


На порозі XXI століття людство прагне визначити,
якою буде нова цивілізація, шукає нових концепцій
суспільного розвитку, нових підходів до навчання й
виховання. Система освіти, що будувалася на основі
раціоналістичного технократичного погляду на світ,
нині стає на позиції гуманітарізації, де пріоритет
надається розвиткові особистості. Саме через творчу
діяльність людина утверджує свою сутність, сенс свого
призначення та існування на землі.

Предмети гуманітарного циклу в умовах гуманізації
та гуманітаризації освіти дають змогу розвивати
творчі та інтелектуальні здібності учнів, максимально
реалізувати одну з обов’язкових вимог педагогічної
системи майбутнього – залучення учнів у процес
особистісного пошуку істини. Цьому сприяє
диференціація, індивідуалізація, інтеграція навчання,
залучення школярів до участі в роботі гуртків,
факультативів, конкурсів, олімпіад. Обласні змагання
на кращого знавця рідної мови та літератури, історії
та права, іноземної мови (англійської, німецької,
французької) відбуваються щорічно на базі
Полтавського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти. Цей номер “ПМ” присвячений
олімпіадам гуманітарного циклу, наступний –
природничо*математичним. 

Про обласні Всеукраїнські олімпіади з гуманітарних
дисциплін – новий номер “Постметодики”. Його
призначення – бути орієнтиром для вчителя під час
олімпійського марафону 2000*2001 навчального року. 

При проведенні олімпіад випливає багато питань про
доцільність завдань, об’єктивність і критерії їхнього
оцінювання. Тому запрошуємо вчителів, батьків, учнів
висловити свої зауваження і побажання.

Точка зору редакції “ПМ” не в усьому може збігатися з
поглядом авторів запропонованих матеріалів.
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ЯК СТАТИ УЧНЯМ “ШВИДШЕ, ВИЩЕ, СИЛЬНІШЕ”
НА ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАДАХ?



“... ЩО БУЛО,
ВОНО Й БУДЕ, І
ЩО РОБИЛОСЯ,
БУДЕ РОБИТИСЯ
ВОНО, І НЕМА
НІЧОГО НОВОГО
ПІД СОНЦЕМ!” 
(із Біблії)

Теорія множинності
інтелектуальних
здібностей Гарднера –
це модернізований
погляд на педагогічну
теорію Коменського.
Так, Гарднер вирізнює й
описує сім типів
здібностей. У
Коменського – шість
типів “вроджених”
здібностей (Див.
Коменский Я.А., ЛоккД.,
Руссо Ж.=Ж.,
Песталоцци И.Г.
Педагогическое наследие
/ Сост. В.М.Кларин,
А.Н.Джужинский. –
М.: Педагогика, 1987. –
40 с. – (Б=ка
учителя). “Тут как
раз представляется
случай напомнить кое=
что о различии
способностей, а именно:
у одних способности
острые, у других –
тупые, у одних –
гибкие и податливые, у
других – твердые и
упрямые, одни
стремятся к знанию
ради знания, другие
увлекаются
механической работой.
Из этого трижды
двойного рода
способностей
возникают
шестикратное
сочетание их” (с. 40).

Ці думки, тільки
іншими словами,
виражає Гарднер:
виокремлюючи здібності
до музики, логіко=
математичні,
лінгвіністичні тощо.
Висновки Гарднера про
багатогранність
людського інтелекту
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Близько 15 років тому Говард Гарднер (Howard Gardner) у
роботі “Структури мислення” (“Frames of Mind”) опублікував
свою теорію  множинності складових частин інтелекту. Із тих
пір теорія жваво обговорюється психологами, освітянами і на�
віть батьками. Незважаючи на численні вади, теорія завдяки
заключеній у ній оптимістичності й безперечній любові до ді�
тей, здобула численних прихильників і послідовників у Спо�
лучених Штатах та за їх межами.

Г.Гарднер — викладач кількох університетів Великобританії
та США, активно займається науковою діяльністю. У 1990 році
вийшли з друку його праці під назвами “Художня освіта та ста�
новлення особистості”, “Недосліджений розум”,  1991 — “Як
діти думають і як повинна навчати школа”, 1993 – “Ідея мно�
жинності складових частин інтелекту: теорія на практиці”.

1999 року Г.Гарднер видав нову книгу “Множинність під�
ходів до Розуміння”, у якій буде подано можливий план засто�
сування теорії  множинності інтелектуальних здібностей (Mul�
tiply intelligences, далі скорочено “МІ”) у шкільній практиці та
її вплив на еволюцію педагогіки. Книга має містити результа�
ти роботи з теорією “МІ” за 15 років.

Перш за все, реальність  відображається у свідомості бага�
тьма виявами та багатьма “мовами”: в кожному індивідуумі
приховано велику кількість внутрішніх, властивих лише йому
особливостей розуму. Деякі вчені говорять про “модулі розу�
му”, деякі про “єдність розуму”, Г.Гарднер – про існування у
людини багатьох видів здібностей, зокрема лінгвістичних, ло�
гічних, музичних, природничих та здібностей, пов’язаних із
спілкуванням і досліжденням природи людини.

Відповідно до теорії множинності інтелектуальних здібнос�
тей Гарднер говорить не тільки про велику кількість та різно�
манітність способів відображення реальності людським розу�
мом, але й про їх диференціацію за силою відображення і їх
“близькістю” до ментальності особи, а також за шляхами, яки�
ми (а простіше, за допомогою яких) ці відображення можуть
бути змінені. Щонайменше у людини нараховується вісім дис�
кретних видів здібностей, яскравість яких залежить від інди�
відуального сприймання особою інформації, зберігання, во�
лодіння нею та демонстрування її розуміння (або неро�
зуміння). Наприклад, для вираження свого розуміння Амери�
канської громадянської війни дехто надасть перевагу усній чи
письмовій формі викладу, інші оберуть артистичний чи ху�
дожній спосіб, а деякі простежать роль особи в міжусобній бо�
ротьбі, вплив війни на сусідні та залежні від Америки країни.
В той час, коли особа намагається навчитися використовува�
ти та оцінювати свій рівень обдарованості з  того чи іншого
напряму, поступово вимальовується її індивідуальний малю�
нок обдарованості.

ТЕОРІЯ МНОЖИННОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
ЗДІБНОСТЕЙ ЗА Г. ГАРДНЕРОМ
(THE THEORY OF MULTIPLY INTELLIGENCES)

Продовження на с. 3



співзвучні з “Великою
дидактикою”, яка
проникнута вірою у
людську особистість.
“Человек есть самое
высшее, самое
совершенное, самое
превосходное творение”,
– читаємо у перших
рядках Великої книги.

Теорія множинності
інтелектуальних
здібностей зараз дуже
актуальна у зв’язку з
реформування загальної
середньої школи, коли
передбачається
реалізація принципу
гуманізації,
переорієнтація процесу
навчання на розвиток
особистості учня,
формування його
основних компетенцій.
Відповідно змінюються
і підходи до оцінювання
навчальних досягнень
школярів.

А тому читаймо
Гарднера і Коменського,
теорії яких
допомагають нам
знаходити іскру Божу в
кожному учневі.
Пам’ятаймо слова Яна
Амоса про великі
труднощі, які треба
подолати, щоб знайти
її. Не знайдемо – може
бути те, що було при
Коменському, та і
пізніше, протягом
багатьох віків: “Много
отличних природных
дарований гибнет по
вине наставников,
которые коней
превращают в ослов, не
умея управлять
возвышенными и
свободными
существами” (с.41).

І, якщо теорія “МІ” –
суцільна здогадка, то
обговорюймо її і
перевіряймо на
практиці, аби
заперечити чи
ствердити біблейські
слова, що в заголовку. 

Г.О.Сиротенко
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Теорія “МІ” в кількох словах — цe розуміння багатогран�

ності людського інтелекту. Останні наукові відкриття в когні�
тивній психології, неврології засвідчують, що інтелект скла�
дається з багатьох автономних модулів, які мають здатність
функціонувати як у взаємодії між собою, так і автономно, а їх
якість залежить від фізичного стану даної ділянки. Відхилен�
ня в її розвитку чи ушкодження спричиняють або втрату ок�
ремих здібностей, або появу неординарних успіхів, як, напри�
клад, у випадках  психічних хворих чи обдарованих особисто�
стей і геніїв: це їм ми у першу чергу завдячуємо нау�ковим та
культурним прогресом людства. Спочатку Г.Гарднер вирізнив
і описав сім здібностей:

1. Музичні здібності. 
2. Фізично�кінестетичні здібності. 
3. Логіко�математичні здібності. 
4. Здібності до просторової орієнтації. 
5. Лінгвістичні здібності. 
6. Інтерперсональні здібності. 
7. Інтраперсональні здібності.
Але автор не виключає можливості існування інших скла�

дових інтелекту. Розроблення теорії “МІ” триває. Нещодавно
Г.Гарднер до попереднього списку додав ще один пункт — на�
туралістичні здібності. Є передумови для виділення дев’ятого
пункту — екзистенційного нахилу до розумової роботи.

ТРАДИЦІЙНИЙ ПІДХІД ОСВІТИ ДО ВИЯВЛЕННЯ
ЗДІБНОСТЕЙ У ДИТИНИ

На початку ХХ століття освітяни Парижа звернулися до
Альфреда Бінена з проханням розробити такий тест, за допо�
могою якого можна було б визначити загальний рівень розу�
мових здібностей дитини, слабкі місця її інтелекту. Так з’я�
вився IQ�тест (тест на визначення загального рівня розумо�
вих здібностей).

Завдяки IQ�тесту виявлялися найздібніші та слабші учні,
він допомагав учителям у виборі навчальної програми від�
повідного рівня складності. За цим тестом проводився відбір
учнів до шкіл різного рівня: (учень, який набрав 131 бал,
відбирався для навчання в школі для обдарованих дітей;
рівню середньої школи відповідав результат — 100 балів; той,
хто набрав 81 бал, навчався за спеціальною програмою). Не�
зважаючи на деякі спірні моменти (чому, наприклад, 131 бал
давав право навчатися за найскладнішою програмою, а резуль�
тат в 127 балів — ні), IQ�тест почав використовуватися май�
же як національний стандарт.

Одним із найяскравіших прикладів тесту для оцінювання
стартового рівня розумового потенціалу та готовності дитини
до вивчення кожної шкільної навчальної дисципліни є SAT
(Scholastic Aptitude Test). За допомогою цього тесту визначав�
ся рівень здібностей дитини у математичних та гуманітарних
науках, включаючи рівень начитаності та словниковий запас.
Цей тест використовується майже в усіх коледжах Америки
для відбору студентів до навчального закладу.

До цього часу якість майбутньої освіти дитини в США за�
лежить від кількості набраних нею балів у безлічі тестів. Але
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навіть батьки помітили, що такий підхід
не виявляє справжнього потенціалу ди�
тини — він лише констатує, що дитина
успішно склала стандартизований іспит.
Вони не виявляють, що дитина схильна
робити, а що — ні. Отже, освіта повин�
на повернутися обличчям до індивіду�
альних особливостей особи. Цьому
сприятиме використання теорії “МІ”.
Що ж являє собою теорія Гарднера в де�
талях?

ЗДІБНОСТІ ДО МУЗИКИ (MUSI�
CAL INTELLIGENCE)

Як яскравий вияв здібностей до му�
зики Г.Гарднер наводить приклад скри�
паля Ієгуді Мінухіна. Ієгуді Мінухіну
було три роки, коли батьки таємно про�
несли хлопчика на концерт скрипаля
Луїса Персінгера в San Francisco Oces�
tra. Звук скрипки маестро так вразив
Ієгуді, що на свій день народження він
зажадав у подарунок цього інструмента.
Його першим учителем став Луїс
Персінгер. У віці 10 років Ієгуді Мінухін
уже успішно виступав на сцені.

У випадку Мінухіна, так само, як і
Моцарта, Сен�Санса та інших надзви�
чайно обдарованих дітей, музика прийш�
ла від природи. Центри, що відповідають
за здатність до виконання та створення
музичних творів науково зафіксовано в
кількох місцях головного мозку. Прикла�
ди аутичних і дітей з уповільненим роз�
витком, які прекрасно володіють музич�
ними інструментами, але не спроможні
розмовляти та повноцінно спілкуватися
з іншими, ілюструють факт існування
самодостатньої частини людського інте�
лекту — здібностей до музики.

У кожного індивідуума існують му�
зичні здібності різного рівня: від гені�
альності до повної амузичності, що не
заважає ні тим, ні іншим вести нормаль�
не, успішне життя. Отже, хоча музичні
здібності можуть і не бути такими оче�
видними, як, наприклад, здібності
логіко�математичного напряму, невро�
логія відстоює думку, що здібність до
музики — окрема складова людського
інтелекту.

ЛОГІКО�МАТЕМАТИЧНІ
ЗДІБНОСТІ (LOGICAL�MATHE�

MATICAL     INTELLIGENCE)

Цей пункт теорії Гарднера здобув
найбільше прихильників та зазнав чи не
найглибшого дослідження. Логіко�мате�
матичні здібності — це здатність особи
розв’язувати логічні задачі та рівняння,
це тип інтелектуальних здіб�ностей, на
виявленні яких найчастіше будуються
стандартизовані тести. Логі�ко�матема�
тичні здібності не вимагають вербально�
го спілкування, особа може розв’язати
комплекс задач самостійно, вголос по�
відомивши лише про виконання роботи
(За визначенням Гарднера феномен
“Ага”).

Індивідууми, які володіють високим
логіко�математичним потенціалом,
здатні розв’язувати логічні завдання у
незвичайно швидкому темпі.

До появи теорії “МІ” логіко�матема�
тичні здібності розглядалися як архети�
пові. Це “найголовніша здібність”, якій
західна культура надає найбільшої ваги.
Теорія “МІ” визнає, що логіко�матема�
тичні здібності є ключовим елементом
інтелекту, але зазначає, що це не повин�
но означати, що лише їх доцільно роз�
вивати та досліджувати.

ЛІНГВІСТИЧНІ ЗДІБНОСТІ 
(LINGUISTIC INTELLIGENCE)

Кожна людина володіє здатністю ви�
ражати думки за допомогою мови. У
той час майстерність такого спілкуван�
ня одних знаходиться на рудиментарно�
му рівні, інші граціозно і легко вивча�
ють та володіють декількома мовами.
Наприклад, англійський поет, уродже�
нець Польщі Джозеф Конрад (Joseph
Conrad) вивчив англійську мову, буду�
чи моряком на англійському судні. До
cьогоднішнього дня такі його роботи, як
“Серце пітьми” та “Лора Джім” знахо�
дяться серед найкращих ліричних тво�
рів англійської літератури...

Ще багато років тому вчені помітили
зв’язок між здатністю до вербального
спілкування та мозком. Ушкодження ді�
лянки головного мозку під назвою “Зо�
на Брока” (Broca’s Area) спричинює
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здібності до розуміння своєї суті та усві�
домлення своєї індивідуальності. Інтра�
персональні здібності сприяють повноті
розкриття індивідуальності: хто ми є,
що відчуваємо, чи задоволені своїм бут�
тям. Сильні інтраперсональні здібності
допомагають виховати самоповагу, дати
належну самооцінку, укріпити характер,
це допомагає розв’язати особисті вну�
трішні проблеми. І навпаки, недостатня
кількість інтраперсональних здібностей
(наприклад, аутизм* у дітей) перешкод�
жає здобуттю перелічених вище пози�
тивних рис. Інтраперсональні здібності
часто не вирізняються, їх наявність ви�
ражається в специфічних формах: у гні�
ві чи в жарті, через літературні твори чи
художні полотна тощо.

ЗДІБНІСТЬ ДО ОРІЄНТАЦІЇ В
НАВКОЛИШНЬОМУ

СЕРЕДОВИЩІ 
(SPATIAL INTELLIGENCE)

Здібність до успішної орієнтації в ото�
чуючому середовищі зазвичай виявля�
ється у трьох формах, наприклад, у скла�
данні головоломок, створенні скульпту�
ри чи в навігації корабля у відкритому
морі за допомогою зірок. У цих та по�
дібних випадках особа користується тією
частиною інтелекту, що відповідає за
сприйняття та інтерпретацію речей, які
ми бачимо або не маємо змоги бачити.

Наукові дані в неврології забезпечу�
ють нас доказами існування в правій ча�
стині головного мозку центрів, що
відповідають за просторову орієнтацію.
Пошкодження певних ділянок головно�
го мозку спричиняє втрату людиною
здатності до визначення свого місцезна�
ходження чи навіть до впізнавання
близьких родичів, особа не спроможна
визначити, на кого дивляться. Втрата
здібностей до просторової орієнтації не
впливає на гостроту зору та на спосте�
режливість (окремі пацієнти навіть ви�
являють неабиякі здібності до де�
талізації в художніх творах).

Крім цього, спостереження за хвори�
ми з вадами зору допомогли чіткіше

втрату особою здатності виражати дум�
ки в ясних граматичних формах, хоча
здатність до розуміння лексики та син�
таксису залишається неушкодженою.
Говард Гарднер відзначив, що лише
діти в ранньому періоді та глухі почи�
нають створювати свою власну унікаль�
ну мову, якщо їм не було запропонова�
но альтернативи. Здатність особи до
мовлення і розуміння мови дуже мута�
бельна, але, будучи характерною ког�
нітивною рисою, залишається універ�
сальною.

ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ
(INTERPERSONAL INTELLIGENCE)

Незважаючи на те, що особа має фі�
зичну здатність існувати індивідуально,
незалежно від суспільства, основна час�
тина людей досягає найбільшого успіху,
спілкуючись з іншими людьми. Здат�
ність до взаємодії з іншими особами, до
їх розуміння та інтерпретації їх по�
ведінки називається інтерперсональни�
ми здібностями. Гарднер виділив їх як
окрему складову частину людського ін�
телекту. Відповідно до його теорії, ін�
терперсональні здібності виявляються в
тому, наскільки успішно людина визна�
чає відмінності між особами, зокрема, у
їх поведінці, темпераменті, мотивації та
цілях.

Чому окремі люди досягають певних
успіхів у політиці, управлінні? Добре
розвинуті інтерперсональні здібності ві�
діграють у цьому вирішальну роль. З
точки зору неврології та психології іс�
нує безпосередній зв’язок між інтерпер�
сональними здібностями та мозком.
Ушкодження передньої лобної частини,
як це було встановлено у випадку лобо�
томії хворого, спричинили зміну індиві�
дуальних рис його характеру й здатнос�
ті до подальшої успішної взаємодії із
суспільством.

ІНТРАПЕРСОНАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ
(INTRAPERSONAL INTELLIGENCE)

На противагу інтерперсональним
здібностям, інтраперсональні — це наші
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розрізнити здібності до просторової орі�
єнтації та гостроту зору: незрячі люди
відчувають форми предметів і легко їх
ідентифікують.

Через те, що більшість людей корис�
тується здібністю до просторової орієн�
тації у поєднанні із зором, існування
цієї частини інтелекту як автономного
когнітивного атрибута важко вирізнити.
Але останні наукові досягнення дають
змогу говорити, що це окрема, незалеж�
на частина діяльності інтелекту.

НАТУРАЛІСТИЧНІ ЗДІБНОСТІ
(NATURALIST INTELLIGENCE)

У 1996 році Говард Гарднер додав до
свого списку восьмий пункт — нату�
ралістичні здібності. Ця здібність дає
змогу особі успішно проводити спосте�
реження, виділення складових частин і
розуміння процесів у природі. Натура�
лістом є та особа, яка виявляє компе�
тентність у розпізнанні та класифікації
рослин і тварин. Людину зі здібностями
натураліста слід шукати серед професій,
пов’язаних із використанням рослин
(наприклад мікробіологи, лікарі).

Гарднер наводить приклади нату�
ралістів: Джордж Вашінгтон Карвер
(George Washington Carver), Рейчел
Карсон (Rachel Carson), Чарлз Дарвін
(Сharles Darwin) або навіть діти, які
кваліфіковано відрізняють та кла�
сифікують камені, комах, черепашок чи
динозаврів. Така ж сама майстерність у
спостереженні, колекціонуванні й кате�
горизації повинна виявлятися у спосте�
реженні за “людським” навколишнім се�
редовищем, у тонкому розрізненні зву�
ків машин чи моторів або в аналізі
відбитків пальців чи слідів.

ФІЗИЧНО�КІНЕСТЕТИЧНІ
ЗДІБНОСТІ

(BODILY�KINESTHETIC INTELLI�
GENCE)

Виділення фізично�кінестетичних
здібностей в окрему, незалежну частину
людського інтелекту є одним із най�
більш контраверсійних, спірних питань.
Кожна людина від народження має
здатність тією чи іншою мірою котро�
лювати кінестетичні рухи свого тіла та

поліпшувати їх під час фізичних трену�
вань. Але в деяких екстраординарних
осіб (наприклад, Майкл Джордан, Бебі
Руз або Джекі Джойнер Керсі) фізично�
кінестетичні здібності проявилися ще
до початку цілеспрямованих тренувань.
Вони мають природне відчуття того, як
тримати своє тіло у відповідних ситу�
аціях фізичного навантаження.

Давно відомо, що кожна півкуля го�
ловного мозку контролює протилежну
собі частину тіла й у випадку апраксії
чи іншого захворювання людина втра�
чає здатність контролювати скорочення
м’язів. Дехто стверджує, що контроль за
фізичними рухами тіла не є складовою
частиною здібностей людини. Але праці
Гарднера та інших дослідників “МІ”
підтверджують думку про те, що фізич�
но�кінестетичні дані людини заслугову�
ють на розгляд їх як незалежної части�
ни людського інтелекту.

ВИКЛИК СТАРОМУ УЯВЛЕННЮ
ПРО ШКОЛУ?

То що ж нового внесе теорія Гардне�
ра в науку про людський розумовий по�
тенціал? Зростаюче використання теорії
“МІ” в школах (починаючи з 1992 року,
курс теорії “МІ” прослухали приблизно
30000 викладачів та шкільних адмініста�
торів) порушує дуже просте питання: чи
варта вона такої до себе уваги?

“Теорія “МІ” — це суцільна здогадка”
— такої думки про теорію Гарднера од�
ин з засновників когнітивної психології
Георга Міллера (George Miller). Один із
найбільш сильних сумнівів відносно те�
орії “МІ” був виражений самим автором
у книзі “Структури мислення” (“Frames
of Mind”): “Голов�на мета моєї книги —
зробити успішну спробу вирізнення та
визначення кожної з людських здібнос�
тей. Мені болісно усвідомлювати, що
конкретизація шляхів визначення здібно�
стей кожної людини індивідуально зали�
шається завданням на інші часи та для
інших видань”. Насамкінець попередив,
що “книга повинна бути достатньо об�
говорена та перевірена на практиці.”

“Теорія “МІ” допомагає нам знаходи�
ти іскру Божу в кожному учневі” —
думка вчителя�практика, висловлена
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новку: “Даремно втрачені роки, крах
кар’єри” та ін. Отже, питання узгоджен�
ня реалізму та свободи залишається та�
кож відкритим.

Крім цього, теорія “МІ” передбачає
рівномірний розподіл часу на вивчення
кожного предмета. Це може стати при�
чиною поверхових знань учня, дарем�
ною витратою часу...

Формування незалежної, творчої, з
відкритим назустріч Всесвіту розумом
людини — завдання, що поставив Гард�
нер у теорії “МІ” і, незважаючи ні на що,
тепер досить успішно доводить мож�
ливість його розв’язання�
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За матеріалами Internet
підготували С.Клепко, Л.Іщенко

електронною поштою у дискусії про
теорію Гарднера. “Гарднер продає на�
дію” — вислів звідти ж...

То ж думки про ефективність теорії
“МІ” поділились навпіл, і важко визна�
чити, яка сторона навела більше ваго�
мих доказів своєї правоти. Захисники
теорії (і, що важливо, серед них велика
кількість учителів�практиків та батьків)
указують на її оптимізм, на допомогу
викладачам у розумінні та оцінці
здібностей, які має дитина. Використан�
ня теорії “МІ” не означає, що вчителі
повинні ігнорувати нині прийняті осно�
ви навчального процесу, але вона про�
понує розглядати питання здібностей
ближче до точки зору холістичної філо�
софії. Якщо учень має, наприклад, кіне�
стетичні здібності, то доцільніше навча�
ти його із застосуванням відповідних
методів. Однією з ідей теорії “МІ” є на�
вчання дитини “відчувати” та “оцінюва�
ти” свої здібності самостійно.

Теорія “МІ” вказує ті шляхи розвит�
ку, на яких дитина не зустрічає жодних
обмежень, стандартів, зразків, окрім від�
чуття власної сили та прагнення до
творчості. “Когнітивне осмислення різ�
них можливих напрямів розумової діяль�
ності відкриває необмежені освітні мож�
ливості. Якщо ми прагнемо досягти як�
найяскравішого вияву особистості, то
немає сенсу підходити до всіх з однако�
вою міркою, більше того, нам необхідне
таке розуміння персональних особливо�
сей та проблем кожного учня в осягненні
навчальної задачі, щоб базувати на�
вчальний процес, зміну навчальних
підходів на цих знаннях. Таким чином, у
викладанні будь�якого предмета, чи то
історії, чи фізики, чи танців, учитель по�
винен прагнути до максимального спів�
звуччя індивідуальності учня і навчаль�
них підходів. Однозначно ми маємо дати
особі можливість показати її особисте
розуміння суті виучуваного в найприй�
нятнішому для неї вияві”, — стверджує
Г.Гарднер.

Використання теорії “МІ” поставило
питання провокування хибної самопо�
ваги учня. Присвятивши своє життя ви�
ду діяльності, до якого немає достатніх
здібностей, людина неминуче дійде вис�
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Під час читання статті викликало подив
намагання подати цю “теорію множинності
складових частин інтелекту” як дискусійну і
навіть сенсаційну. Адже множинність інте�
лектуальних здібностей давно вже перестала
бути предметом сумнівів.

Дискусійними залишаються два принци�
пові питання: 

1. На які складові ділить інтелект кожен
автор нової концепції?

2. Як розв’язується проблема поєднання
інтелектуальних здібностей між собою і в од�
не ціле?

Тому цікаво буде розглянути те, як
відповідає на ці пи�
тання Г.Гарднер.
Справедливо кри�
тикуючи своїх по�
передників за не�
повноту і рядопо�
ложність інтелек�
туальних здібнос�
тей (ІЗ) у їх кон�
цепціях, напри�
клад А.Бінена
(Франція),  пропо�
нує свій оригіналь�
ний набір із восьми
ІЗ (див. вище). Але
чіткої відповіді, чо�
му їх вісім і чому
саме таких, він, на
жаль, не дає.

Тож спробуємо
виконати цю робо�
ту за нього.

По�перше, новим у його підході до інте�
лектуальних здібностей є поява в структурі
інтелекту таких неінтелектуальних власти�
востей, як здібності до... музики! Приверта�
ють увагу також назви здібностей, які можна
назвати педагогізованими. Наприклад, нату�
ралістичні здібності свідчать про схильність
учнів до вивчення природничих дисциплін,
логіко�математичні – математичних дисцип�
лін, лінгвістичні – до мовних дисциплін,
інтерперсональні – до суспільних дисциплін
тощо. Це приваблює тому, що теорії інтелек�
ту стають цікавими не тільки їх авторам, але
й шкільним учителям.

Таким чином, можна відважитися на пер�
шу гіпотезу: їх вісім і вони саме такі тому, що
відповідають успішності учнів у основних
циклах навчальних дисциплін. Отже, цю
концепцію ІЗ можна назвати “освітньо
зорієнтованою теорією”.

По�друге, якщо справедливе це припущен�
ня, то з’єднуючою категорією для цього набо�
ру здібностей може стати досвід людства та

його трансляція з покоління у покоління,
функціонування і трансформація в життєді�
яльності людства.

Для виявлення ієрархії та взаємозв’язків
запропонованих Гарднером ІЗ скористаємо�
ся багатовимірною концепцією особистості
(яка є однолітком теорії множинності, обом
по 15 років)*.

Схематичне зображення взаємозв’язків
восьми інтелектуальних здібностей, які
виділені жирним шрифтом (за Г.Гарднером)

у контексті багатовимірної структури інте�
лекту (за В.Моргуном).

Як бачимо на схемі 1, ІЗ за Гарднером не
лише вписалися в концепцію багатовимірної
структури інтелекту, а й дещо конкретизува�
ли її. У свою чергу багатовимірна концепція
не тільки доповнила набір ІЗ із 8 до, при�
наймні, 15, а й дала можливість структурува�
ти, тобто перетворила простий набір в
ієрархічну систему.

Завершити цю післямову хочеться опти�
містичним сподіванням, що просування у
пошуках прийнятної й зрозумілої структури
інтелекту знайде підтримку як у педагогів та
психологів, так і у широкої педагогічної гро�
мадськості.
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ПОШУК ВИМІРІВ ІНТЕЛЕКТУ ТРИВАЄ

В.Ф. Моргун

1. Çä³áíîñò³ äî 
ïðîñòîðîâî -
÷àñîâèõ 
îð³ºíòàö³é (òðàíñ -
ñïåêòèâíå 
ìèñëåííÿ) 

2. Çä³áíîñò³ äî 
åìîö³éíî-âîëüîâî¿ 
ðåãóëÿö³¿ (åìîòèâíî -
³íòó¿òèâíå ìè ñëåííÿ) 

3. Çä³áíîñò³ äî 
çì³ñòîâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³  
(çàãàëüíèé ³íò åëåêò) 

4. Çä³áíîñò³ äî 
òâîð÷îãî îïàíóâàííÿ 
äîñâ³äîì 
(³íòåëåêòóàëüíà 
îáäàðîâàí³ñòü)  

5. Çä³áíîñò³ äî 
ð³çíèõ ôîðì 
ðåàë³çàö³¿ 
ä³ÿëüíîñò³  
(ãíó÷ê³ñòü 
ìèñëåííÿ) 

1.1. ²ñòîðè÷íå 
ìèñëåííÿ (ïðî 
ìèíóëå) 

2.1. Ïðèìóñîâî -
âîëüîâå ìèñëå ííÿ 

3.1. Ïðîôåñ³éíî -
ä³ëîâå ìèñëåííÿ 
("íàòóðàë³ñòè÷í³ 
çä³áíîñò³") (çà 
Ã.Ã.) 

