіад;

 • дипломи Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту КМДА за ІІ місце з історії та української 
мови і літератури; ІІІ місце з біології на міському ета-
пі Всеукраїнських учнівських олімпіад;

 • грамота за І місце  у районному етапі конкурсу-
захисту МАН України;

 • диплом ІІ ступеня Київської МАН та Грамотою 
ІФФ НТУУ КПІ «За наукові досягнення в області ма-
теріалознавства та перспективних технологій»;

 • грамота ММІ НТУУ КПІ за креативний підхід 
у розв’язанні проблемних задач на рівні винаходів.

У 2012 р. Андрія було обрано Головою Клубу Ан-
глійської Драми «Юніон Джек». На цій посаді почав 
реформування клубу з метою надання йому офіційно-
го статусу та систематизації його діяльності. Під 
егідою клубу Андрій організовував збір допомоги си-
лам антитерористичної операції (12ОТБр).  Разом з 
членами клубу він брав участь у фестивалі шкільних 
театрів Подільського району міста Києва. За під-
сумками конкурсу його нагороджено сертифікатом 
Британської Ради.

За час свого керівництва у клубі Андрій запро-
вадив у альма-матер органи самоуправління навчаль-
ним закладом.

 За активну громадянську позицію та значну ре-
зультативність діяльності клубу  Полешко Андрія 
Володимировича було звільнено від 3-х з 5-ти іспи-
тів ДПА. Він отримав свідоцтво «Про неповну се-
редню освіту з відзнакою»; середній бал відповід-
ного додатка 11,6 з 12.

Найбільш результативним для Андрія виявився  
2015 навчальний рік. Його було нагороджено:
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 • грамотою за І місце з історії та української 
мови та літератури; ІІ місце з фізики та біології; ІІІ 
місце з англійської мови у районному етапі Всеукра-
їнських учнівських олімпіад;

 • дипломами Департаменту освіти і науки, моло-
ді та спорту КМДА за І місце з біології, української 
мови та літератури, ІІ місце з історії, ІІІ місце з право-
знавства.

Того ж року за участь у конкурсі-захисті МАН 
України Андрій отримав такі нагороди:

 • грамота за І місце  у районному етапі конкурсу-
захисту МАН України;

 • диплом Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту КМДА за І місце на міському етапі конкурсу-
захисту МАН України.

Як член та керівник Клубу англійської драми 
«Юніон Джек» Андрій брав участь в організації ви-
стави за мотивами новели О’Генрі «Весільний гість». 
Як командир взводу рідного навчального закладу брав 
участь у параді Подільського району на відзначення 
70-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, а також 
у складі команди брав участь і здобув перемогу в ра-
йонній Шевченкіаді.

У 2016 навчальному році Андрій має відмінні ре-
зультати у навчанні та продовжує активну діяльність 
на створення позитивного іміджу альма-матер. Так, 
він брав участь у районних олімпіадах та конкурсах, 
де отримав:

–– грамоту за І місце з історії;
–– грамоту за ІІ місце з української мови та літе-

ратури;
–– грамоту за ІІІ місце з фізики, біології та зару-

біжної літератури на районному етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад; 

–– подяку за ІІ місце на районному етапі Міжнарод-
ного конкурсу знавців української мови імені Яцика.

Полешко Андрій здобув І місце з історії та ІІ міс-
це з української мови та літератури на міському етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також ІІІ місце 
на міському етапі.

Його нагороджено дипломом депутата Ки-
ївської міської ради Наталії Маслової за здобут-
тя призових місць у Всеукраїнських учнівських  
олімпіадах.

У складі Клубу англійської драми «Юніон Джек» 
узяв участь в організації вистави за мотивами нове-
ли О’Генрі «Школи бувають різні», був актором. Як 
голова клубу він отримав привітання зі святом Ве-
ликодня від Її Королівської Величності Єлизаветі ІІ.  
Як капітан команди Андрій брав участь у район-
ній Спартакіаді допризовної молоді та брейн-ринзі 
«Справи судові», де здобув призові місця.

Окрім згаданих занять у позанавчальний час 
Андрій захоплюється судно- та авіамоделюванням, 
де має також певні успіхи. Він давно і поглиблено 
вивчає англійську та німецьку мови, займається пла-
ванням. Захоплюється вивченням всесвітньої історії, 
а особливо цікавиться історією Сполученого Коро-
лівства, Німецького Рейху та СРСР та історією роз-
витку військово-морського флоту. Полюбляє театр, 
особливо оперу.

Закінчуючи першу альма-матер Полешко Андрій 
налаштований продовжувати навчання за гуманітар-
ним напрямом в одному з ВНЗ міста Києва. 

Хочеться вірити, що в нашій країні знайдеть-
ся гідне місце для такого обдарованого різно-
сторонньо розвиненого юнака зі звичайного за-
гальноосвітнього навчального закладу, в якому 
працює творчий педагогічний колектив під вмі-
лим керівництвом директора, Валентини Олек- 
сандрівни Барабаш. 

Велика їм подяка!
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Мій останній дзвоник
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На святі «Розуму та краси» зліва направо: І. Школьний, Є. Репецький, С. Стахів, 
я та вчитель фізики Микола Андрійович Андишула


