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На ро ди ла ся 13 лю то го 1962 р. в с. За руд дя (нині 
с. Бон дарі) Кре мен чуць ко го району Пол тавсь кої 
об ласті в ба га тодітній сім’ї (дітей бу ло шес те ро- 

троє дівчат і троє хлопців). Бать ки пра цю ва ли в кол госпі. 
Ма ма, Ніна Юхимівна, ма ла гар ний, силь ний го лос, бра ла 
участь у ху дожній са модіяль ності (її навіть зап ро шу ва ли 
співа ти до Києва та Моск ви). Бать ко, Ана толій Гри го ро вич, 
ба га то чи тав, уміло пе ре ка зу вав про чи та не. Тож лю бов до 
ху дожньої літе ра ту ри у Віри Ана толіївни — від та та.

У школі уче ни ця Віра Ме леш ко прист рас но за хоп лю ва- 
лася дво ма нав чаль ни ми пред ме та ми — ма те ма ти кою та 
ук раїнсь кою літе ра ту рою. Зреш тою, пе ре мог ла літе ра ту ра, 
ад же її вик ла да ла чу до ва вчи тель ка, при род же ний пе да гог, 
ви мог ли ва і спра вед ли ва Віра Іванівна Чер ну шен ко.

У 1982 р. В. А. Ме леш ко з відзна кою закінчи ла філо-
логічний фа куль тет Пол тавсь ко го дер жав но го пе да гогічно го 
інсти ту ту імені В. Г. Ко ро лен ка за спеціальністю «Учи тель 
ук раїнсь кої мо ви та літе ра ту ри».

Вісім років проп ра цю ва ла в рідній За ру дянській  
се редній школі, вик ла да ла ук раїнсь ку мо ву та літе ра ту ру, 
зго дом обійма ла по са ду ди рек то ра.

У 1990 р. Віра Ме леш ко за кон кур сом бу ла пе ре ве де на на 
по са ду стар шо го вик ла да ча ка фед ри ук раїнсь кої літе ра ту ри 
ПДПІ ім. В. Г. Ко ро лен ка. То ру ю чи свою вик ла даць ку сте зю, 
Віра Ана толіївна завж ди рівня ла ся на прек рас но го філо ло-
га, патріота Ук раїни та не пе ресічну за внутрішнь ою гли би-
ною лю ди ну Пет ра Кузь ми ча За гай ка, який не що дав но 
відійшов у вічність.

У 1994 р., закінчив ши аспіран ту ру Київсь ко го дер жав-
но го універ си те ту імені О. М. Горь ко го (нині — Національ-
ний пе да гогічний універ си тет імені М. П. Дра го ма но ва), 
за хис ти ла ди сер тацію «Ху дожнє ос воєння мо раль но-етич-
ної проб ле ма ти ки в повістях Па на са Мир но го». На у ко вим 
керівни ком був дійсний член НАПН Ук раїни, док тор філо-
логічних на ук, про фе сор, урод же нець Пол тав щи ни Пет ро 
Па на со вич Хроп ко. 

У 1997 р. В. А. Ме леш ко прис воєне зван ня до цен та. 
З 1998 р. во на очо лює ка фед ру ук раїнсь кої літе ра ту ри 
рідно го ви шу.

Віра Ана толіївна Ме леш ко підтри мує постійні міцні 
зв’яз ки з освітніми зак ла да ми різних рівнів. Во на об ра на 
го ло вою об лас но го ме то дич но го об’єднан ня на у ко вих 
керівників відділен ня філо логії та мис те цт воз на в ства Пол-
тавсь ко го те ри торіаль но го відділен ня Ма лої ака демії на ук. 

Як член ме то дич ної ра ди філо логів Пол тавсь ко го об лас но го 
інтер на ту для об да ро ва них дітей із сільсь кої місце вості 
імені А. С. Ма ка рен ка кон суль тує учи телів та учнів що до 
на пи сан ня на у ко вих робіт, ре цен зує прог ра ми на у ко вих 
секцій. Віра Ана толіївна ор ганізу ва ла й постійно про во-
дить засідан ня літе ра ту роз нав чо го гурт ка по зашкіль но го 
нав чаль но го зак ла ду Пол тавсь кої об лас ної ра ди «Пол тавсь-
ка об лас на ма ла ака демія на ук учнівсь кої мо лоді», слу хачі 
яко го не од но ра зо во ста ва ли пе ре мож ця ми та при зе ра ми ІІІ 
(об лас но го) та ІV (все ук раїнсь ко го) етапів олімпіади з 
ук раїнсь кої літе ра ту ри.

Ось уже кіль ка років поспіль В. А. Ме леш ко є чле ном 
фа хо во го журі ІІ ета пу Все ук раїнсь ко го кон кур су «Учи тель 
ро ку» в номінації «Ук раїнсь ка мо ва та літе ра ту ра». Бу ла 
не за леж ним екс пер том підруч ників з ук раїнсь кої літе ра ту-
ри для учнів 9 та 10 класів за галь но освітніх нав чаль них 
зак ладів. Ство ри ла і над ру ку ва ла у ви дав ни цт вах Хар ко ва, 
Києва та Пол та ви низ ку нав чаль них посібників і довідників 
для за галь но освітніх шкіл.

Ос новні те ми на у ко вих зацікав лень Віри Ме леш ко — 
історія ук раїнсь кої літе ра ту ри до би ре алізму та пост мо-
дернізму; літе ра тур не краєзнав ство. З цих пи тань оп ри-
люд ни ла чи ма ло на у ко вих праць у фа хо вих ви дан нях 
Ук раїни та за її ме жа ми.

Ка фед ра ук раїнсь кої літе ра ту ри, яку очо лює В. А. 
Ме леш ко, — на у ко вий і куль тур но-мис тець кий центр не 
ли ше універ си те ту, міста, а й об ласті. Раз на п’ять років 
во на ор ганізо вує і про во дить міжна род ну кон фе ренцію, 
прис вя че ну жит тю та твор чості Іва на Кот ля ревсь ко го; все-
ук раїнсь ку кон фе ренцію з проб лем літе ра тур но го краєзнав-
ства (пер ша відбу ла ся у 2000 р.).

Віра Ана толіївна бе ре ак тив ну участь у гро мадсь ко му 
житті Пол та ви й об ласті. Во на, зосібна, член Пол тавсь ко го 
об лас но го гро мадсь ко го Шев ченківсь ко го коміте ту.

Ви со кий про фесійний рівень, пра цез датність та 
ак тив на життєва по зиція В. А. Ме леш ко бу ли відзна чені 
низ кою на го род, зок ре ма наг руд ним зна ком «Відмінник 
освіти Ук раїни», гра мо та ми Міністер ства освіти і на у ки 
Ук раїни, Пол тавсь кої обл дер жадміністрації, де пар та мен-
ту освіти та на у ки Пол тавсь кої обл дер жадміністрації, 
дип ло ма ми й по дя ка ми.

Життєве кре до Віри Ана толіївни: «Доб ро тво ри ти тре ба 
пов сяк час, щоб зміни ти світ на кра ще».

Ви хо вує донь ку Анас тасію.
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