4.1. Êì³òëèâ³ñ òü 
(íàó÷óâàí³ñòü)  

5.1. Ä³éîâå 
ìèñëåííÿ ("ðó÷íèé" 
³íòåëåêò, "ô³çè÷íî-
ê³íåñòåòè÷í³ 
çä³áíîñò³" (çà Ã.Ã.)  

1.2. Îïåðàòèâíå 
ìèñëåííÿ, ("çä³á-
í³ñòü äî 
îð³ºíòàö³¿ â 
íàâêîëèøíüîìó 
ñåðåäîâèù³" (çà 
Ã.Ã.) (ïðî 
ñüîãîäåííÿ) 

2.2. Äîâ³ëüíî -
âð³âíîâàæåíå 
ìèñëåííÿ 

3.2. Ñîö³àëüíî-
êîìóí³êàòèâíå 
ìèñëåííÿ, 
"³íòåðïåðñîíàëüí³ 
çä³áíîñò³" (çà Ã.Ã.)  

4.2. Ðåïðîäóêòèâíå 
ìèñëåííÿ 

5.2. Ñåíñîðíî - 
ïåðöåïòèâíå 
ìèñëåííÿ (íàî÷íî -
îáðàçíå, 
"çä³áíîñò³ äî 
ìóçèêè" (çà Ã.Ã.)   

1.3. Ïðîãíîñòè÷íå 
ìèñëåííÿ (ïðî 
ìàéáóòíº) 

2.3. Ï³ñëÿäîâ³ë üíî-
çàõîïëþþ÷å 
ìèñëåííÿ 

3.3. Ðåôëåêñè âíî-
ñàìîóñâ³äîìëþ - 
þ÷å ìèñëåííÿ, 
("³íòðàïåðñîíàëüí
³ çä³áíîñò³" (çà 
Ã.Ã.) 

4.3. Òâîð÷å 
(êðåàòèâíå 
ìèñëåííÿ) 

5.3. Ñëîâåñíî -ëî-
ã³÷íå ìèñëåííÿ, 
("ëîã³êî-ìàòåìà-
òè÷í³ çä³áíîñò³" òà 
"ë³íãâ³ñòè÷í³ 
çä³áíîñò³" (çà Ã.Ã.)  

 

Схема 1. 
Багатовимірна структура інтелекту

* Див. докладніше: Моргун В.Ф. Інтедифія освіти. –
Полтава, 1996. – 78 с.; Моргун В.Ф. Поняття про
економічне мислення у взаємозв’язку з іншими
коструктами особистості: психологічний аспект //
Роль іноземних інституцій у формуванні сучасного
економічного мислення в Україні / За ред. В.В.
Зелюка. – Київ+Полтава, 1998. – С. 8+17.



розвиток ноосфери потребує набагато
вищого рівня інтелектуальної підготов�
ки, ніж у попередні епохи. Приходить
розуміння значення науки і технології
як засобу організації життя й способу
управління сьогоденням та майбутнім.
У цьому плані наука і технологія стають
не тільки більш ефективними, ніж гроші
та зброя, але й не менш небезпечними
при хибному використанні. 

Чим більша скрута настає для нації,
тим пильніше слід вдивлятися у свою
історію. Можливо, там знайдуться не
тільки проблеми,  схожі на ті, які ми вже
звикли бачити щодня перед своїми очи�
ма, але й шлях до їх подолання. 

Сьогодні в основі оцінки і характери�
стики країн лежать вже не тільки по�
тужність збройних сил та показники еко�
номічного розвитку. Адже це вже є ре�
зультати дії певних чинників,  які мо�
жуть привести до “економічного дива”
або до тотального занепаду всіх галузей
суспільного життя. Здатність продуку�
вати і видавати на ринок конкурентос�
проможну продукцію залежить від рівня
науки та технології, що є похідними від
рівня освіти нації. Країни, які доклада�
ють найбільше зусиль для розбудови
освіти й освіти саме продуктивної, що з
часом зможе продукувати науку, техно�
логії, стають світовими лідерами в еко�
номіці і здобувають своє місце на полі�
тичній арені.

М.В.Остроградський у своїх “Розду�
мах про викладання” наголошує, що “ба�
гатства виробляються руками” і дитину
необхідно привчати до ручної праці ра�
зом із тим, як вона вчиться читати. У по�
чатковій школі дитина має працювати
руками щодня, щоб природовідповідно
готуватися до продуктивної праці  в
суспільстві [7]. У XXI сторіччі цього
вже недостатньо. У свідомості учня не�
обхідно сформувати корінь зростання
його майбутньої особистості, здатної до
розв’язання суспільних задач, що є умо�
вою виживання не тільки громадянина,
а й усього суспільства. У наш час поряд
із практичними знаннями й уміннями
необхідно у свідомості особистості за�
кладати знання і навички наукового до�
слідження, наукової заповзятливості,
створити дидактичні умови для того,
щоб ці знання стали технологізованими,
особистісно присвоєними [3]. Саме ці
знання та вміння є найбільш “практич�
ними”, і вони мають формуватися, почи�
наючи з початкової школи, в усіх учнів,
якщо суспільство прагне бути життє�
здатним, а держава – економічно і полі�
тично незалежною. Але діючий базовий

В умовах глобальних змін та пере�
структурування світу й України зокрема
відбуваються інтенсивні пошуки шляхів
розбудови освіти як основи інтелекту�
ального, культурного, духовного,
соціального, економічного розвитку
суспільства і держави. За останні 5 років
лише Полтавським обласним інститутом
післядипломної педагогічної освіти ім.
М.В.Остроградського (ПОІППО) про�
ведено понад десять наукових конфе�
ренцій. 

“Конференція”  —  від латинського
“збирати в одне місце”, “зібрання” — на�
рада  представників  організацій  для об�
говорення і розв’язання актуальних пи�
тань.  Конференції,  які   ініціював
ПОІППО за участю лабораторії інтег�
рації змісту шкільної освіти Інституту пе�
дагогіки АПН України, науково�мето�
дичного центру інтеграції змісту освіти
АПН України, донесли до широких кіл
освітянської громадськості нові моделі
змісту освіти й інноваційні педагогічні
технології, ознайомили із результатами
їх апробації та впровадження; накресли�
ли шляхи створення навчально�мето�
дичного і кадрового забезпечення інно�
ваційних освітніх процесів.

При всій різноманітності тематики
під час конференцій розглядався стан
сучасної освіти в аспекті ідей видатних
педагогів. Мабуть, має сенс Ганна Арендт,
звертаючи увагу на те, що у навчально�
му процесі відповідальність за світ ви�
ступає у формі авторитету. Адже для ди�
тини авторитетний учитель — це ніби
представник дорослих, які передають їй
усі свої повноваження і всі доступні їм
знання із словами: “Ось наш світ” [11, с.
242].

Ідеї М.В.Остроградського, В.І.Вер�
надського, В.О.Сухомлинського дають
можливість і в наш час обгрунтувати
власні думки стосовно сучасного змісту
освіти. На педагогічних читаннях, при�
свячених М.В.Остроградському (1996�
2000 рр.), на Міжнародних конферен�
ціях “Розвиток мислення молодших
школярів” (1996 р.), “Вивчення довкілля
в загальноосвітній школі та ідеї В.І.Вер�
надського в освіті” (1999 р.), на Всеук�
раїнській конференції “Вивчення до�
вкілля в загальноосвітній школі та ідеї
В.О.Сухомлинського в освіті” (2000 р.)
освітяни з різних регіонів України взя�
ли участь у обговоренні питань, які сто�
суються проблем сучасного рівня освіти
в Україні, особистісної орієнтації освіти,
психічного й фізичного здоров’я дітей.

У ХХІ сторіччі освіта набуває особ�
ливого значення в житті людства, бо

9

Постметодика, №3 (29), 2000

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ

ДО ПРОДУКТИВНОЇ ОСВІТИ

К.Ж.Гуз



навчальний план не дозволяє цього зро�
бити так само, як втілити в змісті освіти
й навчальному процесі початкової  шко�
ли ідеї В.І.Вернадського.

Як указував В.І.Вернадський, “наука
є природне явище, активний вираз гео�
логічного прояву людства, що перетво�
рює біосферу в ноосферу. Вона в обо�
в’язковій для всіх формі виражає реаль�
не співвідношення між людською жи�
вою  речовиною — сукупністю  життя
людей – і оточуючого природою, в пер�
шу чергу ноосферою” [1].

Наукові знання необхідні не тільки
еліті, а й усьому суспільству. Адже їх по�
слідовне, осмислене застосування у
будь�якій практичній діяльності дає мо�
жливість людині природовідповідно
формувати свої потреби у творчій праці
й задовольняти ці потреби.  Навчальна
праця, поставлена на наукову, в першу
чергу, природничо�наукову основу, є по�
чатковим, необхідним етапом розвитку
особистості, здатної до продукування
наукових знань і втілення їх у науко�
воємнісних технологіях, що й визначає
“природовідповідну” життєздатність су�
спільства, яке, за С.А.Подолинським,
складається з індивідів із високим “енер�
гетичним бюджетом” [8, с. 45].

Чи забезпечує вітчизняна освіта фор�
мування “енергетичного бюджету осо�
бистості”? Традиційна природничо�на�
укова і технологічна освіта фактично
ізолює свідомість дитини до 12 років від
наукових і технологізованих знань, які
необхідні для початку зростання такого
“бюджету” й природовідповідної в епоху
розвитку ноосфери працездатності. Вка�
жемо тільки на деякі з чинників, що
підтверджують цю думку: в 1�5 класах
на природознавство та технологію на�
вчальним планом відводиться по одній
годині на тиждень, хоча психологи дове�
ли, що одногодинні предмети неефек�
тивні; поняття про перетворення енергії,
про розсіювання її у змісті освіти учнів
1�6 класів не фігурує. Отже, учні не мо�
жуть свідомо опиратися на уявлення
про ці поняття, тим більше не можуть
мати їх у своєму арсеналі “технологізо�
ваних”, особистісно присвоєних знань,
щоб використовувати для пошуків влас�
ної життєвої траєкторії у зв’язку з нако�
пиченням “енергетичного бюджету”, фор�
муванням своєї продуктивності, а відтак
і участі у створенні розвиненої еконо�
міки країни. Принагідно зауважимо, що
саме у віці до 12 років відбувається най�
більш  інтенсивне  формування фунда�
ментальних структур мислення, що є ос�
новою ставлення до дійсності. 

На користь змін у змісті традиційної
природничо�наукової освіти під час кон�
ференцій висловилася широка освітян�
ська  громадськість,  апелюючи  до  ідей
М.В.Остроградського, В.І.Вернадського,

В.О.Сухомлинського. Під час конферен�
ції (13�14 квітня 1999 р.) думки з творів
Василя Олександровича звучали у бага�
тьох виступах: доповідачі наголошували
на необхідності для дітей початкової
школи спілкуватися з природою не мен�
ше від 2 разів на тиждень [9, с. 177]; вис�
ловлювалися щодо потреби цілеспрямо�
ваних систематичних спостережень і
досліджень дітей у природі [9, с. 176];
про те, що природа є живим джерелом
розвитку мови і мислення дитини [9,
с. 22] т.ін. Головна проблема сучасного
стану освіти, на нашу думку, полягає в
тому, що прекрасні ідеї В.О.Сухомлин�
ського, В.І.Вернадського, М.В.Остро�
градського, Г.С.Сковороди та багатьох
інших видатних мислителів людства не�
достатньо втілені у змісті освіти й нав�
чально�виховному процесі традиційної
школи. 

Педагоги багатьох країн світу занепо�
коєні тим, що сучасний зміст освіти, ме�
тоди його засвоєння малопродуктивні,
вони мало задовольняють потребу учня
в особистісному використанні знань як
під час навчання, так і після закінчення
школи, при облаштуванні власного жит�
тя. Тому пошуки педагогів спрямовані
до продуктивної освіти, в якій мірою про�
дукту стає учень зі своїми інтересами,
досвідом і освітніми цілями [5, с. 109].
У цьому розумінні продуктивна освіта
протистоїть традиційній із її
орієнтацією на перевагу теоретико�
пізнавальних продуктів, соціальних та
інформаційних критеріїв порівнянь і
співвідношень.

Критерієм продуктивності освіти є
самостійний, творчий продукт діяль�
ності конкретного учня, а не
відповідність стандарту (ідеальному се�
редньому рівню освіти, підготовки
тощо). Отже, продуктивність як складо�
ва змісту освіти, як її організуючий
принцип, передбачає зовсім інші, аль�
тернативні традиційним параметри на�
вчання, які ведуть до вільного індивіду�
ального вибору учнем власного
освітнього простору.

У багатьох країнах розробляються
концепції і моделі продуктивної освіти,
створюються інститути продуктивного
навчання (Європа, США, Росія та ін.),
школи продуктивного навчання (Нью�
Йорк, Аляска, Каліфорнія, Стокгольм,
Берлін, Санкт�Петербург), узагальню�
ється досвід роботи таких шкіл [5].

Особливостями технології продук�
тивного навчання вважаються: 
— самостійна навчальна діяльність під�

літка, тісно пов’язана з його реаль�
ною трудовою діяльністю поза шко�
лою або в школі на робочому місці; 

— орієнтація його навчання на кінце�
вий продукт, який стає основою якіс�
ної, а не кількісної оцінки; 
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В учнів, які навчаються відповідно до
освітньої програми “Довкілля”, інтен�
сивніше, ніж у їх однолітків традиційної
школи, розвивається інтелект, вони ма�
ють вищий індекс соціальної зрілості і
мотивації навчання (дослідження групи
психологів під керівництвом канд. пси�
холог. наук В.Ф.Моргуна, 1996�1999).

У руслі освітньої програми “Довкіл�
ля” створено її концепцію [2], навчальне
забезпечення для учнів, дидактичне за�
безпечення для вчителів. Наукове ке�
рівництво розробленням та впроваджен�
ням освітньої моделі “Довкілля” здій�
снюється науково�методичним центром
інтеграції змісту освіти АПН України,
який працює на базі ПОІППО.

Дослідження, проведені згідно з
освітньою програмою “Довкілля” в школі
№ 37 м.Полтави, гімназії № 9 м. Старо�
костянтинова, школі № 2 м. Зінькова та
багатьох інших школах�лабораторіях
показують, що учні, котрі вивчали інте�
грований курс “Довкілля”, здобувають
грунтовну  підготовку  у  вивченні  ок�
ремих предметів  освітньої галузі “При�
родознавство”. Крім того, збільшуються
їхні шанси вчитися на “добре” і “від�
мінно”, тобто курс “Довкілля” впливає
на успіхи з усіх шкільних предметів.
Призові місця, які виборюють учні на
олімпіадах, переконують, що вивчення
“Довкілля” дає змогу зацікавити окре�
мими навчальними предметами талано�
виту молодь.
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— зміна ролі педагога, перехід його на
позицію консультанта, наставника. 

Ідея продуктивності освіти — це не
тільки ідея, що йде від Д.Дьюї і С.Фре�
не, не тільки продовження ідеї трудової
школи   (Г.Кершенштейнер,   В.Лай,
К.Д.Ушинський, П.Ф.Каптєрев, С.І.Гес�
сен), у тому числі й у її вітчизняному
варіанті (Г.С.Сковорода, М.В.Остро�
градський, А.С.Макаренко). Це плідна
спроба об’єднати в роботі кожного учня
найбільш ефективні демократичні фор�
ми організації освітнього процесу, інди�
відуальні цінності освіти й соціальні
цінності трудової діяльності [5, с. 110].

Досвід шкіл продуктивної освіти сто�
сується перш за все роботи з підлітками
(“Місто�як�школа”, Нью�Йорк; “Stadt�
als�Schule”, Berlin; Lycee Autogere de
Paris; Санкт�Петербурзька гносео�
логічна школа). Діяльність міжнародної
сітки продуктивних шкіл і проектів
“Місто�як�школа” розгорнулася більше
ніж у 40 країнах Європи та Америки, які
наважилися зробити свій вибір. Адже
продуктивність освіти, як вважається,
прямо залежить від свободи вибору уч�
нем напряму й змісту свого освітнього
процесу [5, с.113].

Але чи готовий підліток зробити віль�
ний вибір? Буде він його власним чи ви�
бором людей або фірм, підприємств, що
випадково опинилися на його шляху?
До того, як щось вибирати, підліток має
пізнати себе. Потрібно задуматися, чи
можна назвати інший шлях, крім того,
як указували древні і за ними Г.Сково�
рода: “Пізнай природу, пізнай свій на�
род, пізнай себе”. Пізнання природи, її
фундаментальних закономірностей, що
задовольняють органічні та базові мен�
тальні потреби людського індивіда, дасть
учневі не тільки можливість вільного
вибору “життєвої траєкторії”, а й нако�
пичення свого “енергетичного бюдже�
ту”, встановлення зв’язку з ноосферою.
Для вільного вибору продуктивної осві�
ти в юнацькому віці у “Місті�як�школі”,
у “майстерні”, у міжшкільному навчаль�
ному комбінаті і т.п. учень повинен мати
грунтовну науково�технологічну, еко�
номічну підготовку, цілісне уявлення
про можливості побудови своєї життє�
вої траєкторії. Є підстави стверджувати,
що така підготовка може бути здійснена
в освітній моделі “Довкілля�як�школа”,
адже отримані переконливі результати її
ефективності в практиці загальноосвіт�
ніх закладів різних типів.

“Довкілля�як�школа” — це школа не
тільки природовідповідної продуктив�
ної природничо�наукової освіти дитини,
починаючи з дитячого садочка і до під�
літкового віку. Це школа розуміння,
плекання інтегративного, критичного
мислення учня, без якого неможливо
зробити вільний вибір.
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Питання контролю знань і умінь учнів
в історії розвитку української школи
завжди було в центрі уваги вчених і педа�
гогів�практиків. Облік знань, як пра�
вило, викликав чимало труднощів,
оскільки оцінка не завжди знаходила
своє вираження у балах. Як свідчить
історія педагогіки, оцінка виражалася
жестом, зауваженням, коротким су�
дженням. У вітчизняній школі після
1917 року можна відмітити декілька важ�
ливих моментів.

1918 рік – було скасоване 12�бальне
оцінювання знань і поведінки учнів, що
існувало в кадетських корпусах і окре�
мих жіночих гімназіях: “12” – відмінно,
“11” – надто добре, “10” – дуже добре,
“9–8” – добре, “7” – досить добре, “6” –
задовільно, “5–1” – слабо.

1935 рік – уведена п’ятиступінчаста
словесна система оцінок: “дуже добре”,
“добре”, “посередньо”, “погано”, “дуже
погано”.

1944 рік характеризується прийнят�
тям рішення про заміну словесної систе�
ми оцінювання успішності учнів цифро�
вою п’ятибальною: “5”, “4”, “3”, “2”, “1” [1].

П’ятибальна система оцінювання
знань учнів існувала досить довго. Оцін�
ка “5” ставилася учню за виконання у по�
вному обсязі всіх вимог, висунутих про�
грамою; “4” – за добре засвоєний на�
вчальний матеріал з наявністю одинич�
них недоліків; “3” – за знання, які
потребували вдосконалення; “2” – якщо
рівень знань не дозволяв учню рухатися
далі за програмою [2].

У школах зарубіжних країн викорис�
товуються різноманітні системи контро�
лю за рівнем знань та умінь.

Бальна система оцінювання знань уч�
нів у США була впроваджена наприкінці
50�х рр. ХХ ст. й містить результати по�
точного, проміжного, підсумкового кон�
тролю знань. За результатами такого
оцінювання здійснюється семестрова чи
річна атестація. Також у США практи�
кується буквена система оцінювання, на�
приклад: “А” – відмінно, “В” – добре, “С”
– задовільно, “D” – погано, незадовільно,
“Е” – умовно, “F” – не складено, “І” – не
завершено [3].

В Італії найвищою оцінкою вважа�
ється “11”, у Голландії діє 10�бальна сис�
тема, у Польщі та Угорщині – 5�бальна.
У школах Німеччини при оцінюванні ра�
хунок ведеться від 1 до 10. У французь�
ких ліцеях на випускних іспитах засто�
соґвують 20�бальну систему [4].

Динаміка змін, що відбуваються у су�
часному світі, вимагає удосконалених
підходів до оцінювання навчальних до�
сягнень школярів. П’ятибальна система
оцінювання знань, умінь і навичок учнів
не відповідає вимогам часу, оскільки не
може реально відобразити відмінність у
рівнях навчальних досягнень учнів. Рі�
шенням колегії Міністерства освіти і на�
уки України від 17.08.2000 р. було запро�
поновано нові критерії оцінювання на�
вчальних досягнень у системі загальної
середньої школи.

12�бальна шкала оцінювання побудо�
вана з урахуванням особистих досягнень
учнів. При оцінюванні вчитель має вра�
ховувати досягнення учня, а не його не�
вдачі, грунтуючись на принципі гумані�
зації освіти.

Основними функціями оцінювання
навчальних досягнень учнів є такі:

контролююча, яка передбачає
встановлення рівня досягнень ок�
ремого учня (класу, групи), дає
змогу вчителю своєчасно планува�
ти і коригувати роботу й методику
вивчення наступного матеріалу;
навчальна, яка передбачає таку ор�
ганізацію оцінювання навчальних
досягнень учнів, коли його прове�
дення сприяє удосконаленню
підготовки учня, групи, класу.
діагностична, яка є основою діаг�
ностичного підходу в діяльності
вчителя і допомагає йому встанов�
лювати причини труднощів, із
якими стикається учень у процесі
навчання, виявляти прогалини у
його знаннях та вміннях;
виховна, яка виявляється не тіль�
ки у меті та змісті завдань, але й у
методиці їх реалізації вчителем, у
наступному коментуванні й оці�
нюванні робіт [4].
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Підсумкове оцінювання здійсню�
ється наприкінці чверті, семестру,
навчального року. Підсумкова
оцінка за семестр (чверть) вистав�
ляється за результатами тематич�
ного оцінювання, а за рік – на ос�
нові семестрових оцінок.

Нова система оцінювання не передба�
чає виставлення в журнал поточних оці�
нок. Оцінки за виконання учнями прак�
тичних, лабораторних, самостійних ро�
біт, написання диктантів, творів та інших
обов’язкових практичних завдань вис�
тавляються в класний журнал із метою
фіксаціії рівня досягнень учня з конкрет�
ної теми. Але вони не впливають на
оцінку тематичного заліку. При тематич�
ному оцінюванні знань учнів можливі
повторні атестації (з метою підвищення
оцінки), які виставляються в журнал.

Перед початком вивчення чергової те�
ми всі учні мають бути ознайомлені з:

— тривалістю вивчення теми (кіль�
кістю уроків);

— кількістю і тематикою обов’язко�
вих робіт і терміном їх проведення;

— питаннями атестації, якщо вона
проводиться в усно�письмовій
формі або орієнтовними завдан�
нями;

— терміном і формою проведення те�
матичних атестацій;

— умовами оцінювання [5].
Слід відзначити, що нова методика

контролю й обліку висуває нові вимоги і
перед учителем. Він має враховувати
пізнавальні якості учнів – здатність іден�
тифікувати, аналізувати, застосовувати
знання у змінених умовах.

Отже, нова система оцінювання нав�
чальних досягнень школярів грунту�
ється на вивченні історії розвитку віт�
чизняного та зарубіжного досвіду оціню�
вання знань.
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Нова система оцінювання передбачає
чотири рівні компетентності учнів:

1. Низький (рецептивно�продуктив�
ний) – 1�3 бали. Учень володіє
навчальним матеріалом на рівні
окремих фрагментів, що стано�
вить незначну частину навчально�
го матеріалу.

2. Середній (репродуктивний) – 4�6
балів. Учень володіє матеріалом
на початковому рівні, може за до�
помогою вчителя аналізувати нав�
чальний матеріал, порівнювати і
робити логічні висновки.

3. Достатній (конструктивно�варіа�
тивний) – 7�9 балів. Учень вільно,
самостійно узагальнює, порівнює
та систематизує інформацію. Мо�
же самостійно виправляти допу�
щені помилки, добирати перекон�
ливі аргументи на підтвердження
вивченого матеріалу.

4. Високий (творчий) – 10�12 балів.
Учень вільно висловлює думки і
почуття, визначає програму осо�
бистої пізнавальної діяльності.
Без допомоги вчителя знаходить
джерела інформації і використо�
вує одержані відомості відповідно
до мети та завдань власної пізна�
вальної діяльності [5].

Нова система оцінювання скасовує
таке покарання за неуспішність, як зали�
шення учня на повторний курс навчання,
при цьому перевідними та випускними є
всі оцінки 12�бальної системи, які ви�
ставляються у відповідний документ про
освіту.

Протягом навчального року вчитель
застосовує різні види оцінювання, а саме:

Попереднє оцінювання, мета яко�
го з’ясувати підготовку учнів з
предмета. 
Поточне оцінювання, яке здійсню�
ється вчителем у процесі повсяк�
денної навчальної роботи і дозво�
ляє вчителеві своєчасно одержати
об’єктивні дані про рівень знань
учнів.
Тематичне оцінювання допомагає
виявити рівень досягнень учнів із
конкретної теми чи декількох тем.
Таке оцінювання є одночасно за�
собом систематизації та узагаль�
нення знань, а також спонукає
учнів до глибшого і міцнішого за�
своєння основних положень кон�
кретної теми.
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У європейських країнах диференційова�
не навчання з’явилося в епоху капіталізму,
коли активно відкривалися спеціалізовані
навчальні заклади (технічні, торгові,
сільськогосподарські). На сучасному етапі
реалізуються різні моделі диференційовано�
го навчання. З них можна виділити дві ос�
новні:

— гнучка елективна (США, Великобри�
танія) передбачає на певному етапі навчан�
ня вільний вибір предметів для вивчення їх
на базі ряду обов’язкових дисциплін; 

— та жорстка селективна (Франція,
Швеція, Німеччина) – вибір тих або інших
напрямів навчання у гімназіях, ліцеях, коле�
джах після закінчення єдиного загально�
освітнього ступеня школи.

Теоретичною основою диференційовано�
го навчання в зарубіжній школі стали
концепції провідних американських учених
Джона Дьюї, Абрахама Маслоу, Карла
Роджерса. Їх об’єднують ідеї поваги до осо�
бистості, вимоги побудови навчального
процесу з урахуванням індивідуальних
особливостей та інтересів дітей. У кінці ХХІ
ст. перспективним напрямом розвитку аме�
риканської педагогічної науки в галузі ди�
ференційованого навчання стала розробле�
на  Робертом Бернсом проблема виявлення
факторів, завдяки яким навчання набуває
глибоко особистісного змісту.

Головною метою, а також результатами і
критеріями ефективності диференційовано�
го навчання на Заході є:

• підвищення якості шкільної освіти,
створення  найбільш доцільної для країни
системи освіти, яка б забезпечувала кожно�
му максимальний розвиток власних можли�
востей і здібностей;

• демократизація навчально�виховно�
го процесу, надання учням свободи вибору
його елементів;

• створення умов для навчання й ви�
ховання, адекватних індивідуальним особ�
ливостям і оптимальних для загального роз�
витку дітей;

• формування і розвиток індивідуаль�
ності, творчого потенціалу особистості,
максимальний розвиток обдарованих дітей,
забезпечення  обгрунтованого вибору про�
фесії з урахуванням здібностей і результатів
навчання;

• захист дітей, які потребують соці�
ально�педагогічної допомоги, адаптація і
включення в навчальний процес дітей із об�

меженими фізичними можливостями й
асоціальною поведінкою.

У навчальному процесі в зарубіжній
школі застосовуються наступні види ди�
ференціювання.

Рівнева диференціація: учням із різним
ступенем розвитку пропонується засвоїти
адекватну програму. Розглянемо можливі
шляхи організації  такої форми ди�
ференційованого навчання:

• розподіл учнів однієї паралелі на по�
токи, наприклад, в елементарній школі
США діти розподіляються за здібностями
за групами: швидкі, середні, повільні;

• навчання в сетах, коли в школі скла�
дається розклад, який надає учням змогу
один предмет вивчати у певній групі з
однією швидкістю, а другий – з іншою в
іншій групі;

• організація гомогенних груп, тобто
класів, де навчаються діти з однаковими
здібностями, що на Заході має як прихиль�
ників, так і противників. Зокрема відомий
педагог�гуманіст Уільям Глассер вважає, що
в гомогенних класах страждають не тільки
слабкі учні (розвивається комплекс невда�
хи), але відбувається руйнуючий уплив на
вчителів, адже, “коли діти об’єднані в класи
за здібностями, вчителі часто із роздрату�
ванням ставляться до спроб невстигаючих
учнів домогтися більшого” [1, с.97]. Однак є
дослідники, які доводять корисність групу�
вання учнів за рівнем здібностей. На основі
аналізу великого масиву даних Дж.Кулік [5]
робить висновок, що  таке об’єднання є
особливо ефективним при навчанні обдаро�
ваних та талановитих дітей.

Ефективність об’єднання учнів у тимча�
сові гомогенні класи ілюструє організація
навчання у початковій школі Франції. Шес�
тирічну підготовку в молодшій школі
країни розподілено за новим законом на 2
трирічні цикли: підготовчий та головний.
Обидва цикли передбачають конкретні ре�
зультати по кожному з предметів, що вивча�
ються у школі. Але засвоєння знань контро�
люється наприкінці  навчальних курсів, а не
щорічно, як це було раніше. Знання в рам�
ках циклу засвоюється методом формуван�
ня різнорівневих робочих груп, які можуть
об’єднувати від 10 до 40 дітей залежно від
досягнутих у навчанні результатів. Групи не
є сталими, в процесі підготовки учні можуть
переходити до груп з більш прискореним чи
уповільненим темпом засвоєння знань.
Відносно однорідний склад класу  дає мож�
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ливість розкріпачити дитячу са�
мосвідомість, відмовитися від другорічниц�
тва, звільнити дитину від страху невдач,
підняти мотиваційну сферу.

Отже, можна виділити як позитивні, так і
негативні аспекти диференціації учнів за
здібностями (Таблиця 1).

За інтересами учнів: навчальний план
школи надає учню можливість  вибирати ті
чи інші елективні курси або той чи інший
напрям навчання.

Наприклад, у британській школі  70�х –
першої половини 80�х років на вивчення
елективних курсів  відводилося до 50% на�
вчального часу. До предметів “ядра” входи�
ли англійська мова і література, математика,
релігія, фізкультура. В сучасних умовах на�
вчальний час на предмети за вибором ско�
рочений до 30�40% від усього навчального
часу. Особливістю організації системи пред�
метів за вибором є те, що вони згруповані у
блоки. Блоки сформовані таким чином, що
кожний із них включає обов’язково гу�
манітарний, природничий і практичний
курси. Тому навчальна програма не може
привести до однобічного розвитку, вона є
досить збалансованою. Як правило, школи
пропонують 5 блоків, у кожному з яких по 4
предмети. Більш здібні учні старших класів
вивчають провідні навчальні курси, побудо�
вані на основі навчальних програм, менш
здібні – інтегровані курси (з математики,

природничих дисциплін, суспільствознавст�
ва). Для невстигаючих школярів пропону�
ються курси корекції (в основному з
англійської мови і математики).

До  реформи 1983 року в деяких амери�
канських штатах кількість обов’язкових
предметів зводилася до трьох (англійська
мова, суспільствознавство і фізкультура).
Головною була ідея: освіта з метою присто�
сування до життя. На вибір школи пропону�
валося 100�150 навчальних курсів, більша
частина яких мала прикладний характер
(математика споживача, сімейна економіка,
косметика, консервування продуктів тощо).
Цю систему багато американських спеці�
алістів називають “торгівельним центром”.
Після доповіді комітету освіти “Нація в не�
безпеці” (1983) було розроблено державні
стандарти знань, умінь і навичок, які по�
винні мати всі школярі загальноосвітніх
шкіл, а також скорочено обсяг елективних
курсів (вони займають 25�30% навчального
навантаження) [3]. На сучасному етапі вив�
ченню базових предметів приділяється ве�
лике значення, але учні їх також можуть
обирати відповідно до своїх інтересів і пла�
нів на майбутнє. Як доповнення до базових,
якими є англійська мова, точні науки, мате�
матика, соціальні дисципліни та фізичне ви�
ховання, шкільна система пропонує факуль�
тативні курси, спрямовані на три або більше
рівні: академічний, професійний і загальний.

Ïîçèòèâí³ àñïåêòè  Íåãàòèâí³ àñïåêòè  

1. Âèêëþ÷àºòüñÿ íåâèïðàâäàíå ³ íåäîö³ëüíå 
äëÿ ñóñï³ëüñòâà í³âåëþâàííÿ 
³íäèâ³äóàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè  ä³òåé.  

1. Ðîçïîä³ë ä³òåé çà ð³âíåì ðîçóìîâèõ 
çä³áíîñòåé  º íåãóìàííèì.  

2. Â ó÷èòåëÿ ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü 
äîïîìàãàòè ñëàáøîìó, ïðèä³ëÿòè óâàãó 
ñèëüí³øîìó.  

2. Â³äáèâàºòüñÿ ñîö³àëüíî -åêîíîì³÷íà 
íåð³âíîïðàâí³ñòü.  

3. Â³äñóòí³ñòü ó êëàñ³ íåâñòèãàþ÷èõ ó÷í³â 
çí³ìàº íåîáõ³äí³ñòü ó çíèæåíí³ çàãàëüíîãî 
ð³âíÿ âèêëàäàííÿ.  

3. Ñëàáê³ ó÷í³ íå ìàþòü ìîæëèâîñò³ 
òÿãíóòèñÿ çà ñèëüíè ìè, îòðèìóâàòè â³ä íèõ 
äîïîìîãó, çìàãàòèñÿ ç íèìè.  

4. Ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü á³ëüø åôåêòèâíî 
ïðàöþâàòè ç âàæêîâèõîâóâàíèìè ó÷íÿìè, 
ÿê³ ïîãàíî àäàïòóþòüñÿ äî ñóñï³ëüíèõ íîðì.  

4. Ïåðåõ³ä ó ñëàáê³ ãðóïè ñïðèéìàºòüñÿ 
ó÷íÿìè ÿê ïðèíèæåííÿ ¿õ ã³äíîñò³.  

5. Ðåàë³çóºòüñÿ áàæàííÿ ñèëüíèõ ó÷í³â 
øâèäøå ïðîñóâàòèñÿ ó íàâ÷àíí³.  

5. Íåäîñêîíàë³ñòü ä³àãíîñòèêè äîïóñêàº 
ïåðåõ³ä íåñòàíäàðòíèõ ä³òåé   ó  êàòåãîð³þ 
ñëàáêèõ.   

6. Çíèæóºòüñÿ ð³âåíü ß -êîíöåïö³¿: â 
åë³òàðíèõ ãðóïàõ ðîçâèâàºòüñÿ åãî¿ñòè÷íèé 
êîìïëåêñ, ïî÷óòòÿ âèêëþ÷íîñò³, â ñëàáêèõ – 
çíèæóºòüñÿ ð³âåíü ñàìîîö³íêè.  

6. Ï³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü ß -êîíöåïö³¿: ñèëüí³ 
ñòâåðäæóþòüñÿ ó ñâî¿õ çä³áíîñòÿõ, ñëàáê³ 
îòðèìóþòü ìîæëèâ³ñòü â³ä÷óòè íàâ÷àëüíèé 
óñï³õ, çâ³ëüíèòèñÿ â³ä êîìïëåêñó 
íåïîâíîö³ííîñò³.  

7. Ï³äâèùóºòüñÿ ð³âåíü ì îòèâàö³¿ íàâ÷àííÿ ó 
ñèëüíèõ ãðóïàõ.  

7. Çíèæóºòüñÿ ð³âåíü ìîòèâàö³¿ ó÷í³â ó 
ñëàáêèõ ãðóïàõ.  

Таблиця 1.
Диференціація учнів за здібностями: позитивні і негативні аспекти



Академічна програма готує учнів до на�
ступного навчання в коледжі. Як додаток до
загальних предметів учням пропонуються
поглиблені курси математики, природничих
наук та іноземних мов. Професійна освіта
включає 4 розділи: 

— сільськогосподарська готує учнів до
роботи на фермах та управління фермерсь�
ким господарством;

— бізнес�освіта – до діяльності у сфері
комерції та підприємництва; 

— економіка домашнього господарства
(або домоведення) виробляє в учнів уміння
управляти домашнім господарством,  догля�
дати за дітьми та хворими; 

— загальна, або всебічна освіта являє
собою основу для подальшої академічної та
професійної освіти. Її вступні курси більше
ознайомлюють учнів із різноманітними
спеціальностями, професіями, сферами ви�
робництва і напрямами розвитку індустрії,
тобто професійно орієнтують, ніж безпосе�
редньо навчають. Ті учні, які не планують
навчатися у коледжі або відразу працювати
за спеціальністю, а мають на меті успішно
закінчити школу та одержати диплом, часто
відвідують саме цей загальний курс. 

Професійна диференціація: вибір і по�
глиблене вивчення певної групи предметів
за рахунок інших з метою професійної спря�
мованості навчання. Професійна дифе�
ренціація обумовлена індивідуальною, яка у
свою чергу, здійснюється  відповідно до
наслідків тестування. У США в результаті
тестування учні, котрі мають високі показ�
ники, зараховуються до академічного пото�
ку, інші до загальноосвітнього та про�
фесійного. Відбір учнів до відповідного по�
току здійснюється дуже ретельно: врахову�
ються результати тестування, а також реко�
мендації працівника профорієнтаційної
служби “Гайденс”. У 1 класі ліцею у
Франції організовуються стаціонарні секції
за 4 напрямами: гуманітарний, природничо�
науковий, соціально�економічний,
технічний. Вирішальне слово при направ�
ленні ліцеїста в секцію належить шкільній
раді з орієнтації, до складу якої входить ди�
ректор, представник від учителів, батьки,
шкільний лікар і психолог. Враховуються
також і побажання батьків. У випадку, коли
учень не згоден із прийнятим рішенням, він
має право скласти екзамен спеціальній
комісії Міністерства народної освіти
Франції.

В Англії після закінчення  третього року
навчання у середній граматичній школі діти
розподіляються в гуманітарні та природни�
чо�математичні класи. До прийняття рішен�
ня учнів готують учителі�тьютори. На кож�
ного заводять персональне досьє, до якого
регулярно заносяться відомості про фізич�
ний розвиток, інтереси, характер, умови

життя, результати бесід, анкетування, тесту�
вання.

Важливим напрямом диференціації осві�
ти є організація навчання для обдарованих
дітей. За підрахунками зарубіжних учених, у
кожній віковій групі від 3 до 8% дітей по�
тенційно мають природні здібності й талан�
ти, але не завжди таких помічають і заохочу�
ють. Тому першим і  дуже відповідальним
щаблем в організації навчально�виховного
процесу для обдарованих дітей є виявлення
та діагностування таких школярів. На За�
ході тривалий час з цією метою використо�
вували тільки тести на вимірювання інте�
лекту, однак уже доведена їх неспромож�
ність з’ясувати рівень обдарованості дитини.
На сучасному етапі як за кордоном, так і в
Україні здійснюється активний пошук за�
собів діагностування дитячої обдарованості.

Найбільш дієвим та добре перевіреним
на практиці принципом організації ефек�
тивного навчально�виховного процесу для
здібних дітей в усьому світі залишається
індивідуальний підхід. Особливої популяр�
ності у зв’язку з цим набувають  такі шляхи
його реалізації, як індивідуалізація та дифе�
ренціація.

Необхідність складання спеціальних від�
повідних програм для обдарованих учнів
уже давно обґрунтована спеціалістами в га�
лузі освіти. У 50�х роках ХХ століття було
опубліковане повідомлення відомих зару�
біжних педагогів М. Сампшена, Д.Норріса
та Л.Термена, де відмічалася необхідність
більше уваги приділяти розвитку у дітей
творчих здібностей, інтелектуальної ініціа�
тиви, критичного мислення, соціальної адап�
тації, соціальної відповідальності [4, с.237].

Масштаби і принципи організації на�
вчання обдарованих дітей  у найрозви�
нутіших країнах світу не однакові. Так, у
США виявлення і спеціальне навчання
найбільш талановитих учнів представлене
як систематична політика. Президент
країни щорічно приймає учнів із 10 найкра�
щих шкіл, демонструючи увагу суспільства
до своїх талановитих дітей. Згідно з програ�
мою “Меріт” кожного року в країні відбира�
ють 600 тис. найбільш здібних школярів се�
редньої школи. Потім їх ще раз “фільтру�
ють”, після чого залишають приблизно 35
тис., яким надають різні пільги для продов�
ження навчання (стипендії, гарантії вступу
до престижних університетів).

У Німеччині (м. Гамбург) з 1985 року  діє
служба консультацій зі спеціального на�
вчання для талановитих учнів. На початку
90�х р.  в Бад�Вюртемберзі було створено 4
загальноосвітні гімназії, де вони мають змо�
гу проходити восьмирічний курс навчання. 

В Японії ставлення до проблеми навчан�
ня обдарованих дітей більш стримане. Із се�
редини 60�х рр. у деяких навчальних закла�
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Важливим напрямом диференціації є
компенсуюче навчання (додаткові педа�
гогічні зусилля для невстигаючих учнів), у
систему якого входять додаткові заняття,
невелика кількість дітей у класах, кабінети
адаптації. З метою організації компенсую�
чого навчання у школах США запрошують
учителів�репетиторів, організовують літні
навчальні табори, скорочують наповню�
ваність учнів у класах.

У початковій школі Франції для невсти�
гаючих дітей створено класи адаптації у
двох варіантах: спеціальний клас і група у
звичайному класі (надається перевага). Для
представників етнічних груп (діти емігран�
тів з Африки, інших країн Європи) створе�
но класи з метою “прилучення до французь�
кої культури”, в яких організовано приско�
рене вивчення французької мови.  Класи
розраховано на рік, потім дитина перево�
диться у звичайний клас.

Зарубіжна школа має великий досвід з
організації спеціальної освіти. Перший ден�
ний клас для глухих дітей було відчинено у
Бостоні в 1986 році. На сучасному етапі в
центрі уваги спеціалістів та вчених знахо�
дяться  питання практики інтегрованого на�
вчання: які діти і в якій кількості можуть
навчатися у звичайній школі, щоб не були
порушені інтереси інших учнів та вчителів,
а також використання комп’ютерних техно�
логій, адекватних їм програм для навчання
дітей з відхиленнями розвитку.

Розповсюдженою формою спеціального
навчання є “клінічне навчання”, що дозво�
лило учням, які мають певні проблеми зі
здоров’ям,  працювати за вільними програ�
мами з “клінічним викладачем”. Спеціальна
освіта ставить за мету зменшити різницю
між здоровими та хворими дітьми.  Засобом
для досягнення цієї мети стала так звана
нормалізація (зробити так, щоб дитина�
інвалід навчалася в шкільному середовищі,
яке нічим не відрізняється від  “нормально�
го”) та компенсація (систематичне навчання
і в клініці, і в класі).Таким чином, при ор�
ганізації диференційованого навчання за�
рубіжна школа намагається враховувати но�
ві соціальні реалії, шукає шляхи оптималь�
ного розвитку особистості кожної дитини.
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дах проводиться тестова діагностика тала�
новитих школярів, з якими потім намага�
ються працювати більш інтенсивно за
спеціальними підручниками та посібника�
ми.

У Великобританії існує центр виявлення
здібних учнів, діє асоціація сприяння таким
дітям. Щороку збільшується кількість шкіл,
де для них створюють спеціальні відділення
і потоки з курсами інтенсивного і збагачено�
го навчання. Перспективний і цікавий у
країні нагромаджено досвід як із викорис�
тання у навчально�виховному процесі мето�
дик навчання обдарованих дітей, а також
підготовки вчителів для здібних учнів [2].

Розглянемо основні форми навчання
обдарованих дітей:

• Прискорене навчання: дитина
раніше йде до школи або їй надається право
починати навчання з 2 або 3 класу чи “пере�
стрибувати” через класи. Психологи відміча�
ють, що при такій організації виникають про�
блеми: ускладнюється спілкування дітей
унаслідок їх різної психологічної зрілості,
можуть залишатися прогалини у знаннях із
деяких предметів, які виявляються на піз�
ніших стадіях навчання. Британські вчені за�
пропонували ще 2 варіанти прискореного на�
вчання: перехід обдарованих учнів у старшу
вікову групу, але тільки з деяких предметів, а
також більш раннє вивчення ними курсу,
який пізніше буде вивчатися всім класом.

• Збагачене навчання: заняття з тала�
новитими учнями ведуться за програмами
на рівні вищої школи з альтернативними
підтемами.

• Поглиблене вивчення окремих
предметів: якщо більшість учнів вивчає
інтегровані курси, то обдарована дитина
вивчає певний предмет.

• Створення спеціальних класів і
шкіл. На Заході існують спеціальні школи
для творчо обдарованих дітей: мистецькі,
музичні. Якщо говорити  про спеціальні
класи для обдарованих дітей, то є як пози�
тивні, так і негативні думки з цієї форми на�
вчання. Прихильники говорять, що у “нор�
мальному” класі вони почувають себе са�
мотніми, бо у дітей з типовим розвитком ін�
ші інтереси, своєрідна логіка. Противники
вважають, що ізоляція обдарованих від їхніх
ровесників може мати негативні наслідки.

• Створення спеціальних курсів при
університетах та коледжах вищої освіти.

• Організація літніх шкіл і таборів.
• Використання методу проектів (об�

даровані діти самі знаходять галузь дослід�
жень і складають план етапів його ре�
алізації), методу контрактів (самостійно
вивчають програмний матеріал, витрачаючи
вільний час від уроку на альтернативні види
діяльності).

Останнім часом за кордоном стали більше
уваги приділяти невстигаючим, а також дітям
із обмеженими фізичними можливостями.
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Робота з обдарованими школярами
постійно перебуває в полі зору управ�
ління освіти та обласного інституту піс�
лядипломної педагогічної освіти
ім. М.В.Остроградського. Так, у грудні
1999 року на засіданні вченої ради
ПОІППО було заслухано питання “Про
роль методичних структур із поліпшен�
ня роботи з обдарованими дітьми в
освітніх закладах”, а на нараді при на�
чальнику управління освіти в січні 2000
року – “Про роботу навчальних закладів
нового типу, спеціалізованих шкіл та
профільних шкіл з обдарованими діть�
ми”, видано наказ управління освіти від
10 січня 2000 р. “Про створення шкіл
олімпійського резерву та опорних шкіл”,
розроблено умови розгляду апеляцій
учасників олімпіад III (обласного) етапу
(див. стор. 17).

Відділом педтехнологій проведено
дослідження результативності виступів
учнівських команд усіх областей Укра�
їни, у тому числі Полтавщини, на IV
етапі Всеукраїнських олімпіад протягом
1994�1995, 1997�1998, 1999�2000 нав�
чальних років. Воно проводилося на ос�

нові таблиць (рейтингів) участі учнів�
ських команд у IV етапі Всеукраїнських
олімпіад, які подані у наказі Міністерст�
ва освіти України "Про проведення Все�
українських учнівських олімпіад та тур�
нірів у 1999�2000 навчальному році" від
30.11.99 р. №404 та аналогічному наказі
№384 від 27.10.97 р. Дослідження дає всі
підстави стверджувати, що в області
поліпшується робота з обдарованими та
здібними школярами.

Якщо у 1995 році Полтавщина по�
сіла 20�е місце за кількістю виборених
місць серед 27 областей України, у 1998
році – 17�е, то у 1999 – 14�е (див. таб�
лицю №1). 

Цьому сприяли  обласна програма по�
шуку, навчання та виховання обдарова�
них школярів на 1998�2000 рр., створен�
ня обласного банку даних обдарованих
дітей, робота шкіл олімпійського резерву.

“ОЛІМПІЙЦІ” НА ПЕРШОМУ ТА
ДРУГОМУ ЕТАПІ ЗМАГАНЬ

Популярність учнівських Всеукраїн�
ських олімпіад із базових дисциплін із
кожним роком зростає. Свідченням цьо�
го є щорічне збільшення кількості учас�
ників.

Разом із тим не всі навчальні заклади
активно проводять організаційно�про�
пагандистську роботу під час підготовки
і проведення шкільних олімпіад серед
учнів середніх та старших класів.

У цих школах, як правило, відсутня
поінформованість: не вивішуються на
видному місці оголошення, не готують�
ся випуски шкільної преси, радіопере�
дачі, присвячені олімпіадам; учителі не
пропонують додаткову літературу.

У першому етапі учнівських олімпіад
може взяти участь кожен бажаючий
школяр, а це значить, що змагання є
дійсно демократичними. У цьому нав�
чальному році учасниками І етапу стало
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УЧНІ ПОЛТАВЩИНИ НА ОЛІМПІАДАХ

ОСТАННЬОГО РОКУ ТИСЯЧОЛІТТЯ

В.М.Золотухіна, Н.В.Настенко

Навесні 2000 року підведено підсумки останніх у другому тисячолітті  Всеук�
раїнських учнівських олімпіад.

Подаючи у цій статті аналіз участі школярів Полтавщини у Всеукраїнських
олімпіадах, автори – члени обласної координаційної комісії з проведення учнівських
олімпіад із базових дисциплін – вітають переможців  із заслуженими нагородами,
бажають їм подальших успіхів, висловлюють щиру подяку вчителям, директорам
та їх заступникам, працівникам відділів освіти, методичних кабінетів за копітку
роботу задля підтримки обдарованих дітей.

Учні Стасівського НВК Диканського району
готуються до шкільної олімпіади                з

інформатики



дарованій дитині продемонструвати
знання з улюбленого предмета. 

Відзначилися учні шкіл: №17 м. Пол�
тави (14 дипломантів), №3 м. Полтави
(8 дипломантів), №29 м. Полтави (7
дипломантів), №7 м. Кременчука (5
дипломантів), №13, 20 м.Полтави, №9
м. Кременчука (по 4 дипломанти). 

Високий рівень знань продемонстру�
вали учні м. Полтави, Автозаводського,
Крюківського районів м. Кременчука,
м. Комсомольська, Гадяцького, Лох�
вицького, Зіньківського, Котелевського,
Новосанжарського районів, які нагород�
жені дипломами І ступеня. 

Краще, ніж минулого року, виступи�
ли команди м.Полтави, Кременчука, Лу�
бен, Великобагачанського, Гадяцького,
Глобинського, Зіньківського, Козель�
щинського, Решетилівського, Хорольсь�
кого, Чорнухинського, Чутівського, Се�
менівського, Шишацького районів (див.
таблицю №3). 

Хороші показники в учнів – учасни�
ків олімпіад із сільських шкіл: Ланнів�
ської Карлівського району (3 дипломи),
Петрово�Роменської Гадяцького району,
Градизької Глобинського району, Мокі�
ївської Чорнухинського району, Гарку�
шинської Миргородського району, Ви�
рішальненської Лохвицького району,
Гоголівської Великобагачанського райо�
ну (по 2 дипломи). 

Належний організаційний рівень
проведення олімпіад забезпечили голо�
ви оргкомітетів – методисти обласного
інституту післядипломної педагогічної
освіти ім. М.В.Остроградського. Значну
допомогу надали викладачі Полтавсько�
го державного педагогічного університе�
ту, Кременчуцького педагогічного учи�
лища і коледжу економіки та бізнесу
“Світоч” м. Полтави. 

28 тисяч школярів, адже перевірити свої
можливості, порівняти себе з іншими
претендентами на перемогу є абсолютно
не зайвим для кожного. 

До II етапу були запрошені фіналісти
шкільних олімпіад.

Як засвідчили його наслідки, успіш�
ний результат не завжди залежить від
віку: Колісник Віталій, учень 7 класу
Шишацької гімназії, та Супрун Сергій,
учень 6 класу Недогарківської ЗОШ
Кременчуцького району, впоралися із
завданнями з історії за 8 клас і стали пе�
реможцями ІІ етапу з історії. 

То ж шановні вчителі, шукайте і ви�
рощуйте юні обдаровання!

ЮНІ ІНТЕЛЕКТУАЛИ НА III ЕТАПІ
ОЛІМПІАД

Стрімко пролетіли хвилюючі і в той
же час приємні клопоти III (обласного)
етапу Всеукраїнських учнівських олім�
піад із базових дисциплін 1999�2000 н.р.:
підготовка завдань, урочисте відкриття,
напружена праця учасників, практичні
тури, коректний, доброзичливий роз�
гляд апеляцій, заключна зустріч�підбит�
тя підсумків, нагородження дипломами
переможців. 

Для учнів�олімпійців 11�х класів
цього року членами обласних комісій бу�
ло підготовлено 5 пакетів завдань. У
день проведення олімпіад на відкритті
одинадцятикласник обирав пакет, який
потім тиражувався. Це сприяло більшій
секретності складених завдань. Члени
комісії намагалися зробити їх цікавими
й різноманітними, а також гарантували
об’єктивну й добросовісну перевірку ро�
біт. 

Окрім переможців II етапу, до облас�
них олімпіад із базових дисциплін допу�
скалися всі бажаючі за власні чи спон�
сорські кошти (на основі наказу управ�
ління освіти Полтавської облдержадмі�
ністрації “Про проведення обласних уч�
нівських олімпіад із базових дисциплін
у 1999�2000 навчальному році” №566 від
30.12.1999 року). В обласних   олім�
піадах  узяли  участь  1225 учнів (1047 у
минулому році) із 111 шкіл області, з
них 152 учні – за власні чи спонсорські
кошти. 329 учнів (310 чол. у минулому
році) вибороли дипломи I�III ступенів
(див. таблицю №2). 

Серед нагороджених – 33 учні, які
взяли участь в обласних олімпіадах за
власні чи спонсорські кошти (20 – у ми�
нулому році). Як бачимо, така форма
проведення олімпіад дає можливість об�
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Заняття з обдарованими школярами під час
підготовки до обласної олімпіади з історії

проводить учитель І.Г.Войтенко



Разом із тим слід наголосити на недо�
статньому рівні підготовки учнів до
олімпіад із базових дисциплін через від�
сутність системної роботи протягом
навчального року зі здібними та обдаро�
ваними школярами. Серед нагородже�
них дипломами лише 42 (тобто 12 від�
сотків) учні сільських шкіл. Гірше, ніж у
минулому році, виступили команди м.
Комсомольська, Миргорода,
Машівського, Кобеляцького, Котелевсь�
кого, Кременчуцького, Пирятинського
районів. 

Недостатньо організована адресна до�
помога методичних структур по роботі з
обдарованими дітьми. Не завжди на до�
помогу вчителям для визначення обда�
рованих дітей за спеціально розроблени�
ми тестами залучаються психологи шко�
ли, районів.

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ НОВОГО
ТИПУ НА ОЛІМПІАДАХ

194 дипломанти (60 відсотків від 329
нагороджених учнів) навчаються в 36
навчальних закладах нового типу, у то�
му числі в НВК №31 м.Полтави – 21
чол., у ліцеї №1 м.Полтави – 19, у ліцеї
№4 м.Кременчука – 15, у НВК №21, Га�
дяцькому НВК – по 10 чол., у НВК №28
м. Полтави – 9; у НВК №32 м.Полтави,
Новосанжарському НВК – по 8 чол., у
ліцеї №6 м.Лубен, гімназії №5 м.
Кременчука – по 7 чол., у гімназії №6
м.Кременчука, Семенівському НВК №2,
авторській СЗШ №37 м.Полтави – по 6
чол., у Шишацькій гімназії, приватному
ліцеї “Ада” м.Кременчука – по 5 чол. 

Такі результати в цих освітніх закла�
дах не випадкові, бо в них здійснюється
наполеглива, копітка робота з виявлен�
ня здібних та обдарованих дітей, підви�
щення професійного рівня вчителів, уп�
ровадження нових освітніх технологій,
ведуться серйозні дослідження як учи�
телями, так і членами учнівських науко�
вих товариств. 

У наступному навчальному році ви�
повнюється 10 років із часу створення
та функціонування середніх загально�
освітніх закладів нового типу. На сьо�
годні в області працюють 53 навчальних
заклади нового типу (46 державних і 7
приватних). Усі вони покликані розви�
вати інтелектуальні, творчі здібності
особистості, створювати умови для її
гармонійного розвитку. 

Підвищився рівень підготовки до
олімпіад у НВК №№9, 21, 32, гімназії
№33 обласного центру, гімназії №6
м.Кременчука, Гадяцькому НВК №1,

Карлівському НВК, Семенівському
НВК № 2. 

Унаслідок проведення обласних семі�
нарів на базі навчальних закладів сіль�
ської місцевості активізувалася робота з
обдарованими школярами в ліцеї Кре�
менчуцького педагогічного училища, Ко�
валівському НВК Полтавського району,
Жовтневому еколого�валеологічному
комплексі Решетилівського району, Сар�
ській спеціалізованій школі Гадяцького
району з поглибленим вивченням біоло�
гії.

Проте не всі навчальні заклади для
обдарованих школярів працюють ре�
зультативно. Поки що немає призерів
обласних олімпіад у ліцеї при Ук�
раїнській медичній стоматологічній ака�
демії, профільно�диференційованій
школі №3 м.Кременчука, комплексі
“Надії України” при Кременчуцькому
інституті економіки та нових інфор�
маційних технологій, Пирятинській
спецшколі №4, Кобеляцькому НВК, об�
ласних ліцейних класах школи�інтерна�
ту №1 м. Полтави,  Шишацькій еколого�
українознавчій спецшколі, Пет�
ракіївському НВК Хорольського райо�
ну, Опішнянському НВК Зіньківського
району, Стасівському НВК Диканського
району. Недостатні знання продемонст�
рували учні обласних закладів нового ти�
пу  з правознавства, хімії та географії. Але
є  й здобутки. Так, серед 36 учнів, які на�
городжені дипломами I�III cтупенів на за�
ключному етапі учнівських Всеук�
раїнських олімпіад, 22 (тобто 61 відсоток)
учні зі шкіл нового типу. 

Питання “Про результати виконання
обласної програми пошуку, навчання та
виховання школярів на 1998�2000 рр.”
було обговорене на нараді директорів
шкіл нового типу в березні 2000 року. 

Іде процес нагромадження досвіду,
творчого підходу до роботи з обдарова�
ними школярами. Кращими навчальни�
ми закладами нового типу Полтавщини
розробляються дослідно�експеримен�
тальні,  цільові  програми  “Творча осо�
бистість”, “Наступність”, “Навчання”,
“Здоров’я”, “Дитячий садок�школа�лі�
цей�ВНЗ”. 

Гімназія №6 Крюківського району
м.Кременчука серйозно працює над до�
слідно�експериментальною програмою
“Академічна гімназія”, до втілення якої
залучені провідні вчені, методисти Пол�
тавщини. Ліцей №4 Автозаводського
району м.Кременчука успішно реалізує
програму “Творча обдарованість”.
Виконання цільових програм “Обдаро�
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1998 році 29). Честь нашої області від�
стоювали представники із 40 середніх
загальноосвітніх навчальних закладів, у
тому числі – з 20 навчально�виховних
закладів нового типу. Порівняно з 1998
роком, коли проводилися всі предметні
учнівські олімпіади, дещо поліпшився
якісний показник. Учнівські команди
одержали три дипломи I ступеня, три�
надцять дипломів – II і двадцять дип�
ломів III cтупеня (див. таблицю №5).

Серед нагороджених дипломами I�III
ступенів – 27 учнів середніх загальноос�
вітніх шкіл міста Полтави (в т.ч. 17 – із
навчальних закладів нового типу). 

Найбільше дипломів одержали учні
НВК №31 м.Полтави – 6; школи №17 –
5; ліцею №1 – 4; НВК №28 – 3; школи
№3 – 2. 

По одному диплому отримали учні
шкіл №№6, 29, 37, НВК №9, 32 м.Пол�
тави, Котелевського НВК, Гадяцького
НВК №1, Семенівського НВК №2, шкіл
№9 м.Кременчука, №1 м.Хоролу. Хо�
роші показники в учнів Лохвицького
району, які нагороджені трьома дипло�
мами II та III cтупенів (школи №1, 2
м.Лохвиці, Вирішальненська ЗОШ).

Найуспішніше виступили команди з
економіки, хімії, української мови і літе�
ратури, історії та правознавства. Кращі
результати порівняно з минулими рока�
ми одержали команди з основ інформа�
тики, математики, англійської мови. 

Команда Полтавщини з трудового на�
вчання нагороджена грамотою за кращу
виставку власних робіт – зразків ху�
дожніх промислів. Учениця НВК №30
м.Полтави одержала приз за моделю�
вання одягу. 

Гірше виступили команди з фізики,
географії. Найнезадовільніші результа�
ти в команди з французької мови, яка не
отримала жодного диплома I�III cту�
пенів (див. таблицю №5).

Завдання IV етапу олімпіади були пе�
реважно підвищеної складності, вимага�
ли творчого підходу і грунтовних знань.

Виконання деяких завдань із курсу
української літератури потребувало від
конкурсантів глибокої обізнаності з
біографіями українських письменників.

Старшокласники – члени команди з
географії – виявилися не досить підго�
товленими до практичного туру, що
містив питання програми з географії за
6, 7, 8 класи. Труднощі виникали при
оперуванні географічними термінами на
знання номенклатури, географічними
назвами�двійниками, при нанесенні
об’єктів на контурну карту та ін. 

вана дитина” Жовтневого еколого�вале�
ологічного комплексу Решетилівського
району, НВК №30 м.Полтави, обласного
ліцею Кременчуцького педагогічного
училища допомогло підвищити якісний
рівень знань учнів профільних класів.
Дослідно�експериментальна програма
“Інтелект” Зіньківського НВК №1 від�
значена грамотою управління освіти і
науки на VI обласному ярмарку педа�
гогічних технологій.

ВІДБІРКОВО�ТРЕНУВАЛЬНІ
ЗБОРИ НЕОБХІДНІ

Через фінансову скруту декілька ро�
ків не проводилися відбірково�трену�
вальні навчання з базових дисциплін.
Це несприятливо вплинуло на резуль�
тати виступів команд на заключному
етапі Всеукраїнських  учнівських
олімпіад. Практика довела не�
обхідність проведення відбірково�тре�
нувальних зборів відразу після III (об�
ласного) етапу олімпіад до направлен�
ня списків учнівських команд у
Міністерство освіти і науки України.
Інститут післядипломної педагогічної
освіти звернувся до управління освіти
з ініціативою про відновлення на�
вчально�тренувальних зборів. 

У 1998�1999 навчальному році були
проведені такі тренувальні навчання з
усіх предметів. У 2000 році було виріше�
но приділити більшу увагу підготовці до
олімпіади з математики, оскільки із цієї
дисципліни наша команда протягом
останніх двох років не нагороджувалася
дипломами I�III cтупеня. 

Двотижневе навчання з математики
було організоване на базі школи олім�
пійського резерву НВК №31 м.Полтави,
навчання з основ інформатики та об�
числювальної техніки – на базі Кремен�
чуцького педагогічного училища, яке
має сучасне комп’ютерне обладнання.

Як результат, команда з математики
була нагороджена трьома дипломами
(див. таблицю №4).
НАСЛІДКИ ФІНАЛЬНОГО ЕТАПУ

IV етап Всеукраїнської учнівської
олімпіади з базових дисциплін вирізня�
ється високою інтелектуальністю,
оскільки до фіналу потрапляє най�
талановитіша молодь з усіх областей
нашої Батьківщини. 

У 2000 році в IV етапі від Полтавсь�
кої області взяло участь 76 учнів серед�
ніх загальноосвітніх навчально�вихов�
них закладів, із них 36 (тобто 42 відсот�
ки) стали переможцями та призерами (у
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Недосконале володіння українською
мовою при визначенні понять, описі
технології виготовлення того чи іншого
виробу або деталі завадило членам
команди з трудового навчання успішно
здолати олімпійський бар'єр і призвело
до зниження рейтингу. 

Загалом аналіз участі полтавської ко�
манди у IV етапі Всеукраїнських
олімпіад із базових дисциплін переко�
нує в необхідності не зупинятися на до�
сягнутому і проводити копітку роботу з
підвищення знань школярів при підго�
товці до змагань 2000�2001 н.р.

ПОЛТАВЦІ – ДИПЛОМАНТИ
СОРОСІВСЬКИХ ОЛІМПІАД

Міжнародний фонд “Відродження”
розпочав свою благородну місію – Про�
граму підтримки освіти в галузі точних
наук у травні 1994 року. У 1998 році
уп’яте була проведена Соросівська олім�
піада, яка стала “мікроювілейною”, що
надає можливість підвести деякі підсум�
ки проведення таких олімпіад. Найваж�
ливішим висновком є те, що, незважаю�
чи на економічні негаразди, в Україні з
року в рік зростає кількість учасників
олімпіад. Участь у Соросівській олімпі�
аді є особистою справою учня. Отже, це
дає підстави твердити, що, по�перше,
інтерес до олімпіад не згасає, по�друге,
вони виправдовують себе як форма за�
охочення до вивчення точних дисциплін. 

Соросівські олімпіади проводяться
для учнів 9�11 класів, складаються із
двох турів – заочного та очного. Умови
проведення олімпіад різні. Так, із хімії
вони проходять у 3 тури, перший – заоч�
ний, а два наступні – очні. Крім вико�
нання традиційних завдань теоретично�
го і практичного турів із фізики, учасни�
ки дають відповіді і на тестові завдання.
Завдання олімпіад друкуються щорічно
в газеті “Освіта”. 

Кількість учасників фінального туру
невелика (до 15 учнів на кожний клас).
Для них журі розробляє нетривіальні
завдання, наближені за своїм рівнем до
міжнародної олімпіади.  

У бібліотеці інституту ПОІППО, у
відділі природничо�математичних дис�
циплін є матеріали проведених олімпіад.
Учителі й учні мають можливість із ни�
ми ознайомитися. Призери можуть роз�
раховувати на підтримку у вступі до ви�
щих навчальних закладів у рамках
підпрограми “Соросівські студенти”, а
це значить, що найталановитіші хлопці

та дівчата будуть збережені для майбут�
ньої науки. 

Приємно, що серед переможців Со�
росівських олімпіад є полтавці. Якщо
протягом 1997, 1998 років учасники
олімпіад від нашої області були нагород�
жені лише дипломами III cтупеня, то у
1999 році отримали дипломи I та II сту�
пенів (див. таблицю №6). Успіх прихо�
дить до тих, хто невпинно прямує до
нього, віддаючи улюбленому заняттю не
тільки вільний час, а й роки напруженої
праці. Геній, як казав Пастер, – це один
відсоток таланту, а дев’яносто дев’ять
відсотків праці. 

Сподіваємось, що олімпіади й надалі,
як доступна й ефективна форма поглиб�
леного вивчення предметів, будуть ви�
являти талановиту шкільну молодь. Ду�
маємо, що у майбутньому в освітніх за�
кладах не припинятиметься цілеспрямо�
вана робота з розвитку здібностей, на�
хилів та обдаровань кожної дитини. 

УМОВИ РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ
УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАД ІІІ

(ОБЛАСНОГО) ЕТАПУ  

Згідно з Положенням про Всеукраїн�
ські учнівські олімпіади з базових і спе�
ціальних дисциплін (розділ 3, пункт
3.22), у випадку виникнення супереч�
ливих питань, учасник олімпіади має
право після завершення всіх турів відпо�
відного етапу змагань подавати до  журі
апеляцію з приводу  правильності  та
об’єктивності оцінювання виконаних
ним завдань. При цьому: 

1. Апеляція подається в день оголо�
шення результатів олімпіади.

2. Учень звертається до голови журі з
усною чи письмовою заявою.

3. Питання про допуск до розгляду
суті апеляції членами журі розв’язуєть�
ся спільно з представником оргкомітету,
який відповідає за дотримання вимог
чинного Положення, та експертом�кон�
сультантом.

4. Апелювання проводиться в присут�
ності не менше трьох членів журі.

5. Учень в усній формі аргументує
свою незгоду з оцінкою журі.

6. Розглянувши подану апеляцію,
члени журі розв’язують питання про
правильність оцінювання роботи та
приймають рішення, яке фіксується у
протоколі даного класу.

7. Учневі, який подав заяву про апе�
ляцію, дається відповідь в усній формі.

8. Висновок журі з приводу розгляду
апеляції є остаточним.
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НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ
ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД

СИЛЬНА ТЕОРIЯ, МIЙ БРАТЕ, 
АЛЕ БЕЗ ПРАКТИКИ 

НАМ ТРОХИ ВАЖКУВАТО 

Такі рядки щоразу з’являються після
чергового повернення наших школярів з
міжнародних учнівських олімпіад. Експер�
ти стверджують, що до теоретичної “части�
ни” зауважень немає. А от щодо практичних
навичок... 

“У британському місті Лейкестері завер�
шилася 31�ша Міжнародна учнівська
олімпіада з фізики, – розповідає завідувач
відділом роботи з обдарованою молоддю
Науково�методичного центру середньої
освіти Міністерства освіти і науки Борис
Кремінський. – Україну представляли випу�
с�кники 11�их класів Роман Бакулін (школа
№ 1 м. Севастополя), який виборов бронзову
медаль, Василь Білих (школа № 35 м. Крама�
торська) – теж “бронза”, Євген Ковалишен
(технічний ліцей м. Вінниці) – “бронза”. А
одинадцятикласниця природничого ліцею
Національного технічного університету Ук�
раїни “Київський політехнічний інститут”
Олена Рябініна отримала почесну грамоту.
Крім того, у складі нашої команди був
Андрій Свентицький, який у цьому році
закінчив Український тематичний ліцей Ки�

ївського національного університету ім. Та�
раса Шевченка”. 

Звісно, для нашої країни участь шко�
лярів у престижних міжнародних змаганнях
– річ завжди престижна. Тим більше, що, за
словами керівника команди пана Кремін�
ського, кожен з турів – практичний і теоре�
тичний – тривав 5 годин. Завдання були не
з легких – це відзначають усі. Та й для шко�
лярів участь у міжнародній олімпіаді – це
“карт�бланш” у завтрашній день. До того ж,
усім членам команди, які продовжать нав�
чання в Україні, будуть призначені сти�
пендії Президента України. 

І все ж неупереджене око “вихопить” не
дуже приємне: “Хто “з’їв” наше “золото”?
Адже в олімпіаді взяло участь 296 школярів
із 63 країн світу. Так, справді, стверджує Бо�
рис Кремінський, практична сторона шку�
тильгає. А тому, на його думку, доцільно бу�
ло б організувати посилену підготовку до
практичних (експериментальних) турів за�
здалегідь. До того ж, навчати школярів із
використанням сучасного обладнання
світового рівня. Не погано було б організу�
вати осінні і зимові навчально�тренувальні
збори на базі провідних наукових установ
України. 

Наталія Осипчук, 
“Україна молода”, 03.08.2000

ЗЗаа  ммааттееррііааллааммии  IInntteerrnneett
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Таблиця №1

Щорічний рейтинг команди R визначається як частка від ділення загальної
кількості балів (ЗКБ), набраних усіма переможцями, які є членами даної команди,
до загальної кількості членів команди (n), які фактично брали участь у змаганнях,
тобто:

� �

*Показники розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно�технічної
освіти (за підсумками 1999�2000 навчального року). – К.: Міністерство освіти і науки України, ЗАТ
“НІЧЛАВА”, 2000. – С. 42.

**Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних
дисциплін, турніри, конкурси�захисти науково�дослідницьких робіт та конкурси фахової майстер�
ності. Наказ Міністерства освіти України від 18 серпня 1998 р. – №305.

n
ÇÊÁR =

Рейтинг участі учнівських команд областей у ІV етапі
Всеукраїнських олімпіад з усіх предметів за 1999 та 2000 роки*
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Нагороджені дипломами І �ІІІ ступеня**  

№ Предмет 
Брало 
участь 
учнів* Усього  І ст. ІІ ст. ІІІ ст. 

Із 
сільсь�

ких 
шкіл 

Із 
НЗНТ 

1.  Англійська мова  102 (20) 28 3 (––) 9 (2) 16 (2) 2 19 
2.  Німецька мова  48 (3) 14 3 (––) 4 (––) 7 (1) 1 8 
3.  Французька мова  36 (––) 12 3 (––) 4 (––) 5 (––) 1 10 
4.  Українська мова  

та література  140 (21) 31 4 (––) 11 (2) 16 (2) 2 19 
5.  Історія 120 (13) 41 4 (2) 9 (1) 28 (––) 5 28 
6.  Правознавство  100 (11) 37 3 (––) 13 (1) 21 (1) 8 11 
7.  Математика 143 (25) 26 5 (––) 9 (1) 12 (––) 1 20 
8.  Біологія 121 (21) 25 4 (––) 9 (2) 12 (4) 10 14 
9.  Хімія 80 (9) 20 4 (––) 7 (––) 9 (3) — 8 
10.  Фізика 108 (19) 25 4 (––) 8 (2) 13 (1) 1 18 
11.  Географія 112 (5) 36 5 (––) 11 (1) 20 (3) 8 16 
12.  Економіка 37 (5) 12 2 (––) 4 (1) 6 (1) — 8 
13.  Інформатика 37 (—) 10 1 (––) 2 (––) 7 (––) — 8 
14.  Трудове навчання  41 (—) 12 3 (––) 3 (––) 6 (––) 3 7 
 Óñüîãî 1225 

(152) 
329 48 (—) 103 (—) 178 (—) 42 194 

 

Таблиця №2

Таблиця №3

Результати обласних олімпіад 2000 року

Кількість дипломантів по районах

Одержано дипломів I�III ступенів 
№    Назва районів  1995�1996 1996�1997 1997�1998 1998�1999 1999�2000 
1.  Полтава                103 111 101 103 129 
2.  м. Кременчук  30 39 35 54 57 
3.  Крюківський           10 13 16 18 17 
4.  Автозаводський       20 16 19 36 40 
5.  м.Комсомольськ      17 12 9 16 10 
6.  м.Лубни              9 12 11 12 13 
7.  м.Миргород            8 4 7 9 6 
8.  В.Багачанський       0 2 2 1 4 
9.  Гадяцький            2 4 3 9 14 
10. Глобинський           2 6 2 4 5 
11. Гребінківський        2 1 1 4 3 
12. Диканьський             1 2 1 5 4 
13. Зіньківський           3 2 2 5 6 
14. Карлівський           1 1 5 7 7 
15. Кобеляцький           1 1 1 4 2 
16. Козельщинський      0 0 1 0 3 
17. Котелевський          5 6 6 8 3 
18. Кременчуцький        4 3 3 4 2 
19. Лохвицький            3 2 7 11 8 
20. Лубенський           1 1 1 3 3 
21. Машівський            0 0 3 6 3 
22. Миргородський        0 0 1 5 3 
23. Н.Санжарський        4 7 3 10 10 
24. Оржицький             1 2 0 3 2 
25. Пирятинський          7 3 1 9 4 
26. Полтавський           5 4 3 5 4 
27. Решетилівський       0 1 0 1 3 
28. Семенівський           0 2 4 5 6 
29. Хорольський           1 1 2 1 4 
30. Чорнухинський         3 3 2 1 3 
31. Чутівський    1 1 0 0 3 
32.  Шишацький              2 2 2 5 6 
 Óñüîãî 229 225 217 310 329 

 

* У дужках указується кількість учнів, які брали участь за власні кошти.
** У дужках указується кількість нагороджених учнів, які брали участь за власні кошти.
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Предмет Прізвище, ім'я Ступінь 
диплома Клас Школа, район, місто  Вчитель 

Українська 
мова  
та  література 

Семикоз Олена 

І 9 НВК №32 м. Полтава  

Т.І.Балагура  
 

Історія Волохов Дмитро 
Цимбал Тарас 
Сисенко Наталія 
Пилипенко Андрій 
Антонюк Сергій 
Ляшенко Марина 

І 
І 

ІІ 
ІІІ 
ІІІ 
ІІІ 

11 
11 
10 
10 

8 
8 

ліцей №1 м.Полтава  
Семенівський НВК №2  
ліцей № 1 м. Полтава  
ЗОШ № 1 м. Хорол 
ліцей № 1 м. Полтава  
НВК № 9 м. Полтава  

А.М.Киридон  
В.М.Підгорний  
А.М.Киридон  
В.А.Козлов 
В.А.Овсій 
В.О.Петрович 

Правознавство Щербенко Олексій 
Хрієнко Руслан 
Довгополова Марія  

ІІ 
ІІ 

ІІІ 

10 
9 

11 

СЗШ № 3 м. Полтава  
СЗШ № 9 м.Кременчук  
СЗШ № 3 м. Полтава  

Е.Г.Фесун 
Л.Д.Коровіна 
Е.Г.Фесун 

Ангійська мова Іванченко Анна ІІІ 10 СЗШ № 29 м. Полтава  І.М.Остапець 
Німецька мова Горобець Андрій 

Матюшенко Каріна 
Міщенко Катерина 

ІІ 
ІІІ 
ІІІ 

9 
9 

10 

НВК № 31 м. Полтава  
Лохвицька СЗШ № 2  
АСЗШ № 37 м.Полтава  

Г.В.Філь 
Л.М.Панченко 
С.П.Куликівська 

Математика Безус Сергій 
Герасименко Альона  
Іскра Олег 

ІІІ 
ІІІ 
ІІІ 

9 
8 

10 

НВК  № 31 м. Полтава  
НВК № 31 м. Полтава  
НВК  № 31 м. Полтава  

В.І.Лезус 
І.Ф.Климко 
Т.Ф.Миропольцев
а 

Фізика Корба Дмитро ІІІ 10 Зіньківський НВК № 1  І.Ф.Корба 
Хімія Опанасенко Максим 

Білокінь Михайло 
Васильченко 
Олександр 
Янчук Михайло 

ІІ 
ІІ 
ІІ 

ІІІ 

10 
11 

8 
8 

СЗШ № 17 м.Полтава  
СЗШ № 17 м.Полтава  
СЗШ № 17 м.Полтава  
ліцей № 1 м.Полтава  

О.Ю.Недоруб 
О.Ю.Недоруб 
О.Ю.Недоруб 
Л.Л.Воробйова 

Біологія Сухомлин Тетяна 
Нора Віктор 
Панченко Олександр  
Белінський Іван 

ІІ 
ІІІ 
ІІІ 
ІІІ 

10 
8 
9 
9 

НВК № 28 м.Полтава  
НВК № 21 м.Полтава  
Лохвицької ЗСШ № 1  
НВК № 28 м.Полтава 

Т.І.Вестя 
О.М.Бочкарьова 
Г.В.Отюцька 
Т.І.Вестя 

Географія Лісняк Олександр 
Мельник Олександр 
Мірошниченко 
Олександр 
Іваненко Тетяна 

ІІ 
II 

 
ІІІ 
ІІІ 

10 
11 

 
10 
11 

СЗШ № 20 м.Полтава  
Вирішальненська СЗШ 
Лохвицького району  
СЗШ № 20 м.Полтава  
СЗШ № 17 м.Полтава 

Г.О.Гриценко 
В.П.Крупка 
 
Г.О.Гриценко 
В.П.Вишнікіна 

Основи 
економічних 
знань 

Куслій Дмитро 
Часновський Анатолій  
Левченко Микола 

ІІІ 
ІІІ 
ІІІ 

11 
11 

9 

НВК № 31 м.Полтава  
НВК № 31 м.Полтава  
СЗШ № 17 м.Полтава  

Н.С.Іващенко 
Н.С.Іващенко 
О.А.Федій 

Основи 
інформатики і 
обчислювальної 
техніки 

Кошляк Роман 
 
Ошкадворов Олег 

ІІ 
 

ІІ 

10 
 

11 

НВК № 1 м.Гадяч 
 
СЗШ № 6 м.Полтава  

А.Г.Коблиця 
 
О.Ю.Климова 

Трудове 
навчання 

 
Охріменко Олександр  

 
ІІ 

 
10 

 
Котелевський НВК №1  

 
П.М.Животовський 

ІІІ Соросівська олімпіада (1997 рік)  

Губачов Андрій 

Кобзар Кирило 

математика 

хімія 

11 клас 

11 клас 

ліцей №1 м.Полтава  

ліцей № 1 м.Полтава  

ІІІ місце 

ІІІ місце 

В.В.Рибальченко 

А.С.Редчук 

V Соросівська олімпіада (1998 рік)  

Опанасенко Максим  

Сухомлин Тетяна 

Тертичний Максим  

хімія 

біологія 

фізика 

9 клас 

9 клас 

11 клас 

школа № 17 м.Полтава  

НВК №28 м.Полтава  

НВК № 31 м.Полтава  

ІІІ місце 

ІІІ місце 

ІІІ місце 

О.Ю.Недоруб 

Т.І.Вестя 

С.С.Просвєтов 

VI Соросівська олімпіада (1999 рік)  

Білокінь Михайло 

Сухомлин Тетяна 

хімія 

біологія 

11 клас 

10 клас 

школа № 17 м.Полтава 

НВК № 28 м.Полтава 

І місце 

ІІ місце 

О.Ю.Недоруб 

Т.І.Вестя 

Таблиця №5

Призери Всеукраїнських олімпіад серед учасників Полтавської
області у 1999–2000 навчальному році

Таблиця №6

Список переможців Соросівських олімпіад Міжнародного фонду
“Відродження”



Держава і народ без високого рівня
освіти – суспільство без майбутнього.
Кожна нація сильна своїми талантами, а
талант завжди родом із дитинства. 

Результати участі шкіл в учнівських
олімпіадах із базових дисциплін яскраво
віддзеркалюють  рівень  викладання  на"
вчальних предметів, якість роботи гурт"
ків та факультативів, стан організації ін"
дивідуальної роботи з обдарованими й
здібними учнями.

У місті Полтаві накопичений чима"
лий досвід  виявлення  та  формування
творчої  особистості.  Цілеспрямовану і
плідну роботу з талановитою молоддю
проводять педагогічні колективи шкіл
нового  типу:  НВК  №  31 (директор
Н.І.Положишник), міського ліцею № 1

(директор Н.А.Вергал), НВК № 21 (ди"
ректор Н.А.Руденко) та загальноосвітніх
шкіл: № 17 (директор С.С.Якимець), № 5
(директор  В.В.Кловацький),  у  яких
сформувалась чітка система роботи з об"
дарованими учнями.

Які ж наші успіхи в 1999 – 2000 на"
вчальному році?

У ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад
узяли участь учні з 22 навчальних за"
кладів міста. 66 % із них вибороли дип"
ломи І–ІІІ ступенів, що становить близь"
ко 40% від загальної кількості призерів
області.

Про високий рейтинг наших “олім"
пійців” свідчить і той факт, що в коман"
ду Полтавської області для участі в IV
етапі Всеукраїнських  олімпіад  було  де"
леговано 49  учнів (64,4%). Учні Полтав"
щини завоювали 36 нагород, із них учні
нашого міста – 27. Це найкращий показ"
ник за останні 5 років.

Успішно виступили юні історики та
хіміки (по 4 дипломи), юні біологи і гео"
графи (по 3 дипломи). Кращі результа"
ти порівняно з минулими роками маємо

в олімпіадах з математики й економіки
(по 3 дипломи). На жаль, не повністю
реалізували свої можливості юні фізики
і знавці французької мови.

Такі успіхи не прийшли самі собою.
Це результат постійної уваги до питання
пошуку та формування творчої особис"
тості з боку міського відділу освіти, ме"

28

ЕЕККЗЗААММЕЕННИИ..   ТТЕЕССТТИИ..   ООЛЛІІММППІІААДДИИ

Ê³ëüê³ñòü  ïðèçåð³â  –  ó÷àñíèê³â  îáëàñíèõ           
òà  Âñåóêðà¿íñüêèõ  îë³ìï³àä  ³ç  áàçîâèõ  äèñöèïë³í 

80,00% 79,30%

60,00%

40,00%

33,70%

41,40%
44,40%43,20%

75,00%

81,80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000

Ó  â³äñîòêàõ  äî  ê³ëüêîñò³  ïðèçîâèõ  ì³ñöü  îáëàñíèõ  îë³ìï³àä
Ó  â³äñîòêàõ  äî  ê³ëüêîñò³  ïðèçåð³â  Ïîëòàâùèíè  íà  Âñåóêðà¿íñüêèõ  îë³ìï³àäàõ

ОЛІМПІАДНІ УСПІХИ ШКОЛџЯРІВ М.ПОЛТАВИ

О.І. Береговий



№ 17 О.Ю.Недоруб, який підготував 5
призерів ІІІ етапу і 3 призери IV етапу
Всеукраїнських олімпіад. Його учень
Білокінь Михайло (11 кл.) посів І місце
в Соросівській олімпіаді, а Опанасенко
Михайло (10 кл.) – ІІ в Міжнародній
Менделєєвській олімпіаді з хімії (м. Ба"
ку). По 2 призери IV етапу учнівських
олімпіад підготували вчитель право"
знавства школи № 3 Е.Г.Фісун, учитель

географії школи № 20 Г.О.Гриценко та
вчитель економіки НВК № 31 Н.С.Іва"
щенко.

Учитель повторює себе у своїх учнях.
Ветеран праці, кандидат педагогічних
наук, учитель фізики НВК № 31
П.Я.Михайлик готує собі гідну зміну:
поруч із ним – студент ІІ курсу фізико"
математичного факультету ПДПУ, багато"
разовий призер Всеукраїнських олімпіад,
призер Соросівської олімпіади Максим
Тертичний, який  допомагає  готувати
майбутніх “олімпійців”.

Напружена праця – це головна умова
реалізації здібностей дитини. Тож по"
дальших творчих успіхів учителям та
нових перемог талановитим учням!

тодичного кабінету, асоціації керівників
шкіл “Співдружність”. Велику турботу і
піклування відчувають наші кращі учні
та вчителі з боку Фонду захисту й
підтримки  талановитих  дітей,  який
очолює міський голова А.Т.Кукоба.

Обговорення питання роботи з обда"
рованою молоддю на засіданні вченої
ради інституту післядипломної освіти
педагогічних працівників теж дало свої

позитивні результати. Проведені на базі
шкіл міські й обласні навчально"трену"
вальні збори сприяли більш якісній під"
готовці учасників олімпіад. Але цю ро"
боту слід проводити не епізодично, а
протягом усього навчального року, по"
єднуючи зусилля вчителів"практиків та
науковців ВНЗ.

Директори кращих шкіл працюють на
перспективу, знаходять необхідні мето"
ди стимулювання творчої активності пе"
дагогів, які у свою чергу віддають знан"
ня, серце і душу справі навчання та ви"
ховання підростаючого покоління.

Успіхи талановитого учня – це ре"
зультат самовідданої праці талановитого
вчителя. До вершин знань веде своїх ви"
хованців молодий учитель хімії школи
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ОЛІМПІАДИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

О.П.Коваленко, А.В.Лисенко 

У 1999�2000 навчальному році в III (обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади
з української мови та літератури взяло участь 140 учнів 8�11 класів. Чотири напру�
жені години працювали учасники над виконанням завдань.

Журі олімпіади відзначило, що учні знають фактичний матеріал: біографії пись�
менників, зміст художніх творів, уміють аналізувати поетичні твори, окремі з них
володіють поетичним даром. Однак завдання, пов’язані з редагуванням тексту і тлу�
маченням змісту фразеологізмів, викликали у юних філологів труднощі.

Дипломами I ступеня нагороджені Олена Волкова (8 кл., НВК № 32 м.Полтави),
Олена Семикоз (НВК № 32 м. Полтави), Наталія Сисенко (10 кл., ліцей № 1 м.Пол�
тави), Тетяна Таран (11 кл., Мокиївська школа Чорнухинського району).

Грамотами обласного управління освіти нагороджені вчителі, які підготували
2�х та більше переможців обласної олімпіади: Т.І.Балагура, вчитель української мо�
ви та літератури НВК № 32 м. Полтави; Н.К.Шульга, вчитель Семенівського НВК
№ 2;  К.М.Вовк,  учитель  Мокиївської  школи  Чорнухинського р�ну; І.М.Гринь,
учитель ліцею № 1 м. Полтави.

Пропонуємо вчителям та учням завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з
української мови та літератури, розроблені кандидатом філологічних наук
Я.Г.Вовком та методистами ПОІППО О.П.Коваленко, А.В.Лисенко.

Українська мова
8 клас

І. Розібрати словосполучення. Накреслити їх схеми:
метляється їй на плечах;
на світанку їхньої юності;
серед шкільного двору.

ІІ. Зробити синтаксичний розбір речень.     
У цей день машина була вся закіптюжена. На скаженій швидкості пролітала се"

лами, прошмигувала мимо польових таборів (О.Гончар).
ІІІ. Записати 6 речень зі словами дійсно, можливо, соромно сказати, щоб вони в

одному випадку виступали членами речення, в іншому – ні.
ІV. Словниковий диктант.
Форум, спочатку, по"полтавськи, мальовничо"кольористі, безпомилково,

засивілий, умиротворений, сільський,  мереживо, шелестять, похапцем, найближчий,
захмар'я, стежки, дозвілля, червоно"золотий, ластів'я, надвоє, безсмертний,
невблаганно, пухкий, глиняний, подзвонюють. 

9 клас
І. Назвати морфологічні і неморфологічні способи словотворення, навести при�

клади кожного з них.
ІІ. Утворити від поданих дієслів форми 1�ї особи однини та 1�ї і 2�ї особи множи�

ни теперішнього часу дійсного способу:
товкти водити
спати їздити
пекти боротися

ІІІ. Дібрати за заданими морфемними схемами слова в початковій формі, склас�
ти з ними одне речення, при потребі змінюючи їх і використовуючи службові сло�
ва. Початок слів довільний.

– дієприкметник
– іменник
– іменник
– прислівник
– дієслово

У статті подані завдання III (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з
української мови та літератури для учнів 8"11 класів, окремі варіанти найкращих
відповідей учасників олімпіади, а також вправи, що допоможуть вчителю формувати
творчу уяву, інтелектуальну активність школярів.



31

ЕЕККЗЗААММЕЕННИИ..   ТТЕЕССТТИИ..   ООЛЛІІММППІІААДДИИ
ІV. Словниковий диктант.
Бездоганність, лавинний, декотрий, левиний, освітленість, з дня на день, тим"то,

збіжжя, нижчий, вогняний, горохвяний, льон"довгунець, вряди"годи, натщесерце,
мимохіть, незбагненний, роз'їжджають, чимскоріш, милуватиметься,
трьохсотпудовий, реформений, олов'яний.

10 клас
І. Дібрати означення (по 20 до кожного) до слів:  

пам’ять,
щастя.

ІІ. Записати цифри словами, визначити їх відмінок, поставити необхідні розділо�
ві знаки.

Найбільший палац спорту в Україні Палац спорту в Києві збудований у 1960 році.
Довжина 138 м ширина 78 м висота 18,5 м загальний об’єм 209 тис м3 Трибуни вміщу"
ють до 11712 глядачів Спортивну арену можна використовувати для проведення
змагань із 30 видів спорту

ІІІ. У зв’язному тексті (5�6 речень) розкрити значення фразеологізму “стріляний
горобець”, увести його до складу речень. Зробити графічний розбір цього речення.

ІV. Словниковий диктант. 
Запанібрата, їй"Богу, екс"президент, вивчив"таки, по"донбасівському,

трьохсотпудовий, двохсотп'ятдесятимільйонний, невістчин, папороттю, вакуум"
апарат, напів'ява, пріоритет, торфяний, електронний,  сміється, всього"на"всього,
невдовзі,  незчутися,  казна з ким,   вузькодіалектне,  неабиякий.

11 клас
І. Назвати мовні ознаки публіцистичного стилю. Використати їх особливості при

складанні зв’язного тексту (6�7 речень) на тему:
Хто такі українці.

ІІ. Відредагувати речення:
Це явище передове і прогресивне.
Письменник змалював у романі найбіднішу бідноту.
На високому рівні пройшли зимові канікули.
Купаючі люди поспішали на берег.
Треба струсити ноги від грязі.

ІІІ. Пояснити значення фразеологізмів:
гратися з вогнем;
передати куті меду;
викидати коники;
хоч кіл на голові теши.

З двома із них скласти речення із сурядним та підрядним зв’язком.
ІV. Побудувати структурну схему поданого речення. Зробити морфемний і сло�

вотвірний розбір підкресленого слова та стилістичний розбір тексту (за поданою
схемою). 

План стилістичного розбору тексту

1. Визначити комунікативні завдання тексту.
2. Назвати характерні особливості висловлювання (невимушеність чи офіцій�

ність, образність, емоційність та ін.).
3. Вказати мовні особливості (лексика, фразеологія, граматика).
4. Зробити висновок про належність тексту до того чи іншого стилю.

Постметодика, №3 (29), 2000

Є квітки, що звуть морозом,
Що і справді розцвітають
В перший приморозків час,
Що весняним пишним розам
У красі не дорівнять,
Що цураються прикрас,

Що неначе сизуваті,
Що немов шорсткі на дотик,
Що не стеляться до ніг, – 
Та відвертістю багаті, 
Та цвітуть уперто доти,
Доки їх не вкриє сніг.

Л.Лужецька
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Українська література

8 клас

І. Напишіть твір на одну з тем (до 1,5 стор.):
1. Романтична ідеалізація часів козаччини (за поемою “Гамалія” Т.Шевченка).
2. Народні витоки гумору С.Руданського.  
3. “Вже скоро скресне крига на ріці,

І журавлі вітально закурличуть…” 
Н.Близнюченко

ІІ. Дайте відповідь на питання: 
Літопис як історична і літературна пам’ятка. 

ІІІ. Зробіть ідейно�художній аналіз поезії: 

РУШНИКИ

Н.Баклай

9 клас

І. Напишіть твір на одну з тем (до 2 стор.):
1. Традиції та зображувально�виражальні засоби світської літератури.
2. Художнє втілення філософських ідей у байках Г.Сковороди.
3. “Немає в вічності кордонів. 

В безсмертя також меж нема”.
М.Казидуб

ІІ. Розкрийте поняття “полемічна література”. З’ясуйте особливості жанру
послання.

ІІІ.  Зробіть ідейно�художній аналіз поезії:         

ОСІННЯ МЕЛОДІЯ

Тримаю вишиті старенькі рушники.
Давно забуті, горнуться до мене.
Заполонили світ нейлони та шовки…
Кому потрібні вишиті ромени?

Гортаю білу грядку полотна,
Засіяну барвінком і любистком.
Сміється вишита прабабою весна,
Ховається за квітами і листом.

Голублю диво"дивно із пісень,
Що хрестиками стелиться і в'ється.
Сіріє за вікном звичайний день,
А в рушниках волошками сміється.

Перегортаю білі рушники,
Що хліб вкривали і дитя в колисці,
Що старостів чекали на святки — 
Розшиті маками, заквітчані, барвисті.

Вже доля весни правнукам кує,
А хміль з калиною на полотні не в'яне.
Як добре, що в мого народу є 
Рушник весільний і рушник 

прощальний…

Благословенна будь на всі віки,
Найперша жінка, що нашила квіти.
Душа мого народу " рушники,
барвінками і мальвами зігріта.

На світанку, листопадовім світанку
Об стерню туман розчеше сиву гриву,
І в росинках стане схожа на серпанки
Павутинка – і срібляста, і тремтлива.

І розсипле перший промінь позолоту,
Лист червоний обпече зболілий погляд,
І відчуєш, як ніколи, що достоту
І розлука, і надія ходять поряд.

І в високій цій миттєвості згасання,
І крізь болі свої люті, і крізь щеми
Ти відчуєш, як вертається кохання
Вічним словом із осінньої поеми.

В. Тарасенко
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10 клас
I. Напишіть твір на одну з тем (до 2 стор.):
1. Змалювання глибоких ліричних почуттів у піснях, баладах.
2. Інтимна лірика Лесі Українки.
3. Скільки доріг до людського серця…
II. З’ясуйте значення понять про великі, середні і малі епічні форми. Охарак�

теризуйте одну з малих ґепічних форм.
ІII. Зробіть ідейно�художній аналіз поезії:

Обвітривши обличчя і долоні,
Серед степів у рідному селі
Схиляюсь у одвічному поклоні
До лона диво"матері Землі.

Чи борозну веду квітневим полем,
Чи йду з косою в трави запашні,
Я дякую тобі, весняна доле,
За те, що усміхаєшся мені.

І хоч дорога видалась крутою,
Розмив туман і обрії, й вогні,
Не буть мені ніколи сиротою 
В обіймах української рідні.

Т.Нікітін

11 клас
І. Напишіть твір на одну з тем (до 2 стор.): 
1. Марія – символічний образ України ХХ ст. (за однойменним романом 

Уласа Самчука).
2. Філософські мотиви поетичної творчості  І.А.Богдана.
3. “Так мало ми на світі прожили,

А так збідніли, стерлися, забулись”.
В.Тарасенко

ІІ. Охарактеризуйте поняття “сонет”. Сонет в українській літературі.
ІІІ. Зробіть ідейно�художній аналіз поезії: 

ОКРЕМІ ВАРІАНТИ НАЙКРАЩИХ ВІДПОВІДЕЙ 
УЧАСНИКІВ ОБЛАСНОЇ ОЛІМПІАДИ ЮНИХ ФІЛОЛОГІВ

Охарактеризуйте поняття “сонет”. 
Сонет в українській літературі

Тетяна Таран, учениця 11 кл.
Мокиївської загальноосвітньої школи I"III ст.

Чорнухинського району (І місце)
Сонет — старовинна за походженням форма вірша, що складається з

двох катренів (чотиривірші) і двох терцетів (тривіршів), написаних
п’яти�  чи шестистопним ямбом. У так званому шекспірівському сонеті
три катрени і один двовірш. Сонет виник  у середньовіччі. З часом ця
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Хай буде легко. Дотиком пера. 
Хай буде вічно. Спомином пресвітлим. 
Цей білий світ — березова кора, 
по чорних днях побілена десь звідтам. 

Сьогодні сніг іти вже поривавсь. 
Сьогодні осінь похлинулась димом. 
Хай буде гірко. Спогадом про Вас. 
Хай буде світло. Спогадом предивним. 

Хай не розбудить смутку телефон. 
Нехай печаль не зрушиться листами. 
Хай буде легко. Це був тільки сон, 
що ледь торкнувся пам’яті вустами. 

Ліна Костенко
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форма удосконалювалась, ставала місткішою. Світову славу здобули
такі сонетярі: Данте, Петрарка (його вважають батьком сонету),
О.Пушкін.

Перший сонет в Україні був написаний у 1830 р. Це була переробка
вірша Сапфо. Пізніше до цієї форми звернулися М.Шашкевич, І.Фран�
ко, Леся Українка. Майстрами сонета стали М.Рильський, Микола Зе�
ров, А.Малишко, Д.Павличко.

До сонета у наш час звертаються такі поети, як І.Драч, Л.Костенко,
Д.Павличко.

Класична тема сонета – кохання. Але І.Франко наповнив його новими
мотивами, написавши цикл “Тюремні сонети”. Д.Павличку  належить
спроба створити сонети без рим (цикл “Білі сонети”).

Крім звичайного “хвостатого сонета” є ще перевернуті (у яких спочат�
ку два терцтети, а потім два катрени), суцільні, “безголові” (один катрен
і два терцети), напівсонети (один катрен і один терцет).

Історія літератури знає ще складнішу форму — вінок сонетів. Він
складається з п’ятнадцяти віршів, кожен наступний починається з рядка,
яким закінчувався попередній, а перший або останній сонет складається
з усіх початкових або останніх рядків чотирнадцяти віршів (М.Вінгра�

новський “Вінок на березі юності”).

“Вже  скоро  скресне  крига  на  ріці,
І  журавлі  вітально закурличуть...”

Н.Близнюченко
Олена Волкова, учениця 8 кл. 

НВК №32 м. Полтави (І місце)
Ще живе у Полтаві зима холодна із снігами білими, прозорою кригою,

інеєм сивим, а погода вже серцем лине до весни, тієї красуні й чарівниці,
що дзюркотливі струмки приносить, зелень і цвіт білосніжний дерев і
кущів, ласкаве сонечко і вітерець грайливий, радість усім на землі.

Скоро настане та чудова мить, коли весна прийде до зими в гості і ко�
лись врешті�решт переможе сніги глибокі, вітри морозні, кригу скрипу�
чу річок і озер, іній колючий і злі сірі очі старої бабусі�пори. І тоді поли�
не пісня журавлина, на річці крига скресне, прокинуться дерева і росли�
ни всі, тварини стануть хоровод вести з весною рідною. 

Недовго нам зосталося її чекати. Якихось півмісяця. Але як усі хочуть
зустріти цю пору року, адже з весною прийде чимало чудових свят, зад�
звонять польові дзвіночки, загомонять у лісі проліски про те, як спалось
їм під ковдрою снігу пухнастого, закурличуть у небі голубому журавлі,
вітаючи землю з приходом весни. 

Із зимою підуть усі турботи з дому і холоди, і морози, і вітри. Пригріє со�
нечко весняне й тепле, задзюркотять струмочки талої води.

Чекай весни і ти! Тоді вона прекраснішою
буде!

Ідейно$художній аналіз поезії  
Ліни Костенко “Хай буде легко”

Юлія Пазенко, учениця 11 кл.
школи №1 м. Лубен (ІІ місце)

Перед нами поезія, що спонукає читача задуматися над сенсом життя.
Поетеса проводить думку про швидкий плин життя і закликає жити
кожною його хвилиною, проте не забувати минулого. Читаючи вірш,
усвідомлюємо, що людина має бути і “деревом, і “снігом, і всім тим, що
вона любить, адже життя дається тільки раз, і хвилини, відведені нам,
спливають надто швидко. Тому потрібно спішити жити, упиватися кра�
сою, що тебе оточує. Адже і в шумі дощу, і лісу, і у звуках скрипки є щось

ВВВВ іііі дддд пппп оооо вввв іііі дддд ьььь     нннн аааа     зззз аааа вввв дддд аааа нннн нннн яяяя     ІІІІ
(((( уууу кккк рррр аааа їїїї нннн сссс ьььь кккк аааа     лллл іііі тттт ееее рррр аааа тттт уууу рррр аааа ,,,,     8888     кккк лллл .... ))))

ВВВВ іііі дддд пппп оооо вввв іііі дддд ьььь     нннн аааа     зззз аааа вввв дддд аааа нннн нннн яяяя     ІІІІ ІІІІ ІІІІ
(((( уууу кккк рррр аааа їїїї нннн сссс ьььь кккк аааа     лллл іііі тттт ееее рррр аааа тттт уууу рррр аааа ,,,,     1111 1111     кккк лллл .... ))))



35

ЕЕККЗЗААММЕЕННИИ..   ТТЕЕССТТИИ..   ООЛЛІІММППІІААДДИИ

таємничо�неповторне, таке, що має відчути кожен. Любити життя, ціни�
ти кожну його хвилину, дякувати кожному прожитому дню і з надією ди�
витися у майбутнє, дарувати життя і не забувати тих, що подарували йо�
го нам, — це і є головним сенсом нашого приходу у цей світ.

На мою думку, темою поезії є зображення автором свого ставлення до
життя, до всього оточуючого, роздумів про теперішнє і майбутнє, про
вічне і тлінне. А головною ідеєю вірша є заклик любити, цінити, дякува�
ти, надіятись, переживати, дихати на повні груди разом з усім, що тебе
оточує.

Мова поезії наснажена метафорами (... дощ. Підкрався і шумить),
епітетами (бляшаний звук води; веселих крапель), прикладами антитези
(мить — роки, приходжу до живих — згадую про мертвих), є приклади як
поетичної лексики, так і поетичного синтаксису. Я гадаю, що лірична ге�
роїня співвідноситься з автором, передаючи почуття останнього.

У творі зустрічаємо тавтологію, проте це допомагає глибше зрозуміти
стан поетеси, її почуття і враження, ставлення до описуваного.

Вірш написано шестистопним ямбом.
Римування перехресне.
Вірш емоційно наснажений, має вражаючу

відвертість, виразність.

Марія $ символічний образ України  ХХ  ст. 
(за  однойменним  романом  

Уласа  Самчука)
Тарас Цимбал, учень 11 кл.

Семенівського НВК №2  (ІІІ місце)

“Що це: дійсність чи галюцинація?”
М.Хвильовий 

Певно, у світовій історії не було (і, сподіваємося, не буде) епохи,
еквівалентної за своєю пагубністю XX століттю. Коли ще було стільки
стерто, замордовано, знищено “огнем і мечем”? Коли, у які віки, які епо�
хи божевільна, фанатична, психологічно нездорова лють людства сягала
таких масштабів, спопеляючи цілі покоління, винищуючи на своєму
шляху все, аж до найменшого вияву творчої незааганжованої думки? І
коли ще український народ був нещасливішим, ніж у це буремне
сторіччя? На його рахунку значна кількість прихованих і відкритих ге�
ноцидів, які дають підстави пригадати сумнозвісне слово “голокост”.
Недарма і зовсім не випадково символом України у наш вік машин і ро�
ботів став такий наївний у своїй простоті, але бездонний в емоційному
плані образ Марії, саме ім’я якої викликає асоціацію із Матір’ю Божою,
яка витримала все, навіть те, що, здавалося б, було неможливим, заради
свого Сина.

Чому і в Тичини, і в Самчука саме Марія? Бо не знає наша духовна
історія більшої страдниці, ніж нею була Мати Божа. Бо не знає ук�
раїнська історія XX ст. страдниці більшої, ніж нею була Україна, що
терпіла наругу за своїх дітей, свої переконання. Через свої переконання
вона попала в тенета грубого москаля�Корнія, а точніше, зросійщеного
українця. І зробила це добровільно! Це вона виховала таких різних за
вдачею синів, один із  яких, прикриваючись машкарою носія “світлого
майбутнього” та принципом “революційної доцільності, ладен був підня�
ти руку на батька й матір. Ні, Максим і Лаврін — то не вигадка письмен�
ника, а об’єктивна, жахлива за своєю жорстокістю та кривавістю ре�
альність розбрату в єдиному колись батьківському домі. І голод, трагедія
роду — не що інше як його прямий наслідок.

Заради свого ідеалу Вона пішла на все, навіть на втрату власної
гідності, моральне падіння в очах односельчан. А скільки небезпечних
поворотів далі перед тим винесла Марія, ставши повною сиротою! Чи не
так і Україна зреклася всього, втратила все, а здобула лише малотривалі
хвилини справжнього щастя? Вона влилася у вир всеросійської рево�
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люції, шукаючи своєї долі, але пізнала лише жаху вартий розкол. Саме
вона своєю наполегливістю перетворила брутального Корнія на шанов�
ного господоря�хлібороба. А це перетворення подиву варте: людина, яка
не зупинялася раніше навіть перед побиттям власної дружини, стала
настільки морально зрілою, що не підняла руки навіть на собаку — сим�
вол вірності, відданості до останнього подиху.

Залишається запитати себе: чи справді це дійсність, чи, можливо, хво�
роблива уява людини, яку лихоманило — така ця дійсність нереальна.
Неможливо повірити, що  подібне могло мати місце в наш час, існувати
паралельно з нашими батьками і дідами. І чи не відмовляться від віри в
це наступні генерації? Якщо  ж відмовляться, то це — кінець: “Хто не знає
своєї історії, той приречений пережити її ще раз” (із публічного виступу
У.Самчука).

* * *Подані зразки кращих олімпіадних робіт свідчать про те, що потрібно поглиблю�
вати роботу з творчо обдарованими учнями, працюючи над розвитком їх образного
мислення, творчої уяви, креативності, дивергентності, асоціативності. Саме про�
блемно�пошукова, дослідницька та самостійна форми роботи на уроках української
мови та літератури допоможуть у цьому. 

Для учнів 5�11 класів з метою формування їхньої інтелектуальної активності про�
понуємо завдання, які було б доцільно застосовувати у навчально�виховному процесі.

1. Подавши слова на правопис пів3 у трьох рядках, дати дітям знайти зако�
номірність у їх написанні:

Пів"Європи, пів"Полтави, пів"Києва;
півзошита, піваркуша, півогірка, піввікна;
пів’яблука, пів’ящика, пів’юрти.
2. Прочитати фразу за наявністю кількох букв у кожному слові (залишати

40�55% букв):
За " " и " і    ви " " " " ки     " " "  ровод " " " " " ись   " " " азом   м " " " " ей     о " " гу
(Закриті виставки супроводжувались показом моделей одягу).
3. Прочитати зашифрований текст (букви записані у зворотному порядку):
ілигоманенеметйавохопотурмукя. 
4. Переставляючи букви, утворити нове слово: сукно – конус. 
5. Зв’язати різні за змістом слова одним словом: 
горіх і характер (міцний); яр і думка (глибокі).
6. Проводити ігрові тренінги. Записати 20 слів під диктовку, позначаючи їх пев�

ними символами чи малюнками: будинок, сонце, зошит, ведмідь, південь, морозиво,
береза, рука, рюкзак, літак, диван, читанка, годинник, хмара, альбом, килим, радість,
школа, гроза, шоколад.

7. Подавати учням речення�задачі, зокрема, при вивченні теми “Складений під�
мет” запропонувати їм таке завдання: Віктор Іванович із сином пішов на стадіон. Се"
мен Петрович із донькою також вирушили туди. Хто ж старший: син Віктора Іва"
новича чи донька Семена Петровича?

Необхідно підкреслити, що активні методи роботи допомагають вирішувати пи�
тання розвитку творчих здібностей школярів:

— навчання у парах;
— засідання “круглого столу”;
— групові дослідження;
— рольові ігри;
— ігри за сценарієм;
— “мозкова атака”;
— гра “Дебати” тощо.
Ураховуючи, що у програмі “Рідна мова”  (Київ, 1998 р.) передбачені основні на�

прями діяльності вчителя�філолога, зокрема розвиток комунікативних здібностей
на основі культурологічного та проблемно�пошукового принципу, уроки рідної мо�
ви служать надійною опорою при підготовці учнів до життя у бурхливому інформа�
ційному просторі.



6 класу; ввійшли до п’ятірки кращих з
інших філологічних дисциплін.

Цього року учні школи “Academia”
вирішили випробувати себе в англійській
мові. І знову перемога! Учениця 7 класу
Наталя Дмитренко стала переможницею,
посівши І місце серед представників 20
шкіл різних регіонів України. А шести(
класниця Євгенія Івахнюк стала третьою
з української мови та літератури.

Перемоги юних полтавок, які вони
здобули у змаганнях із ровесниками з
Києва і Харкова, Луганська й Одеси,
Черкас і Хмельницького засвідчують
результативність і перспективність
освітньої роботи, що проводиться в
нашому місті.

Пропонуємо критерії оцінювання
робіт учасників Всеукраїнської олімпіади
з англійської мови; зразки текстів для
аудіювання та завдання III туру, над
якими на Всеукраїнській олімпіаді
працювали конкурсанти(семикласники,
у тому числі й вихованка школи “Acade(
mia” Наталія Дмитренко, якій вдалося
заявити про себе на цьому змаганні
найвищим результатом.

Розбудова освіти в Україні поєднує в
собі різноманітні напрями. Чи не най(
цікавішим із них є заклади нового типу.
Особливе місце серед них належить за(
кладам недержавної форми власності –
приватним школам та ВНЗ. Народжені
економічними та соціальними змінами у
молодій державі, вони разом із нею про(
ходять непростий шлях становлення.
Сьогодні можна стверджувати: недер(
жавні заклади знайшли своє місце в
ланці середньої освіти, подолавши сте(
реотип, що приватні школи – школи для
багатих, де не цінується знання дитини.

Як і в інших розвинених країнах, не(
державні школи в Україні – явище бага(
тогранне й варте вивчення. Чимала роль
у формуванні цього переконання нале(
жить Всеукраїнським олімпіадам, що
традиційно проводяться Міністерством
освіти і науки України спільно з Міжна(
родним благодійним  фондом  “Приватна
освіта”. 1999(2000 навчального  року
Всеукраїнська олімпіада юних лінгвістів
проводилась у м. Одесі вже вшосте.

Ці олімпіади незмінно демонструють
високий рівень володіння дітьми нав(
чальним матеріалом, орієнтованість най(
здібніших із них на творчий рівень во(
лодіння знаннями, готовність боротися і
перемагати. Серед особливостей орга(
нізації таких олімпіад слід назвати таке
ціноване педагогами новаторство, як мо(
жливість залучити до змагань учнів 3(6
класів, які ще не беруть участі в держав(
них олімпіадах. Це дає шанс дітям спро(
бувати свої сили, сформувати “бій(
цівські” якості й, урешті(решт, розв’язати
низку інших педагогічних завдань. На
згаданих олімпіадах Полтава гідно пред(
ставлена учнями школи педагогічного
центру “Academia”. Ця школа, засновни(
ком якої є громадська організація, що
об’єднує педагогів, батьків, культурних
діячів Полтавщини, яскраво демонструє
прагнення до найвищої якості знань,
формування потужного інтелектуально(
го фону, який би оточував дитину.

На олімпіаді юних лінгвістів  1998(
1999 н.р., що проводилася у м. Севасто(
полі, юні полтавці вибороли І місце з ук(
раїнської мови та літератури серед учнів
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА ЮНИХ ЛІНГВІСТІВ

О.В.Крамарева 

Дмитренко Наталія, 
переможниця  двох  Всеукраїнських олімпіад
юних лінгвістів, учениця 7 класу 
школи педагогічного центру “Academia”



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ОЛІМПІАДНИХ РОБІТ 
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

І тур. Аудіювання

Текст пропонується двічі у нормаль(
ному темпі у звукозаписі або з голосу
вчителя. Після прослуховування учні
3(7 класів передають основний зміст
почутого рідною мовою, учні 6(10
класів – й іноземною мовою. Загальний
час на проведення І туру – 45 хвилин.
Назва тексту повинна бути написана на
дошці перед його прослуховуванням.

Користуватися словниками не доз(
воляється.

Виклад змісту запропонованого тек(
сту повинен бути повним, зв’язним, по(
слідовним, без домислювання і склада(
тися максимально з десяти речень. За
порушення зазначених вимог знiмаєть(
ся по одному балу.

3а правильну, з точки зору вiд(
повiдностi тексту, передачу iнформацiї
нараховується 4 бали за кожне речення.
Максимальна кількість балiв – 40.

ІІ тур. Читання тексту i викона�ння
творчої письмової роботи

Учнi читають мовчки текст, який
єдиний для всiх учасникiв. Час для оп(
рацювання – 20 хвилин.

Пiсля цього виконують тестове зав(
дання протягом 20 хв., а потім – творчу
письмову роботу (40 хв.), яка передба(
чає написання твору за тематикою тек(
сту (не менше 15 речень).

Користуватися словниками дозво(
ляється тiльки при написаннi творчої
роботи.

Загальний час на виконання ІІ туру
– 1 год. 20 хвилин.

За кожне стилістично й орфографіч(
но грамотне речення творчої роботи уч(
ням виставляється по 2 бали. За додат(
кове правильне речення, що перевищує
установлену норму учасники одержу(

ють теж 2 бали. При порушенні кожної
з вимог знiмається один бал.

Оригiнальне або нестандартне вико(
нання творчої роботи учнем
оцінюється у 5 балiв.

ІІІ тур. Визначення рiвня мовної та
мовленнєвої компетенції учнів

Учням пропонується на вибiр три те(
ми для усного повiдомлення. Після    1(
2(хвилинної підготовки учасник олім(
піади повинен усно виступити не до(
вше 5 хвилин. По завершенні вiдбу(
вається дiалог мiж учнем та членами
журi у виглядi запитань та вiдповiдей
(по 2 запитання з кожної iз сторiн). За
кожну помилку знiмається один бал. За
кожне правильне речення усного пові(
домлення виставляється 3 бали. Глибо(
ка й оригiнальна вiдповiдь учня додат(
ково оцінюється у 5 балiв.

ЗРАЗКИ ТЕКСТІВ ДЛЯ
АУДІЮВАННЯ (7 КЛАС)

Jonathan Swift 
And His Servant

One day Jonathan Swift, the great
English writer, went into the country
with his servant. In the morning when he
wanted to go out in boots, he saw that
they were not clean.

“How is this, Tom?”, said Swift when
he saw them. “Why haven`t cleaned my
boots?”

“You see”, said Tom, “it іs very dirty in
the street today and when you walk there,
your boots will again be dirty, so I didn’t
clean them”. 

Swift thought a little and then said, “All
right, Tom. Go and get ready, we’ll go out
in a minute or two”. “But”, cried Tom, “I
haven’t had my breakfast”.

“I know”, said Swift, “but if you have
breakfast, you will again hangry after
some time, so today you will have no
breakfast”.
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them the classes, laboratories, retell them
in a short way about the system of studies
at your school.

5. While being together with your clas(
smates on a visit abroad you’ve lost your
way and asked a passer by to help you
find the way to school which invited you.
Improvise the dialogue between you and
the passer by.

6. During your visit abroad you’ve got
a pen(friend and now you are writing a
letter to him about your native town.
Improvise the contents of your letter. 

7. You meet a group, of foreign pupils at
the airport. You will be their guide during
the whole trip along your town and
Ukraine. Please, introduce yourself and
tell them the whole programme of their
visit.

8. You retell your foreign friend about
the life of your school: pupils’ circles on
different subjects, disko clubs, pupils’
conserts, subject parties and so on.
Improvise you information.

9. Imagine you have a large home
library. It had been collected by your par(
ents and grandparents. Some of the books
were added by you. Which books do you
prefer to have in a home library and why? 

10. Every pupil has his hobby.
Improvise the information about your
hobby to a foreign friend.

11. You are speaking with your foreign
friend about music. Tell him what kind of
music you like best and why. Do you play
any musical instrument? May be you col(
lect some musical records. Which of them
do you prefer and why?

12. If you know the way of being
healthy, you must like sport and physical
culture. What kind of sport do you go in
for? Have you got any sport achieve(
mems. Who are your favourite sports(
men?

13. Television plays an important role
in a modern life of a man. Describe the TV
programme you like best. Which TV pro(
gramme are, on your opinion, the most
popular? Explain the reasons of it�

The Indian And Two Travellers 

Two men were travelling in a very wild
part of America. They saw no modern
houses and no traces of civilization for
many days. What they saw were only a
few huts made of wood or lents where
indians lived. One day they met an old
Indian who did not work but hunted ani(
mals and ate them as his food. He was
very clever and knew everything about
the forest and the animals living in it and
many other things. He could also speak
English quite well.

„Can you tell us what the weather will
be like during the next few days?” one of
the two travellers asked him. „0h, yes”, he
said. “Rain is coming, and wind. Then
there will be snow for a day or two but
then the sunshine will come again and
the weather will be fine”. These old
Indians seem to know more about Nature
than we with all our science”,  said the
man to his friend. Then he turned to the
old Indian.

„Tell me”, he said, “how do you know
all that?” The Indian answered: „I heard
it on the radio”.

ЗАВДАННЯ ІІІ ТУРУ

1.What do you think of modern cine(
ma art?

Nowadays it has different kinds, such
as author’s cinema, popular science, de(
tectives, musicals, screen versions, ca(
tastrophes and others. Describe your fa(
vourite kind of cinema art. What last film
have you seen? Speak about it.

2. During your meetings with your for(
eign friends, you name a number of your
favourite poets and writers. Describe
their books and explain why they are
favourite of your’s.

3. Modern people like travelling. They
are moving about the country and abroad
using various kinds of transport. Describe
your last journey and tell about your
future plans of travelling.

4. A group of foreign pupils came to
visit your school. Describe them every(
thing you know about your school, show
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ОЛІМПІАДИ ЮНИХ ІСТОРИКІВ                       

О.О.Магдик

Держава, яка недостатньо піклується про дітей узагалі і про  талановитих зокрема,
– це держава без щасливого сьогодення, без майбутнього. 

Запорукою стабільних перемог на республіканському рівні обласної команди з
історії стали велика відповідальність, професіоналізм членів обласних комісій зі скла#
дання завдань з історії і правознавства та журі обласних олімпіад.

Так, команда Полтавської області вдруге у квітні 2000 року посіла почесне III місце
на Всеукраїнській олімпіаді.

З ініціативи і за безпосередньою участю голови обласної експертної комісії зі скла#
дання олімпіадних завдань з історії, заслуженого вчителя України О.А.Білоусько в
день відкриття олімпіади учасникам було запропоновано 500 завдань, які опубліко#
вані у збірнику “Олімпіада 2000: Завдання ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської
олімпіади з історії” (Полтава: ПОІПОПП, 2000). Комплект завдань шляхом жеребку#
вання сформували самі учасники: відповідно номеру кожен отримав завдання. 

Той факт, що із 10 членів обласної команди з історії – 7 переможців, засвідчує, що
вимогливість, об’єктивність організаторів – надійні помічники у виявленні таланови#
тих дітей. До речі, два наших одинадцятикласники вибороли  перші місця, один із них
– Тарас Цимбал.

Пропонуємо Вашій увазі роботу двократного переможця як обласних олімпіад,  так
і IV (республіканського) етапу з історії.

Робота учасника III етапу Всеукраїнської олімпіади з історії
учня 11�А класу Семенівського НВК №2

Тараса Цимбала 

I БЛОК – Всесвітня історія
Завдання 7. Президент де Голль пішов у відставку після:
А. воєнної поразки в Алжирі;
Б. програшу його партії на Парламентських виборах;
В. приходу до влади в країні “гошистів”;
Г. створення “народного уряду” з представників лівих сил;
Д. відхилення законопроекту про адміністративну реформу на референдумі;
Е. розпуску на вимогу учасників загального страйку Національних зборів і оголо#

шення дострокових президентських виборів;
Є. негативної суспільної реакції на репресивні акції проти повсталих студентів і

страйкарів.
Відповідь. Д.
Завдання 15. Найважливішим актом західних держав, який розчистив шлях до

розколу Німеччини, було:
А. відмова від плану “4#х Д” прийнятого на Постдамській конференції;
Б. включення Західної Німеччини до плану Маршалла;
В. грошова реформа;
Г. інтеграція західних зон окупації;
Д. створення Парламентської Ради з опрацювання Конституції для західних зон.
Відповідь. В.
Завдання 30. Найбільшим радянським орденом Перемоги за роки війни було наго#

роджено 11 вітчизняних воєначальників. Укажіть трьох із них, котрі були відзначені
цією нагородою двічі.

1. О.Антонов
2. О.Василевський 7. К.Мерецков
3. Л.Говоров 8. К.Рокосовський
4. Г.Жуков 9. Й.Сталін
5. І.Конєв 10. С.Тимошенко
6.  Р.Малиновський 11. Ф.Толбухін
Відповідь. 4, 8, 9.
Завдання 32. Наведіть факти, які засвідчили наступ неосталінізму в середині 60#х рр.
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Відповідь. 1. Розкручування репресивної машини;
2. Відновлення окремих елементів культу вождя;
3. Припинення заходів щодо викриття злочинів Сталіна;
4. Зовнішньополітична експансія (в країнах “третього світу”).

Завдання 37. Вставте пропущені прізвища прем’єр#міністрів Великобританії, по#
значивши в дужках їх партійну приналежність:

1. – 1945#1951 рр. 
2. – 1951#1955 рр.
3. Е.Ідан              – 1955#1957 рр.
4. Г.Макміллан (конс.) – 1957#1961 рр.
5. А.Дуглас (конс.)    – 1961#1964 рр.
6.                             – 1964#1970 рр.
7. Е.Хіт (конс.)          – 1970#1974 рр.
8. Г.Вільсон (лейб.) – 1974#1979 рр.
9. – 1979#1990 рр.
10. Дж.Мейджор (конс.) – 1990#1997 рр.
11. з 1997 р.
Відповідь. 2. У.Черчіль (консерватор);

6. Г.Вільсон (лейборист);
9. М.Тетчер (консерватор);
11. А.Блер (лейборист).

Завдання 51. Внутрішні паспорти в СРСР були запроваджені у: 
А. 1921 р. Г. 1930 р.
Б. 1925 р. Д. 1932 р.
В. 1929 р.

Відповідь. Д.
Завдання 57. Персоніфікуйте опозицію Й.Сталіна:
1.”Нова опозиція”: №№ 1. М.Бухарін
2. “Об’єднана опозиція”: №№ 2. Г.Зінов’єв
3. “Правий ухил”: №№ 3. Л.Каменєв

4. О.Риков
5. М.Томський
6. Л.Троцький

Відповідь. 1) 3, 6;
2) 1, 2;
3) 4, 5.

Завдання 58. Розшифруйте абревіатури:
1. ВЧК
2. ДПУ
3. ОДПУ

Відповідь. 1. ВЧК – Всероссийский чрезвычайный комитет;
2. ДПУ – Державне політичне управління;
3. ОДПУ – органи державного політичного управління.

Завдання 59. Які пости під час Другої світової війни посідав Й.Сталін ?
А. Голова РНК СРСР;
Б. Голова ДКО;
В. Народний комісар оборони;
Г. Верховний Головнокомандуючий Збройними силами СРСР;
Д. Маршал Радянського Союзу;
Е. Генералісимус Радянського Союзу;
Є. Голова Президії Верховної Ради СРСР;
Ж. Надзвичайний і повноважний представник СРСР в Союзній Раді держав#

учасниць антигітлерівської коаліції;
З. Постійний член Ради глав держав “Великої трійки” (трьох союзних держав –

СРСР, США, Великобританії).
Відповідь. Б, Г, Д, Є, З.
Завдання 65. Найбільших масштабів сталінські репресії досягли в:

А. 1933 р. В. 1937 р.
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Б. 1934 р. Г. 1938 р. 

Відповідь. В.
Історія Ураїни
Завдання 21. Яка організація вперше в повоєнній історії передбачила мирні методи

боротьби за незалежність України?
А. Українська робітничо#селянська спілка;
Б. Українська Гельсінська спілка;
В. Український Національний фронт.
Відповідь. А.
Завдання 24. За яке місто України було проведено загалом 6 фронтових і між#

фронтових операцій, дві з яких – стратегічного масштабу?
А. Київ; Г. Одеса;
Б. Харків; Д. Севастополь;
В. Сталіно; Е. Керч.

Відповідь. Б.
Завдання 35. Назвіть синів українського народу серед командувачів фронтів та

армій.
Відповідь. 1. Кирпонос. 5. Тимошенко.

2. Рибалко. 6. Василевський.
3. Черняхівський. 7. Єременко.
4. Малиновський. 8. Москаленко.

Завдання 42. Наведіть факти#докази політики русифікації України в 60#90#і рр. XX ст.
Відповідь. 1) надавалась перевага викладачам російської мови.
Завдання 48. Весною 1917 р. в Україні діяли 3 носії владних повноважень, подаль#

ше протистояння між якими визначило зміст і напрям розвитку революційних подій:
Відповідь. 1. Українська Центральна Рада;

2. Ради робітничих і солдатських депутатів;
3. Виконавчий комітет.

Завдання 52. Коли в Україні вперше відбувся терор голодом?
А. 1918; Г. 1929;
Б. 1920; Д. 1932;
В. 1921; Е. 1933.

Відповідь. В.
Завдання 54. Назвіть прізвища відомих українських націонал#комуністів:
Відповідь. 1. Г.Гринько;

2. О.Шумський;
3. П.Любченко.

Завдання 66. Перелічіть новобудови#гіганти перших п’ятирічок в Україні. 
Відповідь. 1. Дніпрогес;

2. Харківський тракторний завод (ХТЗ);
3. Азовсталь;
4. Криворіжсталь;
5. Південмаш.

II БЛОК – Всесвітня історія
Завдання 22. Чому, незважаючи на проведені 1965 р. економічні реформи, перело#

му в розвитку народного господарства не сталося?
1. Економічні реформи, проведені 1965 р., були, по суті, спробою потопаючого схопиC

тися за соломину і торкнулися, в основному, схем адміністративного управління виробC
ництвом. Створення нових органів, зміна функцій старих були не здатні пожвавити
економічне життя на довгий час. Тому рокіровка у структурах управління (в т.ч. зміна
територіальної системи на галузеву) не дали очікуваних результатів. Потрібно було
змінювати саму суть виробничого процесу, поклавши в його основу альтернативні
офіційним радянським догмам цінності.

2. Зберігалася командноCадміністративна система, не здатна тонко відчувати виC
моги, що їх висуває епоха. Інертні органи управління уводили щось “нове” лише тоді, коC
ли у світі воно вже було звичайним, буденним явищем. Консервативність апарату зросC
тала з року в рік, оскільки в ньому продовжували функціонувати особи, що поповнили
його ряди відразу після війни, а наплив молодої енергії був досить невисокий. У керівних
колах країни домінували також старі клани. За певних умов командноCадміністративC
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на система дійсно має деякі переваги, зокрема, здатність акцентуватися повністю на
певних пріоритетних напрямах розвитку, але для цього необхідно, щоб її очолювали
особи, котрі усвідомлюють закономірності поступу. У 60Cх роках XX ст. ситуація буC
ла прямо протилежною. Залишаючи широкий простір для впливу суб’єктивного фактоC
ра, планова економіка СРСР була  залежною від індивідуальних уподобань чи ідейCфікс
“кремлівських геронтократів”.

3. Ще однією з причин невдачі реформ 1965 р. була, як це не парадоксально, науковоC
технічна революція. Викликаючи в західних демократіях прогрес небувалих масштабів,
поєднавшись із плановою економікою в СРСР, вона викликала хронічний застій. Знову ж
таки, вимагаючи високої чутливості до миттєвих потреб, вона повністю не задовольC
нилася радянською економічною системою. Якби у післявоєнні роки розвиток людства
відбувався темпами попередніх епох, то, можливо, СРСР міг би утриматися на поC
верхні. За інших умов “Країна Рад” шансів не мала.

4. Із впливу суб’єктивного фактору логічним наслідком була помилкова орієнтація
радянських реформ. У промисловості це акцентованість на матеріалоC та енерC
гомістких, сировинних галузях, індустріях, орієнтованих на військові замовлення. Сюди
ж входить і чинник “холодної війни”, що вимагало робити астрономічні капіталовклаC
дення в гонку озброєнь.

5. Відсутність безпосередніх економічних стимулів, конкуренції. До цього спричинивC
ся державний монополізм. Спроба опосередковано зацікавити виробника була надто
несміливою і безрезультатною через його відчуженість від результатів діяльності.

6. Документ: Московський договір.
Причини замовчування:
1. Цим документом була підтверджена дружба і співробітництво між СРСР та

Третім Рейхом, який після закінчення Другої світової війни був оголошений головним її
призвідцем, а правлячі кола – агресорами, політичними злочинцями. Прагнучи ліквідуC
вати цю ганебну сторінку своєї історії, заплямовану співробітництвом із нацистами,
СРСР заборонив будьCяку згадку про ті події, оскільки вона могла серйозно зашкодити
авторитету країни “зрілого соціалізму”.

2. Міжнародний аспект. Ударивши поCзрадницькому в спину Речі Посполитої, ЧА
викликала черговий поділ Польщі, яка після війни стала “братньою країною”. Тому про
цю акцію варто було забути, в тому числі й про договір, що узаконив її наслідки.

3. Крім того, інформація про договори 23.08.1939 р. і 28.11.1939 р. незмінно вела б до
висновку про те, що вину за розв’язання війни несе і СРСР, а це викрило б його ексC
пансіоністську агресивну суть.

Історія України
Завдання 10. Яка роль примусової депортації працездатних людей у загальному

механізмі злочинних дій окупантів:
Відповідь. Депортуючи за межі окупованих територій місцевих жителів, окупанти

створювали:
1) вільний малозаселений простір для переселення колоністів. Цей напрям вписувавC

ся в концепцію німецького “лебенраума” (“життєвого простору”);
2) робочу силу для своєї країни, яка не вимагає оплати. Такі особи називалися “осC

тарбайтерами” і ставали, по суті, рабами.
3) усунення можливості опору у вигляді широкого партизанського руху, що вимагав

фізично розвинених сил. Цим самим підривалися “біологічні сили” народів.
Завдання 41. Розкрийте суть та наслідки “справи Шумського”.
Відповідь. У так званій “справі Шумського” чітко виділяються три аспекти:
1. Одним із звинувачень, що висувалися проти колишнього наркомоса, був ідейний

ухил у партійній організації, названий “шумськизмом”. Своїм коренем він сягає часів
літературної дискусії 1925C1928 рр., під час якої О.Я.Шумський відмовився засудити
погляди письменника М.Хвильового (Фітільова). “Шумськизм” можна вважати псевC
донімом тих націоналCкомуністичних уподобань, що проникли в широкі маси, але в зреC
алізованому, оформленому вигляді не постали.

2. Частиною “справи Шумського” була фабрикація так званої УВО – Української
військової організації, під егідою боротьби з якою було репресовано багато націоналCкоC
муністів.

3. Із Шумським пов’язане й ухильництво в КПЗУ, яка підтримала наркома в його поC
чинаннях. Проте відповідні органи роздули цей демарш до немислимих масштабів, прагC
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нучи ліквідувати якомога більшу кількість “буржуазних націоналістів”. Із цих трьох
факторів випливає, що суттю “справи Шумського” було винищення ідейно органічно
українських кадрів у КП(б)У, які гуртувалися навколо наркома, з метою розчищення
шляху для зміцнення радянського тоталітаризму. Внаслідок цієї фабрикації та ще
кількох, за словами Г.Костюка, було знищено комунізм як органічно українську течію.

III БЛОК

Завдання. Портрет № 3. Польський шляхтич, який задовго до 1917 р. сформувався
як український самостійник. Видатний історик, публіцист, громадсько#політичний
діяч, сам#один репрезентував цілу течію в українському русі перших десятиліть XX
ст. Про свій головний твір, написаний у еміграції, з гіркотою зауважив: “Щоб мої “Ли#
сти” … потрапили до тих, хто їх може зрозуміти, треба було б писати їх по#російськи,
або по#польськи… З трагедії нашої важко знайти вихід”.

Назвіть ім’я цього діяча та головні положення його вчення.
Відповідь. В’ячеслав Казимирович Липинський.
Вчення діяча має такі елементи:
1. Державний підхід до історії України, який слугував базою для теорій Липинського

щодо облаштування українського народу у майбутньому.
2. Утвердження права українського народу на створення власної самостійної держаC

ви, що спиралося на відповідні історичні прецеденти. На практиці це відбилося в тому,
що В.Липинський брав участь у діяльності ХПХД, що виступала з незалежницькими
гаслами.

3. Монархічне ядро, а також теорія “класократів”. На думку вченогоCісторика, у
майбутній Українській державі має бути встановлене монархічне правління. Головним
претендентом на престол спочатку він вважав П.Скоропадського, але після розриву з
останнім у 1920 р. відмовився від цієї ідеї. До речі, коли 1918 року Липинському було заC
пропоновано стати послом України в якійсь із держав,  то він обрав саме монархічну
АвстроCУгорщину. Теорія “класократів” включає в себе твердження про те, що в новосC
твореній державі цінністю мають бути інтереси нації в цілому, домінування яких поC
винні підтримувати правлячі кола. Основним класом українського суспільства, за ЛиC
пинським, повинні стати хліборобиCвиробники.

Завдання. Заповніть таблицю №4 “Розпад соціалістичних партій в Україні”.

Відповідь.          Розпад соціалістичних партій в Україні

Ïàðò³ÿ Åâîëþö³ÿ â 1918 -20 ðð. Ê³íöåâèé ï³äñóìîê åâîëþö³¿  
1. ÓÑÄÐÏ Âèõ³ä (Ñ.Ïåòëþðà) ÷è åì³ãðàö³ÿ 

(Â.Âèííè÷åíêî) ÷ëåí³â òà 
â³äîêðåìëåíííÿ â ÓÑÄÐÏ 
ë³âîðàäèêàëüíî¿ ïðîá³ëüøîâèöüêî¿ 
ÓÊÏ, çíèêíåíííÿ äèñêðåäèòîâàíî¿ 
ÓÑÄÐÏ ³ç ïîë³òè÷íî¿ àðåíè.  

Óìîâíèé ïîä³ë ïàðò ³é íà ãðóïè ç ð³çíèìè 
³äåéíèìè óïîäîáàííÿìè, ùî ïîñò³éíî 
äèñòàíö³þâàëèñÿ îäíà â³ä îäíî¿. Îäíà ç ãðóï 
çàéìàëà âñå ë³â³øó ïîçèö³þ, ñòàþ÷è íà 
á³ëüøîâèöüêó ³äåéíó ïëàòôîðìó 
(Â.Âèííè÷åíêî). ²íøà – åâîëþö³îíóâàëà ó á³ê 
ïðàãìàòèçìó íà áàç³ ïðàâèõ ðóõ³â, ñòàþ÷è 
îñîáëèâî áëèçüêîþ äî ãàñåë íàö³îíàë -
äåìîêðàòèçìó (Ñ.Ïåòëþðà).  

2. ÓÏÑÐ Ïîñòóïîâà ðàäèêàë³çàö³ÿ "ë³âèõ", 
çá³ëüøåííÿ àêöåíòàö³é íà 
ñîö³àëüíèõ ãàñëàõ òà çìåíøåííÿ 
ïèòîìî¿ âàãè íàö³îíàëüíèõ, ïåðåõ³ä 
ö³º¿ ãðóïè íà á³ëüøîâèöüêó 
ïëàòôîðìó ç äåÿêèìè 
îñîáëèâîñòÿìè, ñ ïðè÷èíåíèìè 
íàö³îíàëüíîþ ñïåöèô³êîþ ö³º¿ 
êîìóí³ñòè÷íî¿ òå÷³¿.  

Ðîçêîë ïàðò³¿ íà äâà êðèëà, ë³âå ç ÿêèõ 
îôîðìèëîñÿ â êîìóí³ñòè÷íó ôðàêö³þ 
áîðîòüáèñò³â ³ ñïîâ³äóâàëî íàö³îíàë -
êîìóí³çì, à ï³çí³øå âëèëîñÿ â ðÿäè ðîñ³éñüêèõ 
á³ëüøîâèê³â. Á³ëüø ïîì³ðêîâàí³ ÷ëåíè 
åì³ãðóâàëè, âëèâøèñü ÷àñòêîâî â 
çàõ³äíîóêðà¿íñüêó ÓÐÑÏ (Óêðà¿íñüêà ðàäèêàë -
ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ).  

Ïàðò³ÿ Åâîëþö³ÿ â 1918 -20 ðð. Ê³íöåâèé ï³äñóìîê åâîëþö³¿  
1. ÓÑÄÐÏ   
2. ÓÏÑÐ   



Учасник після однохвилинної підго�
товки має висловитися відповідно до за�
пропонованої ситуації. Комунікативне
завдання вважається виконаним у разі
змістової та функціональної відповід�
ності висловлювання до ситуації, адек�
ватності використання мовленнєвих
зразків, а також нормативності мовлен�
ня учасника. Після завершення моноло�
гічного повідомлення учень бере участь
у співбесіді з членами журі, обсяг якої
орієнтовно – 10 реплік. Монологічне по�
відомлення повинне відповідати ситу�
ації, бути повним, послідовним, комуні�
кативно спрямованим, лексично насиче�
ним, правильно фонетично і граматично
оформленим. Обсяг відповіді може бути
різним, але відповідь повинна засвідчу�
вати, що учень одразу правильно розу�
міє запитання.

Критерії оцінювання:
1. Повнота розкриття теми, комуніка�

тивна спрямованість: 1�5 балів (урахо�
вується відповідність повідомлення виз�
наченій темі, логічність і послідовність
при розкритті теми та висловленні влас�
ної думки).

2. Інформаційна значимість повідом�
лення: 1�3 бали (оцінюється інтелект уч�
ня, його вміння використати знання з
інших дисциплін).

3. Вимова, темп мовлення: 1�5 балів
(ураховується природність темпу мов�
лення, “звучання” мовлення учня в пла�
ні наближеності до носіїв мови).

4. Лексичний запас: 1�8 балів (урахо�
вується лексична насиченість, різнома�
нітність використаних структур, кліше,
виразів, ідіом, точність епітетів, порів�
нянь тощо).

5. Рівень розвитку граматичних нави�
чок: 1�7 балів (ураховується додержання
правил порядку слів у реченні, різно�
манітність уживаних граматичних кон�
струкцій).

6. Заохочувальний бал: 0�2 бали (до�
дається вибірково за емоційність, ініціа�
тивність, почуття гумору, оптимізм).

Загальна  кількість балів: 30. 

III. Читання і творча письмова робо�
та
Учні читають мовчки запропонова�

ний текст протягом 20 хв., а потім скла�
дають письмове повідомлення, пов’яза�
не зі змістом тексту (не менше ніж 20
речень) протягом 45 хв.

Щоб забезпечити Україні рівноправ�
ну і повноцінну участь у міжнародному
спілкуванні, необхідне знання інозем�
них мов. Вивчення іноземних мов є ви�
могою часу. Ось чому зростає інтерес до
участі в різноманітних конкурсах, олім�
піадах з іноземної мови.

Якщо у I, II та III етапах Всеукра�
їнської олімпіади з іноземної мови (ан�
глійська, німецька, французька) 1990
року взяли участь 211 учнів шкіл об�
ласті, то  2000 р. – 10683 школяри.

Все актуальнішою стає ідея оволодін�
ня двома�трьома мовами, яка успішно
втілюється в життя.

Так, В.Нікуліна (ліцей №1 м. Полта�
ви) стала призером III етапу олімпіади з
англійської та французької мов, А.Горо�
бець (НВК №31 м. Полтави) – з англій�
ської і німецької мов, О.Вірич й О.Рома�
нюк (гімназія №5 м. Кременчука) –
призери обласної олімпіади з англійської
та французької мов.

Збільшується  кількість  учнів  сіль�
ських середніх загальноосвітніх закладів
– учасників олімпіади з іноземної мови.
У 2000 році призерами обласної олімпі�
ади стали 11 учнів сільських шкіл. Упев�
нені, що ці досягнення будуть зростати.

Пропонуємо рекомендації, розроб�
лені оргкомітетом ІІІ етапу олімпіади з
іноземної мови 2000 року, та зразки тек�
стів для аудіювання (англійська, німець�
ка, французька мови для 9 класу).

РЕКОМЕНДАЦІЇ 
до змісту та характеру завдань, критерії і

норми оцінювання ІІІ етапу всеукраїнських
учнівських олімпіад з іноземних мов

I�й тур – аудіювання.
II�й – визначення рівня 

мовленнєвої компетенції.
III�й    – читання і творча письмова

робота.
I. Аудіювання
Аудіотекст прослуховується двічі у

звукозаписі або з голосу вчителя.
Після другого прослуховування учні

письмово передають зміст почутого рід�
ною мовою. Максимальна кількість ба�
лів – 40. Загальний час на виконання за�
вдання I туру – 60 хв.

ІІ. Визначення рівня мовленнєвої
компетенції
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ОЛІМПІАДА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

В.О.Цехановська



Критерії оцінювання:
1. Обсяг письмового повідомлення:

0�5 балів.
2. Повнота розкриття змісту: 0�5 балів

(ураховується достатність обсягу для
розкриття теми, відповідність змісту за�
вданню творчої роботи).

3. Зовнішній вигляд і структура: 0�3
бали (враховується чистота й охайність
зовнішнього вигляду роботи, дотриман�
ня правил орфографічного режиму).

4. Лексична насиченість:  2�7 балів
(ураховується лексичний запас учня, на�
явність ідіом, епітетів, порівнянь, різно�
манітність використаних конструкцій то�
що).

5. Рівень розвитку граматичних нави�
чок: 2�8 балів (ураховується побудова
речень, уживання артиклів, прийменни�
ків та ін.).

6. Заохочувальний бал: 0�2 бали (виста�
вляється вибірково за оригінальність тво�
ру, використання епіграфа, цитат тощо).

7. Максимальна  кількість балів: 30. 
Користуватися словником не дозво�

ляється.

Зразки текстів для аудіювання 
(9 клас)

Англійська мова
Desmond’s day didn’t start well. He got up

late, got dressed in a hurry, and then  cut  himself
when he was  shaving. ‘Pull yourself  together’, he
said to himself crossly. He changed his shirt
because there was blood on it, then made himself a
cup of coffee.

Desmond lived by himself, and he was  very
untidy. There were several unopened letters on
the table. As he drank his coffee, he opened an
envelope. In his surprise, he spilt coffee over him�
self. It was a big cheque from the lottery.

Desmond bought himself some new clothes. He
treated himself to a good lunch. In the afternoon,
he rang some friends. ‘I’m rich’, he said. ‘Let’s go
out and enjoy ourselves’. Later that night, they
went back to his flat, made themselves comfort�
able and listened to music. Desmond was a good
host. ‘Help yourselves to food and wine’, he said.
‘There’s plenty more in the kitchen’. Katie made
herself a huge sandwich. They talked and laughed
all night, and then, at ten past seven, the alarm
rang.

Desmond yawned, and sat up. Where were his
friends? His new clothes? He looked at the clock,
and the date on the clock, and shook himself. The
lottery win, the wonderful day, the party – it was
all a dream. He got up, got dressed, and started to
shave. ‘Ouch’, he said. ‘I’ve cut myself. When’s the
post going to arrive?’

Німецька мова
ZWEI SEHR GUTE SCHULER

(Nach M. Skuratnik)

Ich und Katja schreiben in jeder
Kontrollarbeit eine ,,Eins”. Das heiЯt, sie schreibt,
ich schreibe nur ab. Aber denkt ja nicht, daЯ das

alles so einfach ist. Denn Katja ist dьnn und
schwдchlich und muЯ  sich vor Erkдltungen in
acht nehmen.

So habe ich mit ihr meine Sorgen. Da kam ich
zum Beispiel von der Eisbahn und sah, wie Katja
mit anderen Mдdchen   im Schnee herumlief. Ich
ging zu ihr und schrie: ,,Was tust du da?” Sie
antwortete, als wдre nichts geschehen1: ,,Ich
renne2”.

,,So, so, du rennst ...”, sagte ich mцglichst
ruhig, ,,du rennst so lange herum, bis du dir eine
Angina geholt hast ...”

Ich band meinen Schal ab, wickelte ihn um
ihren Hals und brachte sie nach Hause. Dort set�
zte ich sie an den Tisch und sagte ernst: ,,Lerne die
Rechtschreiberegeln, Katja!”

Inzwischen plauderte ich mit ihrer
GroЯmutter. Ich erzдhlte ihr, daЯ es viel Grippe
gibt und daЯ Katja nur, wenn es unbedingt sein
soll, aus dem Hause gehen darf. Katjas GroЯ�
mutter war mir dankbar. Jeden Tag, wenn ich aus
dem Kino oder vom Schlittschuhlaufen kam, ging
ich zu Katja, um zu kontrollieren, ob sie fleiЯig
lernt. Ich begleitete sie in die Schule und nach
dem Unterricht nach Hause. Natьrlich ist das fьr
mich nicht leicht. Aber wie schon das Sprichwort
sagt: „Ohne SchweiЯ  kein Preis.”

Und trotzdem bereitete mir Katja eine
„schцne” Neujahrsьberraschung. Und  das vor der
wichtigsten Jahreskontrollarbeit!

Ich ging wie gewцhnlich  zu ihr und erfuhr,
daЯ sie krank ist. ,,Wie ist das geschehen? Hast
du  Eis gegessen?”  Sie schьttelte den Kopf. ,,Dann
hast du bestimmt zu lange aus dem  Fenster ge�
guckt?” — ,,Nein”, antwortete sie. ,,Wovon bist du
denn krank geworden?” —  ,,Davon, daЯ ich zu
wenig an die Luft gehe, hat der Arzt gesagt ...”

Wie  kann ich jetzt die beste Schьlerin
bleiben?

1 als wдre nichts geschehen – наче нічого не сталося
2 rennen =  sehr schnell laufen

Французька мова
LA LANGUE FRANЗAISE

Une langue est un кtre vivant, qui йvolue,
change. La langue c’est le miroir de la sociйtй. Les
qualitйs et les dйfauts du peuple se retrouvent
dans sa langue.

Le franзais est une langue romaine, issue du
latin, comme d’autres langues europйennes:  l’ital�
ien, l’espagnol, le portugais, le roumain. Il y a
actuellement plusieurs dizaines de francophones
dans le monde, c’est а dire de personnes qui par�
lent habituellement le franзais soit comme langue
maternelle, soit comme langue secondaire. Le
franзais est une des langues de travail de la plupart
des confйrences internationales.

On dit que le franзais est une langue difficile. Il
aime les mots  simples et courts, porteurs d’idйes
plus que  d’images. Il prйfиre le substantif au
verbe.

Le franзais a beaucoup de prйpositions. Grвce
а ces prйpositions le franзais est une langue trиs
fine et trиs prйcise. On peut exprimer  n’importe
quoi en franзais, mais non pas n’importe comment.
Les caractйristiques essentielles du franзais c’est
la prйcision et la finesse.
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бання навчально
методичних матеріалів у
првідних видавництвах навчальної про

дукції, наприклад, Oxford University Press
(ОЮП). ОЮП пропонує чудову колекцію
навчально
методичних комплексів для сту

дентів усіх вікових груп та рівнів підготовки,
навчання за якими успiшно проводиться в
областi з 1995 року. Всі НМК складаються з
підручника, робочого зошита, книги для вчи

теля, аудіокасет, деякі з них мають відео
 та
інші додаткові матеріали. Наявність таких
додатків тим цінніша, що область недостат

ньо забезпечена подібною продукцією. На
ОЮП
вебсайті (http://www1.oup.co.uk/elt),
окрім зазначеної вище, ви знайдете інфор

мацію про кембріджські екзамени та підго

товку до їх складання, про посібники для са

мостійної роботи й про вивчення англійської
за допомогою комп’ютера, про продукцію
ОЮП на СD і відповіді ще на тисячу питань
допитливого педагога й учня. Цi навчальнi
курси вiдповiдають вiковим особливостям
учнiв, дають можливiсть роботи з автентич

ним матерiалом, побудованi за методикою
комунiкативного пiдходу до викладання
англiйської мови як iноземної. Тим, хто
зацікавився, повідомляємо київську адресу
ОЮП: 

м. Київ, вул. Антоновича (кол. Горького), 9,
оф. 2 або Київ, а/с 52. 

Тел.: (044) 235�16�53, 227�00�98.
Тел./факс: (044) 235�16�56.
E�mail: ukraine@oup.relc.com.
Website: http://www.oup.co.uk/elt.
Велику підтримку вчителям англійської

мови Полтави та Полтавської області надає
Британська рада. Про умови співпраці з
British Council Ukraine дивіться на сторінках
“Постметодики” (№1(23), 1999 р.). 

Серед підручників, написаних україн

ськими авторами, вчителі іноземної мови
мають можливість вибору навчання за таки

ми методичними концепціями: В.Плахотник
(свідомо
практичний пiдхiд), Т.Сiрик (ко

мунiкативно
функцiональний підхід),
Н.Скляренко (iнтенсивний метод).

Ці концепції є синтезом наукового пошу

ку i шкiльної практики, їх поява свiдчить про
значне пiдвищення рiвня науково
методич

ного забезпечення викладання iноземних
мов в українськiй школi. Система цього за

безпечення включає державний стандарт із
предмета, державнi програми, нацiональнi та
автентичнi навчально
методичнi i тестовi ма

терiали.

Наш інститут приділяє велику увагу ак

тивізації навчання іноземної мови шляхом

Україна кінця ХХ століття прагне ввійти
до Європейської спільноти, заявити про себе
як про розвинуту, цивілізовану державу.
Європейський вимір – не тільки красива на

зва, але тепер і реальність. Суттєвим елемен

том Європейської спільноти стала різнома

нітність та рівноправність мов і культур,
пов’язаних між собою однією загальновиз

наною мовою спілкування (т.з. Lingua
Franca). На сьогодні такою мовою фактично
є англійська. Вона виступає не лише умовою
розуміння чужої культури, але й важливим
інструментом повсякденного життя. В наш
час знання іноземних мов носить характер
культурної технології. Якщо знання інозем

них мов відсутнє або недостатнє, то особа
має дуже мало шансів виграти в конку

рентній боротьбі за перспективний вид
діяльності. Ось чому іноземні мови не

обхідно вивчати всім без винятку. Основним
місцем вивчення іноземних мов нині зали

шається школа.

У Полтавській області 164948 учнів вив

чають іноземні мови — англійську, німецьку,
французьку. Провiдне мiсце серед них зай

має англiйська мова — 121107 учнiв (74%).
Німецьку мову вивчають 34619 (21%) учнів,
французьку — 9222 (5%). Із кожним роком
збільшується кількість учнів, які вивчають
англійську мову (у 1990
1991 н.р. вивчали
65% учнів). У багатьох навчальних закладах
першу іноземну мову вивчають поглиблено,
починаючи з 1 класу, а в деяких випадках з
дитячого садка; другу іноземну мову – з 5, 7
класів, іноді з 10 класу. 

У школах нового типу та школах з по

глибленим вивченням іноземної мови учні
вивчають додаткові спецкурси з країнознав

ства, літератури країни, мова якої вивчаєть

ся, науково
технічного перекладу, ово

лодівають навичками гідів
перекладачів то

що.

Але питання про недостатній рівень знан

ня іноземної мови учнями не зникає. Цьому
можна знайти багато пояснень, однак
розв’язувати проблему можна лише одним
шляхом: постійним удосконаленням про

фесійної майстерності педагогів, рухом упе

ред нарівні з часом, відшліфуванням уже
вивірених методів роботи. Є багато нарікань
учителів на незадовільне навчально
мето

дичне забезпечення предмета.

Школи, учні та вчителі не забезпечені
повністю діючими підручниками, не кажучи
вже про навчально
методичні комплекси.
Поліпшення навчально
методичного забез

печення предмета можливе шляхом прид
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УЧИТЕЛЕВІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Л.М.Іщенко



упровадження у навчально
виховний про

цес нових педагогічних технологій, широке
використання яких дає можливість більш
ефективно організовувати навчання. На кур

сах підвищення кваліфікації вчителів іно

земної мови практикуються активні форми
навчання, залучаються викладачі з Велико

британії та США, спеціалісти Британської
ради, викладачі Корпусу миру США,
Німецького і Французького культурних
центрів. У навчальний процес упроваджу

ються телекомунікаційні технології, а саме:
навчальні комп’ютерні програми з іноземної
мови, Інтернет та електронна пошта. Вчителі
мають змогу ознайомитися із сучасними на

вчально
методичними матеріалами з інозем

ної мови видавництв Великобританії,
Німеччини, Франції. 

Головна iдея комунiкативного пiдходу
полягає в тому, що учнi, щоб стати ефектив

ними користувачами мови, повиннi не
тiльки здобувати знання, а й розвивати на

вички та вмiння використання мовних форм
для реальних комунiкативних цiлей. Цей
пiдхiд вимагає вiдкритої атмосфери
спiвпрацi й активної участi учнiв у процесi
їхнього навчання на уроцi. Ключовими
принципами комунiкативно орiєнтованого
викладання мов є такі: стимулювання в
учнів когнiтивних процесів; активна участь
учнiв у навчанні; заохочування учнiв до вис

ловлювання своїх думок, вираження своїх
почуттів i використання свого досвiду;
участь учнiв у навчальнiй дiяльностi, яка
iмiтує або створює реальнi ситуацiї; заохочу

вання учнiв працювати разом; заохочування
учнiв брати на себе вiдповiдальнiсть за влас

не навчання i розвивати вмiння вчитися.
При комунiкативному пiдході в навчанні
вчитель виконує рiзнi ролi — iнформанта,
консультанта, спостерiгача.

Упровадження в роботу комунiкативного
пiдходу дасть можливість досягти ва

гоміших, ніж раніше, здобутків у вивченні
англійської мови. 

У цьому контексті, гадаємо, корисно зга

дати про давнього друга, вірного супутника
молоді та старшого покоління — радіо. На

приклад, на основі лінгафонних курсів ВВС
було підготовлено не одне покоління
спеціалістів з іноземної мови у провідних
ВНЗ України. 

Зважаючи на те, що більшість наших учи

телів ніколи не спілкувалися з живими
носіями англійської мови, відновлення інте

ресу до навчальних передач радіостанцій є
особливо потрібним.

Уроки англійської мови проводяться на
хвилях ВВС, “Голосу Америки”, радіо “Сво

бода”. Особливої уваги заслуговують про

грами радіо ВВС, де в цікавій формі розгля

даються складні граматичні випадки, наво

дяться приклади живого англійського мов

лення. Автори програм працюють під
девізом “Програми, які захоплюють, навча


ють і розважають водночас”. Власникам
комп’ютерів та Інтернету рекомендуємо
відвідати сайт “Learning English ВВС
Ukraine” за 
а д р е с о ю :
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningeng�
lish/index.sht.

Вебсайти ВВС та електронна пошта.
Українська секція ВВС ukrainian.sec�

tion@bbc.co.uk
Служби ВВС http://www.bbc.co.uk/
Українська служба ВВС http://

www.bbc.co.uk/ukrainian/
Російська служба ВВС

russian.service@bbc.co.uk

Завітавши за цими адресами, Ви також
знайдете інформацію про комп’ютерне вив

чення з ВВС англійської різних рівнів склад

ності для любителів та професіоналів.

Радіоуроки англійської для України переда

ються у програмах Української служби на
спеціальних освітніх частотах (кГц): 5875
(49 м), 9530 (31 м), 11770 (25 м). В ефір ВВС
виходять:

“Проводимо бізнес англійською” 
(Doing Business In English). Виходить 
по суботах, повторення по вівторках, о 19.30.
Курс навчає мистецтву ділового спілку


вання за різноманітних обставин. Ви по

чуєте, як говорять англійською британці,
американці, а також ділові люди з інших
країн, головна мета яких — не стільки досяг

ти досконалого володіння мовою чи бездо

ганної вимови, скільки вміти успішно поро

зумітися на професійному (діловому) рівні.
Серед тем курсу – телефонні розмови, транс

порт, ділові презентації, переговори, ме

неджмент, маркетинг, уміння продемонстру

вати власний авторитет і професійну
гнучкість й інші. У кожній програмі своїми
міркуваннями, досвідом та порадами ділить

ся експерт. Програма супроводжується елек

тронним посібником.

· “Ваш світ — Ваше слово” (виходить по
суботах, повторюється по вівторках, о
19.30).
Це радіожурнал про те, що цікавить ук


раїнців (повсякденні, і не тільки, теми) і як
про це висловитися англійською. Програма
створюється за безпосередньою участю слу

хачів, а отже, Ви можете взяти в ній участь.
Підкажіть тему передачі, напишіть, що вас
хвилює в житті і, якщо можливо, дайте но

мер контактного телефону, щоб працівники
ВВС могли зв’язатися з Вами під час підго

товки програми.

Лист надішліть за такими координатами:
Звичайна пошта: “Your World, Your Word”,

ВВС English, а/с 99, м.Київ, 01001. Або – “Your
World, Your Word”, BBC English, Bush House,
London, UK.

48

ЕЕККЗЗААММЕЕННИИ..   ТТЕЕССТТИИ..   ООЛЛІІММППІІААДДИИ



англійською назвою відповідного курсу
(напр. Tell Me A Story). 

Російська служба ВВС також пропонує
серію вартих Вашої уваги навчальних пере


дач з англійської мови на таких хвилях за
київським часом:

Продовжуючи тему радіоосвіти, згадаємо
про російську інформаційну агенцію “Эфир

дайджест” (E
mail: efir@vr.ru; тел. (095) 950

65
48), де за відповідну плату (розмір якої
попередньо уточніть за поданими адресами)
Ви можете передплатити детальні огляди пе

редач понад 20 радіостанцій світу англій

ською, російською, німецькою, китайською
мовами. Агенція обіцяє незалежну інформа

цію, побудовану на фактах та коментарях
міжнародних радіостанцій у семи окремих
бюлетенях: “Повідомлення та коментарі”
($360) виходять із понеділка по п’ятницю;
“Новини дня” ($200) – без вихідних; “Події
в СНГ і навколишніх країнах” ($200) – чоти

ри рази в місяць; “Проблеми та думки”
($133) — вівторок і четвер; “Калейдоскоп”
($83) — двічі на тиждень; “Огляд програм за

рубіжних радіостанцій” ($60) — з понеділка
по суботу; “Образ Росії в зарубіжних ЗМІ”
($60) – кожної середи. Серед передплат

ників “Эфир
дайджеста” – керівники висо

кого рангу, ЗМІ, бізнесові структури, небай

дужі громадяни. Крім цього, “Ефір
дайд

жест” пропонує ще низку інформаційних по

слуг, про які можна довідатися за адресою:
113326, Москва, вул. П’ятницька, 25, агенція
“Эфир�дайджест”. Тел.: 950�6548, 950�6778; е�
mail: efir@vr.ru. Можливо, наша інформація
допоможе Вам знайти себе як сучасного вчи

теля іноземної мови, бізнесмена, політика. 

Будьте впевненими у своїх силах і зробіть
крок уперед!

Електронна пошта: Your World. Your
World@bbc.co.uk.

· “Розкажи мені казочку”(Tell Me A
Story). 

Цю програму для дітей ВВС пропонує по
неділях і у повторенні по четвергах, о 19.30.
Курс супроводжується безкоштовною бро

шурою
посібником.

· Заслуговує на увагу програма “Слова но�
вин”, назва якої говорить сама за себе.
На частотах (кГц): 5875 (49 м), 7260
(41 м), 9895 (31 м):

· Програма Професор Грамотний
(Professor Grammar). Виходить із вівтор

ка по п’ятницю, о 7.20. Курс супровод

жується брошурою
посібником, а також
електронним посібником.

· Курс “Уловіть слова” (Catch the
Words). Виходить щосуботи, о 22.45.
Програма вперше була подана у ранкових

програмах Української служби протягом бе

резня 1997 — січня 1999 років. Кожен урок
дає нагоду у доступній формі вивчити слова
однієї з відомих англомовних пісень, а також
подає пояснення складних мовних структур,
тлумачить деякі розмовні вирази та усталені
звороти. 

Слухачам, які прагнуть краще засвоїти
вивчене під час радіозанять, відділ освіти
ВВС пропонує спеціально розроблені бро

шури
посібники. Щоб отримати безкоштов

ний примірник посібника, напишіть за адре

сою: 

Електронна пошта: Ukrainian.sec�
tion@bbc.co.uk. У графі subject напишіть
англійською назву відповідного курсу (напр.
Professor Grammar).

Звичайна пошта: Бі�Бі�Сі, а/с 99, Київ,
01001. На конверті зробіть позначку з
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Шишацька гімназія була заснована в
1995 році як заклад нового типу для дітей
сільської місцевості. Таких закладів не
тільки в області, а й в Україні – одиниці в
тому сенсі, що наша гімназія створена без
навчального закладу!попередника і не має у
своїй структурі  молодших та “негімназій!
них” класів. Прикметним є також те, що
близько 160 учнів із 350 – діти з 10 сіл райо!
ну, для яких організовано щоденний безко!
штовний підвіз. Є кілька учнів із сусідніх об!
ластей і навіть Києва.

Про особливості роботи можна було б го!
ворити ще, але тоді, у 1995 році, було чимало
сумнівів: чи потрібна гімназія взагалі, чи
зможе вона реалізувати поставлене завдання
– розвиток творчих здібностей обдарованих
дітей сільської місцевості? Вистачало недоб!
розичливців чи просто тих, хто не вірив у цю
справу. 

І от минуло неповних 5 років. Думаю,
можна підводити певні підсумки, які
свідчать, що зі своєю місією Шишацька
гімназія справляється достойно. Можна на!
вести багато доказів на користь цього в ца!
рині естетичного, фізичного виховання то!
що. Хто був на наших традиційних святах –
“Дні гімназії”, “Посвяті в гімназисти”, “Міс
гімназії” та інших – підтвердить мої слова. 

Хочу спинитися на тому, чим займаюся
конкретно  і чому приділяю значну увагу –
участі наших учнів у предметних олімпіадах
та конкурсах!захистах наукових робіт МАН. 

У 1996 році ми ще не брали активної
участі у цих заходах. Адже йшов період ста!
новлення, та й не було у нас іще старших
класів. Однак важливість такої роботи ро!
зуміли, закладали її підвалини. 1996 року
було створено наукове товариство учнів
гімназії  “Інтелектуал”, сформовано першу

повноцінну команду для участі в районних
олімпіадах. У складі НТУ функціонувало 6
секцій (зараз їх понад 10). 

Участь у районних олімпіадах є показни!
ком того, що кожного року учні гімназії ста!
ють переможцями у 80!90% із них. За 4 роки
в обласних олімпіадах взяло участь близько
100 учнів гімназії. Серед них є справжні
універсали, – такі, як Ігор Шарлай, котрий
за 2 роки взяв участь у 8 з них, а цього року
став призером олімпіади з основ економіки.
Є класи, у яких кожен другий був учасником
або обласної олімпіади, або конкурсу!захис!
ту МАН (хоча б з 11!А випуску цього року:
27 учнів, із них – 5 учасників конкурсу захи!
сту МАН [1 переможець, 1 призер, 2 нагоро!
джені грамотами обласного управління
освіти], 11 учасників обласних олімпіад [3
призери].

Принагідно зауважу, що дуже доброю
справою є можливість брати участь в
олімпіадах за власні кошти – це розв’язує
багато питань, які можуть виникати  під час
змагань районного рівня. Цього року, напри!
клад, учень 7!А класу Віталій Колісник саме
в такий спосіб узяв участь  в  олімпіаді  з
історії серед 8!х класів і посів ІІ місце (готу!
вав його вчитель історії Б.І.Тутка, до речі,
переможець обласного конкурсу “Класний
керівник – 1999”). 

Варто навести й такі цифри. У 1997 році
ми мали 1 призера обласних олімпіад, у 1998
– 2, у 1999 та 2000 – 5. Серед цих 13 чоловік
4 стали призерами з історії, по 2 – з гео!
графії, правознавства, німецької мови; по 1 –
з англійської мови, української мови й літе!
ратури, основ економіки. 

Про здобутки на обласному конкурсі!за!
хисті наукових робіт МАН свідчать такі дані: 

Динаміка очевидна.
Якщо врахувати, що у 9!11 класах на!

вчається 160 учнів, то у 2000 році кожен 11!
й учень виступив на обласному конкурсі
МАН з науковою роботою і половина з них
посіла призові місця. 

Постає питання – завдяки чому досягну!
то таких показників? 

Перше, що спадає на думку, у гімназію
відібрано кращих учнів з усього району, так
би мовити, вершки. Це правильно тільки ча!
стково. Адже коли ще не було гімназії, район
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ТЕХНОЛОГІЇ ПАРТНЕРСТВА “УЧЕНЬ�УЧИТЕЛЬ”

ШИШАЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

С.А.Соловей

Учні гімназії — учасники обласного конкурсу�
захисту наукових робіт МАН (квітень 1999 р.)

ð³ê ê-ñòü 
ðîá³ò 

ê-ñòü 
ñåêö³é 

ïåðå-
ìîæö³ 

ïðè-
çåðè 

ãðàìîòè 
óïðâ. îñâ. 

³ íàóêè 
1997 3 2 – 2 – 
1998 4 2 1 2 – 
1999 5 4 1 2 2 
2000 14 7 1 6 2 



Учитель має бути прикладом у всьому, а
в першу чергу – професіоналом зі свого фа!
ху. Але цього мало, потрібно бути цікавою
ЛЮДИНОЮ. Більшість наших педагогів
саме такі. Думаю, небагато знайдеться шкіл,
де тільки за останні два роки є 6 переможців
районних фахових конкурсів, 1 лауреат і 2
переможці обласних та 1 лауреат Всеукраїн!
ського конкурсу “Учитель року”. Слід за!
уважити,  що науковими керівниками робіт
учнів у МАН є виключно вчителі гімназії. 

Важливою є й мотивація. Особливо це
стосується ... батьків, значна кількість яких
переконана, що головне – не знання, а гроші.
Цей стереотип учитель може зламати, якщо
своїм прикладом доведе протилежне. У сенсі
мотивації непогано вдатися і до не зовсім
традиційних методів. Скажімо, вже другий
рік буде проходити археологічна експедиція
учнів і вчителів гімназії й Центру охорони та
досліджень пам’яток археології управління
культури облдержадміністрації, і учасники
обласних олімпіад та конкурсу!захисту на!
укових робіт МАН з історії зараховуються до
її складу поза конкурсом (а він – величез!
ний). Щороку на Дні гімназії у травні призе!
ри обласних олімпіад і конкурсу МАН наго!
роджуються спеціальними знаками “Надія
гімназії” у святковій, урочистій атмосфері.

А головне, як це не банально, – любов
учителя до дітей і до своєї роботи, попри всі
сучасні негаразди. Тоді все можливо. Я маю
право так стверджувати, адже за три останні
роки підготував 11 учнів до обласного кон!
курсу!захисту наукових робіт МАН (3 з
історії, 3 з економіки, 5 із правознавства) та
понад 20 учнів до обласних олімпіад із цих
предметів. Маю і призерів з усіх названих
дисциплін, але головне те, що в дітей проки!
дається інтерес до життя взагалі і до само!
вдосконалення наукової роботи зокрема. Во!
ни самостверджуються, у них з’являється
здорове честолюбство, бажання працювати й
змінювати навколишній світ на краще. От!
же, в України є майбутнє.

разом не мав і частки того, що є сьогодні.
Треба також сказати, що хоч у гімназію хо!
дять діти з 11!и населених пунктів, та все ж
із низки великих сіл у нас немає жодного уч!
ня. Підкреслимо, що за 5 років у прийомі до
гімназії відмовлено одиницям. Часто затяті
“трієчники” змінювалися буквально на очах.
Один мій учень, який прийшов до гімназії,
будучи на обліку в інспекції у справах непо!
внолітніх, закінчив її призером обласної
олімпіади з правознавства, написавши на!
укові роботи з історії та того ж таки право!
знавства.

Отож, головне – це система роботи з об!
дарованими  дітьми. Велика частина вчи!
телів незгодна зі мною, а я вважаю: немає не!
обдарованих дітей. Як сказала Н.С.Ляхович,
людина, яку дуже поважаю: “Всі діти хо!
роші, та не всі з них про це знають”. Завдан!
ня вчителя в нашому закладі й полягає в то!
му, щоб допомогти дитині повірити у себе.
Вже у 5!6 класі вчитель бачить задатки учня
до того чи іншого предмета, склад розуму,
особливості мотиваційної й психологічної
сфер особистості і будує свою діяльність,
спираючись саме на це. У цьому плані вели!
чезна роль відводиться індивідуальній ро!
боті. І вчитель працює з кожним учнем
стільки, скільки потрібно. У 10–11!х класах
уведено спецкурси за суспільно!гуманітар!
ним та економіко!математичним профілями,
які теж допомагають учням у поглибленому
вивченні того чи іншого предмета. 

Важлива роль належить і продуманому ви!
користанню новітніх педтехнологій саме там,
де вони дійсно необхідні й ефективні. Скажімо,
вчитель географії Н.Ф.Чумак систематично за!
стосовує на уроках ЛОКи, що й забезпечує
якісне засвоєння навчального матеріалу. 

Та ніяка, навіть найкраща, технологія не
дасть віддачі, коли не створена дружня,
партнерська, справді демократична атмосфе!
ра в системі зв’язків “учень– учитель”. Пова!
га до учня та його особистості повинна бути
на першому місці. Не треба нав’язувати своє
бачення того чи іншого явища або підходу!
У цьому плані свою роль може відіграти за!
лікова система  перевірки знань, адже части!
на учнів цілком здатна самостійно планува!
ти використання  свого часу (до речі, в Росії
вже пішли цим шляхом). Створенню  щирої,
дружньої   атмосфери  сприяє  й те, що у
нашій гімназії всі заходи проводяться
спільно для учнів та вчителів – і концерти, і
туристичні змагання, і брейн!ринги тощо. 

Коли мова зайшла про вчителя, то, на мою
думку, це – ключовий елемент успішної ре!
алізації поставленої нами мети. 

У Шишацькій гімназії працює ініціатив!
ний, професійний колектив. У цьому значна
заслуга нашого директора – Н.І.Діденко. Ос!
нову колективу склали місцеві вчителі, але є
люди, які приїхали саме на роботу в
гімназію. До речі, я до 1995 року 7 років пра!
цював у маленькій (64 учні) школі в Дніпро!
петровській області. 
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На шляху творчого педагогічного по�
шуку 10 років перебуває НВК (школа�
ліцей) №28 м. Полтави.

Найцінніша традиція школи — вихо�
вання в учнів інтересу до знань. Культ
знань, плекання талантів, прагнення ви�
явити й розкрити здібності кожної дити�
ни, починаючи з 1 класу, допомогти їй
обрати правильний життєвий шлях —
кредо закладу. Тому особливе місце в
ліцеї відводиться роботі з обдарованими
та здібними школярами. Її девіз — “Дати
розкритися внутрішній людині”.

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 
З ЮНИМИ ОБДАРОВАННЯМИ —

ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ

Серед форм індивідуальної роботи з
ліцеїстами окреме місце належить кур�
сам за вибором, спецкурсам, поглибле�
ному вивченню деяких навчальних
предметів згідно з навчальним планом,
що сприяє переорієнтації навчального
процесу із простого засвоєння знань на
такий, що вчить умінню самостійно мис�
лити й вибирати рішення.

А для цього вчитель повинен не тіль�
ки вільно володіти своїм предметом, а й
уміти орієнтуватись у відповідній галузі
знань, здійснювати інтеграцію в рамках
суміжних дисциплін, формувати в учнів
навички самоосвіти, які необхідні для за�
стосування в різних інтелектуальних
змаганнях, олімпіадах, у роботі секцій
наукового товариства при Малій акаде�
мії наук, у клубі “Ерудит”. 

З 1993 року в школі створений філіал
Полтавського відділення МАН із 16 сек�
ціями.

Керують їх роботою досвідчені вчи�
телі�методисти та викладачі педа�
гогічного і технічного університетів.
Діти працюють у двох секціях: науково�
дослідницькій та розв'язання нестан�
дартних задач підвищеної складності з
базових дисциплін.

Щорічно для вчителів і ліцеїстів про�
водиться семінар�практикум “Підготов�
ка до учнівських олімпіад та захисту на�
укових робіт”. Організовуються поза�
класні заходи, де учні можуть виявити
свої інтелектуальні резерви, досягти ус�
піху, поповнити розумовий багаж для
нових змагань. Уже  з перших днів на�
вчання в комплексі відбувається заван�
таження розумової пізнавальної діяль�
ності у секціях наукового товариства: у
вересні — підготовка до шкільних олім�
піад; у жовтні — проведення їх; у листо�
паді — комплектування команд для
участі у міських олімпіадах; у грудні —
участь у них; у січні — підготовка до об�
ласних олімпіад; у січні�лютому —
участь у них; у березні — заняття в школі
олімпійського резерву; наприкінці бе�
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С.І.Горскіна

"Над буйным хаосом стихийных сил
Сияла людям Мысль, как свет в Эфире.
Исканьем тайны дух человека жил,
Мощь разума распространялась в мире..."

В.Брюсов

Світлана Іванівна Горскіна

Учасники та призери МАН 2000 р. 

НВК (школа�ліцей) №28 м. Полтави



бота думки учня та штучного інтелекту.
Довго не припиняються телефонні кон�
сультації аспіранта, вчителя�методиста,
старшого викладача кафедри економіки
О.В.Камеліної щодо підготовки учнів до
олімпіад з економіки та географії. Стар�
ший учитель географії В.К.Ященко ра�
зом з юними обдарованнями здійснює
довготривалі експедиції – мандрівки по
країнах і континентах, морях і океанах,
містах, плоскогір'ях і долинах у пошуках
нових відкриттів та цивілізацій.

ВІДГУКИ ВЧИТЕЛІВ                          ПРО
ОЛІМПІАДИ

“Робота з обдарованими дітьми копіт�
ка і напружена, але надзвичайно цікава.
Працюючи з ними, сам відкриваєш бага�
то нового, непізнаного. Починати роботу
треба ще з 6 класу. Головне — зацікавити
дітей, викликати подив, дати відчути
смак відкриття, повести за собою у фан�
тастичний світ біології. Працюючи напо�
легливо та систематично не тільки на
уроках, але й у позаурочний час, можна
досягти успіху. Це і продемонстрували
мої учні Тетяна Сухомлин та Іван
Бєлінський. Я горда й щаслива, що вони
вибороли призові місця на Всеук�
раїнській олімпіаді з біології у 2000
році”. (Т.І.Вестя, старший учитель)

“Навчаючись у класах математичного
профілю, ліцеїсти мають змогу опанову�
вати спецкурс “Основи інформатики та
прикладна математика”. Програма курсу
відрізняється від типової тим, що міс�
тить додаткові розділи, спрямовані на
глибоке вивчення мови програмування
та набуття навичок розв'язання задач

резня — участь у ІV етапі Всеук�
раїнських олімпіад.

У такому режимі живе навчальний за�
клад. Із травня починається відбір тем,
літератури, складання плану і графіка
науково�дослідницьких робіт. У червні
учні працюють із літературою, вивчають
теорію, визначають експериментальні
завдання; у липні�серпні виконують екс�
периментальні спостереження; аналізу�
ють результати, роблять узагальненні
висновки; у вересні�жовтні — консуль�
тації з науковими керівниками й кон�
сультантами, закінчення написання на�
укової роботи; у листопаді — підготовка
матеріалів до друку, вичитування, ко�
рекція; у грудні — друкування роботи,
підготовка до захисту, науково�прак�
тичні конференції претендентів — членів
МАН і НТУ; у лютому — очний етап об�
ласного конкурсу; у березні — підготовка
робіт учнів�переможців обласного кон�
курсу МАН і НТУ для участі у Всеук�
раїнському конкурсі; у квітні — Всеук�
раїнський конкурс�захист науково�
дослідницьких робіт; у травні — підве�
дення підсумків науково�дослідницьких
робіт ліцеїстів на щорічному святі “Та�
ланти і прихильники”.

На свято запрошуються вчителі, ви�
кладачі ВНЗ, учні, батьки та спонсори.
Адміністрація і ліцейський капітул уро�
чисто нагороджують призерів усіх етапів
інтелектуальних змагань, шахових тур�
нірів, КВК, “Дебатів”, танцювальних
конкурсів, ігор “ЩО? ДЕ? КОЛИ?” гра�
мотами й цінними подарунками.
Водночас із учнями заохочують й учи�
телів за розкриття юних обдаровань. Та�
ких педагогів, які люблять свій предмет і
передають захоплення ним, у НВК нема�
ло.

Команда “юних Лобачевських” по�
любляє бувати вдома у вчителя�методи�
ста О.А.Армішевої під час підготовки до
олімпіад. “Юні Вавілови” засиджуються
в кабінеті біології, де проводять “магічні”
експерименти, досліди разом із старшим
учителем Т.І.Вестею. А в кабінеті інфор�
матики панує дух нового часу, адже під
керівництвом В.П.П'ятікової, вчителя�
методиста, відбувається напружена ро�
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Переможці міських, обласних і Всеукраїнських
олімпіад – учні НВК (школа�ліцей) №28



підвищеної  складності.  Аби  брати
участь в олімпіадах, потрібно вивчати
розділи математики, які не передбачені
шкільною програмою. Крім того, не�
обхідно досконало володіти однією з ви�
сокорівневих мов програмування. До�
сягненню успіху сприяє різноманітність
форм і методів роботи. Серед них —
гурткова робота, а починаючи з 5, 6
класів — індивідуальна робота у межах
гуртка з більш обдарованими учнями.
Запорукою успіху ще є й особисте ба�
жання дитини поглиблювати знання, а
також наявність удома ПЕОМ. Тільки
копітка і наполеглива повсякденна пра�
ця допоможе учневі досягти успіху в
олімпіадах усіх рівнів”. (В.П.П'ятікова,
учитель/методист)

БОРОТЬБА ЗА ЛІДЕРСТВО

“Для мене олімпіада — це змагання із,
так би мовити, спортивним азартом,
своєрідна “гонка за лідерством”. Участь в
олімпіаді дає можливість перевірити свої
сили, свої знання. І дуже приємно, коли
одним із лідерів виявляєшся саме ти”.

(Ганна Стасішина, призер міських та
обласних олімпіад з історії 1997–2000
рр.)

“Наукова праця дуже корисна, бо, за�
вдячуючи їй, вчишся самостійно оп�
рацьовувати літературу, набуваєш упев�
неності в собі та своїх знаннях, уміння
зосереджуватися й швидко реагувати”. 

(Ганна Катаєва, призер МАН 2000 р.,
математична секція)

ЩОБ СТАТИ ПЕРШИМ

“Брати участь в олімпіадах державно�
го рівня дуже складно,  треба по�
справжньому любити біологію і дуже ба�
гато працювати. Надзвичайно приємно
перемагати. Але... не тільки. На олім�
піадах можна поспілкуватися з одноліт�
ками з усіх куточків України, знайти но�
вих друзів, побачити багато цікавих
місць. Щоб стати першим, треба мати ве�
ликі знання й талант. Крім того, дуже ве�
лика роль належить педагогу. Завдяки
учителеві Тамарі Іванівні Весті я змогла
досягти неабияких успіхів. Сподіваюсь,
що колись вона зможе пишатися своєю
ученицею”.

(Тетяна Сухомлин, переможниця Все/
українських, Соросівських олімпіад 1997/
2000 рр.)

СПОВІДЬ ПРИЗЕРА

“Одного разу у сьомому класі до нас
на урок зайшов приємний, гарно вдягне�
ний чоловік. Як з'ясувалося — лікар із
США. Він запропонував усім бажаючим
вівідувати приватну програму, котра пе�
редбачала вивчення дітьми медичних
дисциплін американських ВНЗ. І ось я
вже два роки опановую її. Впевнений, що
вона допомогла мені вибороти диплом
III ступеня на Всеукраїнській олімпіаді з
біології”.

(Іван Бєлінський, призер Всеукраїн/
ської олімпіади з біології 2000 р.)

ЩОБ СТАТИ СТУДЕНТОМ

“Успіхом завдячую передусім своєму
вчителеві Світлані Іванівні Горскіній.
Саме вона координувала мою підготовку
й познайомила мене з відомими викла�
дачами полтавських ВНЗ, що й  сприяло
поліпшенню знань. Участь в олімпіадах
привчає людину до самостійної регуляр�
ної праці, дисциплінує її, допомагає на�
вчитись опрацьовувати будь�який ма�
теріал. Диплом III ступеня Всеукраїн�
ського етапу конкурсу МАН з математи�
ки дав мені можливість вступити до ви�
щого навчального закладу за співбесі�
дою. Безперечно, олімпіади виховують у
людині такі риси, як наполегливість і
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Учні НВК (школа�ліцей) №28 – учасники ІХ
обласного конкурсу�захисту науково�

дослідницьких робіт членів МАН:
Виноградов Олександр, Караіванова 
Стелла, Науменко Ганна, Хохлова 

Ольга, Катаєва Ганна, Дмитро 
Ярослав (зліва направо)



не, допомогли написати грамотну роботу
і вибороти диплом II ступеня. Ті зерна,
які вони вклали в мене, як в добру зем�
лю, проросли і, сподіваюсь, дадуть ще
кращі плоди”.

(Стелла Караіванова, призер МАН у
секції медицини 2000 р.)

ПІСЛЯМОВА

Педагогічний  колектив  НВК  №28
м. Полтави в напруженому ритмі пра�
цює кожного навчального року, надиха�
ючи своїх вихованців на нові інтелекту�
альні злети, допомагаючи переборювати
труднощі, розв'язувати важкі завдання,
здобувати перемогу й знову пірнати в
океан знань. Учителі, викладачі не шко�
дують сил, часу, здоров'я для того, щоб
зацікавити дітей, прищепити їм любов
до знань та відкриттів, постійно нагаду�
ючи, що “мудрість жива і в сипучих
пісках, а дурість — мертва і в граніті”.

працьовитість, значно поглиблюють
знання й сприяють становленню та са�
моствердженню особистості”.

(Володимир Гнилосир, випускник ліцею
1999 р., студент технічного університе/
ту)

“Крім хімії, я маю інші захоплення.
Майже рік відвідував курси біохімії в
Українській медичній стоматологічній
академії, отримав початкові знання з об�
міну речовин”.

(Павло Пушкарьов, призер обласних
олімпіад із хімії 1999, 2000 рр.)

“З кожною новою роботою поповню�
єш досвід, оволодіваєш знаннями, які
обов'язково стануть корисними, якщо не
у ВНЗ, так в особистому житті. Тому я
дуже рада, що є МАН і що маю мож�
ливість брати активну участь у її роботі”.

(Олена Ткач, призер МАН у секції еко/
номіки 1999, 2000 рр.)

ГОЛОВНІ СТИМУЛИ ВИВЧЕННЯ
ГЕОГРАФІЇ

“Після того, як географія перестала
бути для мене звичайним предметом, а її
вивчення перевищило межу загально�
освітньої програми, чим я завдячую ви�
сококваліфікованому вчителеві гео�
графії Валентині Кирилівні Ященко, мої
погляди на цю дисципліну суттєво
змінилися. Інтерес до географії як науки,
насамперед прагнення досягти успіху в
житті, були головними стимулами до
інтенсивного вивчення й участі в
олімпіадах”.

(Наталія Софіянчук, призер обласних
олімпіад 1992/2000 рр.)

РЕЗУЛЬТАТИ

“Цього року я вперше у житті підготу�
вала наукову роботу до захисту в секції
медицини МАН. Важка й копітка праця
не стала марною. Ніхто і не сподівався,
що в такий максимально короткий
термін можна буде досягти конкретних
результатів. Насамперед мені хотілося б
подякувати заступнику директора з нау�
ково�методичної роботи Світлані Іванів�
ні Горскіній, науковому керівникові,
доктору медичних наук Вікторії Фе�
дорівні Почерняєвій, які повірили у ме�

55

Постметодика, №3 (29), 2000

ЕЕККЗЗААММЕЕННИИ..   ТТЕЕССТТИИ..   ООЛЛІІММППІІААДДИИ

Музи наук вітають юних інтелектуалів
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КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ СОРОСІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

СЯГАЄ РЕКОРДНОЇ

Соросівські олімпіади в Україні були започатковані в 1994 році. Організацією
олімпіад займається Міжнародна Соросівська програма підтримки освіти в галузі
точних наук (ISSEP) Міжнародного фонду “Відродження”  (з 1998 року – Міжна%
родна науково%освітня програма). Основною метою проведення Соросівських
олімпіад є підтримка талановитої молоді, яка цікавиться природничо%математич%
ними науками: математикою, фізикою, хімією, біологією, – саме за цими предмета%
ми й проводяться змагання. 

Головні принципи, які покладено в основу ідеї проведення Соросівських олім%
піад, – демократичність, відкритість для всіх школярів, відсутність будь%яких тери%
торіальних чи відомчих обмежень. 

За шість попередніх років проведення Соросівських олімпіад у них узяли участь
8877 школярів (близько 1500 учасників щорічно). 

У червні 2000 року закінчився термін подання робіт першого (заочного) туру 7%ої
Соросівської олімпіади. До оргкомітету надійшла рекордна кількість робіт – 2516.
Зростаюча кількість учасників олімпіад підтверджує великий інтерес до змагань.

За матеріалами Internet

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

ВИЙШЛА В ІNTERNET

У липні інформаційна база даних Академії педагогічних наук підключена до Інт%
ернету. На сторінках сайта (www.infosvit.com.ua) розміщені матеріали про склад і
структуру Академії, про зміст освіти в сучасній школі та напрями її модернізації.
Вперше поінформовано про педагогічні програмні засоби в Україні, що, без
сумніву, допоможе краще орієнтуватися у використанні електронних носіїв ін%
формації для навчання.

Не тільки педагоги, а й батьки та учні відтепер можуть ознайомитися з навчаль%
ними планами шкіл усіх типів, переліком діючих програм, списком підручників і
посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Також при%
вертає увагу зарубіжна інформація й вітчизняний педагогічний досвід. Цей крок у
світовий освітній простір було зроблено завдяки підтримці Міжнародного фонду
“Відродження” та співробітництву з київською асоціацією “Мала академія наук”,
повідомляє кореспондент газети “День” Людмила Рябоконь.

“День”, 29.07.2000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â



щает книги в плохом состоянии, налага�
ются штрафы. После того, как сумма со�
бранной арендной платы покрывает рас�
ходы на арендуемые книги (обычно че�
рез четыре года) последующие доходы
направляются на покупку новых изда�
ний. Теоретически возобновляемая схе�
ма является самодостаточной и не требу�
ет вливаний дополнительных фондов.

Помимо преимуществ, связанных с
образовательным процессом, родители
доброжелательно относятся к схемам
аренды, так как это дешевле, чем поку�
пать учебники самостоятельно. Общее
качество учебников обычно повышается
после согласованных совместных затрат.
Эта идея потенциально расширяет до�
ступ к образованию для детей из соци�
ально и материально неблагополучных
семей в тех странах, где девочки и наци�
ональные меньшинства могут получать
образование ниже стандартного. Как
стимул для промышленности, эта схема
предлагает гарантированный рынок для
издательств и эффективно способствует
здоровой конкуренции в книжной тор�
говле. Донорские организации также
приветствуют потенциальную надеж�
ность возобновляемой схемы.

Самым главным на стадии осуществ�
ления проекта является вопрос о контро�
ле и управлении денежным фондом. По�
этому любой проект схемы аренды учеб�
ников связан с наличием у центрального
правительства настойчивости в предо�
ставлении фондов для запуска проекта и
политической воли для делегирования
ответственности, когда появляется уве�
ренность в способности участников дей�
ствовать на местном уровне.

Общая структура управления обычно
начинается с учреждения�спонсора, та�
кого как Мировой банк, которое предо�
ставляет фонды – на определенных усло�
виях – Министерству образования. Эти
два органа совместно назначают Группу
по осуществлению проекта (ГОП) в рам�
ках министерства, на которую возлагает�
ся ответственность за осуществление
проекта. Затем три представителя разра�
батывают проект схемы и структуру ее
работы. Министерство может принять
решение о централизованном, регио�
нальном или местном управлении про�

Многообещающая альтернатива пре�
доставляет доступ к образованию и сти�
мулирует развитие издательского дела в
странах, где экономики характеризуются
дефицитом наличных средств.

Как в богатых, так и в бедных странах
новый школьный год начинается одина�
ково обычно: дети с энтузиазмом прини�
маются за учебу, а учителя стремятся
преподавать как можно лучше. Однако
вскоре после первого урока по тому, как
некоторые ученики краснеют и отводят
глаза в сторону, учитель догадывается,
что не у всех учеников есть учебники, не�
обходимые для изучения данного пред�
мета. Не все родители могут выдержи�
вать все возрастающие расходы на обра�
зование, а у правительства нет средств
для материальной помощи ученикам из
малообеспеченных семей. Дети смуща�
ются и начинают отставать по данному
предмету и могут потерять веру в то, что
они способны добиться успехов и по дру�
гим предметам.

Если родители не могут заплатить за
учебники по обязательным предметам,
то кто может? Раньше правительства ре�
шали эту дилемму либо предоставляя де�
тям из малообеспеченных семей учебни�
ки бесплатно, либо используя квази�
арендные схемы. Даже с международной
помощью такие решения оказываются в
финансовом отношении ненадежными,
когда в стране экономический кризис
или происходят политические преобра�
зования. Еще один вариант – это когда
родители покупают учебники на свобод�
ном рынке, что связано с риском неста�
бильности цен.

За последние 20 лет различные фор�
мы схем аренды учебников рассматрива�
лись как средство сокращения расходов
на обязательное образование. Только в
последнее время эти стратегии обещают
сгладить границу между теми, у кого есть
средства на качественное образование и
теми, у кого таких средств нет.

Идея проста. Из общего денежного
фонда финансируется издание книг для
удовлетворения потребности определен�
ного числа учеников по данному предме�
ту. Школы предоставляют книги в арен�
ду родителям, которые в конце учебного
года их возвращают. На тех, кто возвра�
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ектом – в зависимости от политической
обстановки и банковской инфраструкту�
ры. В общем, спонсорская помощь сти�
мулирует производство первой партии
учебников, а взимаемая арендная плата в
идеальном случае пополняет фонд, до�
статочный для нового производства
учебников к концу арендного цикла.

В 1999 году Центр развития издатель�
ского дела при Институте “Открытое об�
щество” собрал в Будапеште представи�
телей из пяти стран, в которых либо дей�
ствуют схемы аренды, либо рассматрива�
ется вопрос о введении таких схем. Вме�
сте с консультантами из Мирового Бан�
ка, участвовавшими в разработке отдель�
ных проектов, представители стран от�
метили ряд факторов, обуславливающих
успех любого проекта.

По мнению Криса Конолли�Смита,
финансового консультанта из Мирового
банка, правительство, поддерживая об�
разование, не должно ожидать немедлен�
ных экономических выгод, а для жизнен�
ности проекта необходима политическая
воля. Также важна система строгого кон�
троля, включенная в подробный план
проекта, позволяющая ответственно рас�
поряжаться деньгами без правительст�
венного влияния. Недостаточное разви�
тие издательской инфраструктуры озна�
чает, что участники должны учитывать
имеющиеся внутренние ресурсы бумаж�
ной массы, мощности бумажного произ�
водства и издательств для того, чтобы из�
бежать излишних расходов на импорт.
Существенно важными институционны�
ми элементами при разработке соответ�
ствующей схемы являются стабильные
учебные планы, утвержденные Минис�
терством образования, определенное
число учебников для каждого класса и
определенные методы преподавания.
Кроме того, необходимо также уделить
внимание некоторым вопросам редакти�
рования для того, чтобы, например, опре�
делить, допустимо ли, чтобы ученики де�
лали записи в учебниках. 

То, что в одной стране определенная
структура схемы аренды успешно дейст�
вует, для другой страны это может ока�
заться неподходящим вариантом. Этот
процесс является индивидуальным, хотя
опыт прошлых попыток показывает, что
независимо от культурных границ в раз�
ных странах существует множество  схо�
жих проблем. Армянская модель пред�
ставляет собой хороший пример того,
как схема аренды может видоизмениться

от схемы с централизованным планиро�
ванием к созданию “права собственнос�
ти” на местном уровне.

В армянском опыте подчеркивается
жизненно важная роль планирования и
сотрудничества в обществе. Министерст�
во образования решило приобретать
учебники через национальные тендеры
на конкурсной основе, затем доставлять
книги непосредственно в школы, где они
хранились в библиотеках как собствен�
ность школ. Ученики всех 10�и классов
обязательной общеобразовательной
школы могли арендовать учебники на
один год. В обсуждении структуры про�
екта принимали участие директора школ,
учителя и родители из 1000 государст�
венных школ (всего таких заведений
1400) вместе с представителями минис�
терств, издательств и типографий. За
этим последовала оживленная кампания
в средствах массовой информации и пуб�
ликация информационной брошюры с
подробным описанием различных ком�
понентов схемы. Организаторы считали,
что схема “понятна, приемлема и получит
поддержку населения” при ее полномас�
штабном запуске в 1998 году. Руководст�
во проектом было передано местным
школам после того, как пилотный проект
показал, что общество готово решить эту
задачу.

Отдельный неправительственный ор�
ган был создан для управления денеж�
ными средствами, чтобы преодолеть пре�
пятствие, связанное с тем фактом, что
школы не считались юридическими об�
разованиями и поэтому не могли иметь
собственных счетов. Управляющий со�
вет состоял из 10 директоров местных
школ, действовавших от имени общест�
венности, двух представителей Минис�
терства образования и еще трех предста�
вителей Министерства финансов. Кон�
троль за деньгами перешел от Министер�
ства образования к Возобновляемому
фонду финансирования учебников
(ВФФУ), зарегистрированному в 1997
году в Министерстве юстиции как непра�
вительственная организация.

ВФФУ открыл один счет в местной ва�
люте и еще один в “твердой валюте” в под�
разделении американского банка на том
основании, что стабильность американ�
ской валюты и банковской системы мо�
жет защитить деньги, собранные в качест�
ве арендной платы, от инфляции, деваль�
вации и от внутреннего экономического
кризиса. В рамках каждого главного счета
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контролировать и оценивать прогресс на
каждой стадии.

Финансовое управление фондами в
значительной степени определяет, доста�
точно ли будет средств для оплаты но�
вых учебников в конце арендного цикла.
В национальный бюджет необходимо
включить дополнительные расходы, не
покрываемые за счет донорских фондов.
Непредусмотренные административные
издержки также могут подорвать поку�
пательную способность схемы аренды.
Жизненно важным для финансового
благополучия проекта является привле�
чение компетентного бухгалтера и фи�
нансового менеджера, которые могут
сформулировать правильную стратегию
решения вопросов, начиная с процесса
взимания арендной платы до вопросов,
связанных с девальвацией, инфляцией,
политической и (или) экономической
нестабильностью. Сама сумма арендной
платы также является предметом обсуж�
дения. Слишком высокая арендная пла�
та может оказаться недоступной для тех,
на кого рассчитывалась данная схема, а
более низкая может привести к тому, что
не будет собрано достаточно денег для
оплаты новых учебников. Правительства
также должны определить, до какой сте�
пени они могут субсидировать учебники
для учеников из самых бедных семей.

Схемы аренды учебников разрабаты�
ваются для того, чтобы предложить все�
объемлющие решения некоторых из наи�
более насущных проблем реформы обра�
зования. Разработка каждой схемы – это
результат глубоких размышлений пра�
вительства и общественности перед тем,
как страна вступит на этот путь. Для по�
мощи в процессе принятия решения
Центр развития издательского дела раз�
местил в Интернете материалы, которые
предоставляют читателю подробный
анализ разработки и деятельности схем
аренды учебников в Армении, Барбадо�
се, Гамбии, Грузии, Лесото и Молдове.
Этот материал можно найти как на анг�
лийском, так и на русском языках по ад�
ресу: http://www.osi.hu/cpd/policyre�
sources/index_trs.html.
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Publishing Development, 2000
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были открыты вспомогательные счета с
начислением процентов на имя каждой
школы. Арендная плата была установлена
в размере 25% от первоначальной стоимо�
сти книги – с учетом различных экономи�
ческих факторов, которые могут повли�
ять на работу схемы аренды в течение че�
тырех лет. Для тех, кто не выплачивает
арендную плату, были предусмотрены
штрафы. После того, как в школе заканчи�
вался сбор арендной платы, доступ к сче�
ту имели только директор школы и бух�
галтер. Руководителей убедили, что эти
обязанности входят в круг их обычных
должностных обязанностей.

Мировой банк внес в фонд 15 миллио�
нов долларов США, и в Армении была за�
пущена схема аренды, позволившая ро�
дителям сократить расходы на учебники
и обеспечить книгами всех учеников. Ор�
ганизаторы схемы создали издательскую
структуру, которой раньше не было. На
смену учебникам с крайне идеологизиро�
ванным содержанием, типичным для со�
ветской эпохи, пришли учебники, ориен�
тированные на классическое образование
и национальные особенности. Местное
книжное производство повлекло за собой
возникновение типографского и изда�
тельского дела. Это многообещающее на�
чало. Армения может считать, что проект
оказался успешным, если в конце четы�
рехлетнего цикла в 2002 году собранная
арендная плата покроет расходы на но�
вую поставку учебников.

При разработке проектов, как центра�
лизованных, так и децентрализованных
схем, возникают вопросы, которые каж�
дый потенциальный участник проекта
должен внимательно рассмотреть, преж�
де чем пытаться осуществить схему арен�
ды. Наиболее успешные попытки связа�
ны с привлечением к реализации проек�
та директоров школ, учителей и родите�
лей, представителей издательств и типо�
графий. Интенсивная кампания по ин�
формированию общественности приво�
дит ко всеобщему осознанию целей и за�
дач схемы, это помогает поддерживать
энтузиазм в течение всего срока осуще�
ствления проекта. Страны, выбирающие
централизованную модель финансового
управления, подчеркивают необходи�
мость  строгого бухгалтерского учета на
всех уровнях деятельности во избежание
неправильного распределения фондов.
Прозрачная бухгалтерия с наличием
всех документов позволяет участникам
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№ 1/9�237 від 24.05.2000 р.

Міністерство освіти і науки України
повідомляє, що в грудні 2000 року пла�
нується провести фінальний етап ІІІ
Всеукраїнського відкритого турніру
юних винахідників і раціоналізаторів.
Турнір буде проведено відповідно до ви�
мог Положення про Всеукраїнські
учнівські олімпіади з базових і спеціаль�
них дисциплін, турніри, конкурси�захис�
ти науково�дослідницьких робіт та кон�
курси фахової майстерності, затвердже�
ного наказом  Міністерства освіти Ук�
раїни від 18 серпня 1998 р., № 305. Фіна�
льний етап турніру відбудеться у
м.Чернігові. Завдання, що пропонуються
для І (міжшкільного) етапу змагань, по�
дано в додатку.

Отримати інформацію щодо умов
участі у фінальному етапі ІІІ Всеук�
раїнського відкритого турніру юних ви�
нахідників і раціоналізаторів 2000 року й
подати заявки на участь можна за тел.
(044) 417�85�69 у відділі роботи з обда�
рованою молоддю Науково�методичного
центру середньої освіти  Міністерства
освіти і науки України (04070, м.Київ,
вул. Сагайдачного, 37) або у м.Чернігові
– за тел. (04622) 2�81�86, А.А.Давиденко,
завідуючий кафедрою природничо�мате�
матичних дисциплін Чернігівського об�
ласного інституту підвищення кваліфі�
кації та перепідготовки працівників осві�
ти (14005, м.Чернігів, вул. Гоголя, 16).

Міністр В.Г.Кремень

ЗАДАЧІ І�ГО ЕТАПУ 
ТРЕТЬОГО ВІДКРИТОГО

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТУРНІРУ 
ЮНИХ ВИНАХІДНИКІВ
І  РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ 

(2000/20001 н.р.)

1. Гідробіологи визначають прозорість
води суб’єктивним методом: на якій гли�
бині ще видно пластинку драги (прилад
для відбору проб із дна водойми), яку
опускають у воду на мотузці. Запропо�
нуйте спосіб або пристрій для об’єк�
тивного визначення прозорості води  у
польових (експедиційних) умовах.

2. Для розфасовки не�
великих сталевих кульок
використовують механіч�
ні дозатори, які склада�
ються з трубки і встанов�
лених у ній засувок (див.
мал.). При відкритій (витягнутій) за�
сувці “1” і закритій засувці “2” порожни�
на “3” дозатора заповнюється кульками.
Після відкривання засувки “2” кульки
висипаються в тару. Далі процес повто�
рюється. До недоліків механічних засу�
вок належить те, що вони недовговічні  і
до того  ж мають тривалий час спрацьо�
вування (відкривання�закривання). За�
пропонуйте, як можна уникнути зазначе�
них недоліків. 

3. Під час приєднання побутових спо�
живачів енергії до електромережі за до�
помогою системи “вилка�розетка” вини�
кають іскрові розряди, що може призве�
сти до небажаних наслідків, особливо у
приміщеннях, де трапляється витікання
газу. Запропонуйте  пристрій  для приєд�
нання споживачів електроенергії до еле�
ктромережі, який би був позбавлений да�
ного недоліку.

4. Конвеєром рухаються одна за од�
ною металеві деталі, які схожі на канце�
лярські кнопки: круглі пластинки зі
стержнями посередині висотою 10�15
мм. Одні із них загострені, а інші — ні. За�
пропонуйте, як можна здійснити автома�
тичну сепарацію деталей, тобто відокре�
мити деталі із загостреними стержнями
від інших.

5. У трубопроводі, що підводить водя�
ну пару до технологічного обладнання,
утворився отвір, через який перегріта па�
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тєво прискорити розморожування холо�
дильника.

11. Усім добре відомі медичні банки,
які ставлять на тіло людини, використо�
вуючи маленький спиртовий смолоскип.
Наступне відривання банок від тіла лю�
дини супроводжується больовим відчут�
тям. Які зміни слід унести в конструкцію
банки, щоб зробити процес її зняття з
тіла людини безболісним?

12. Для підтримування в кімнаті пев�
ної температури користуються різними
приладами з термореле, які не позбавлені
ряду недоліків. А чи не можна досягти
стабілізації температури яким�небудь
іншим способом? Необхідно запропону�
вати відмінний від релейного стабіліза�
тор температури.

13. Після виготовлення або ремонту
холодильників необхідно перевіряти, на�
скільки щільно їх дверцята прилягають
до корпусу. Запропонуйте спосіб кон�
тролю цієї “щільності”.

14. Відомі електромагнітні крани, які
можуть надійно утримувати і транспор�
тувати феромагнітні деталі. А чи не мож�
на робити те ж саме з деталями, які виго�
товлені не з феромагнетика? Що для
цього потрібно зробити додатково? Роз�
глянути випадок для одночасного підні�
мання великої кількості дрібних деталей,
н а п р и к л а д ,
алюмінієвих
або латунних
гвинтів, гайок,
скобок тощо.

15. У стінці шлангу, виготовленого  з
еластичної гуми, необхідно зробити от�
вори правильної форми (див. мал.). У ме�
талевій трубі їх просто можна було б про�
свердлити, але ж як бути в даному випад�
ку?

16.  Навколо  антени  радіотелескопа
необхідно встановити блискавковідводи.
Але, як відомо, блискавковідводи —
провідники, які створюють радіотінь, що
негативно впливає на роботу радіотелес�
копа. Запропонуйте вихід із цієї ситуації.

Примітка: Бажано, щоб учасники  во�
лоділи інформацією про вже здійснені
винаходи та раціональні пропозиції що�
до розв’язання означених проблем і зада�
ч турніру.

Задачі запропонували: А.А.Давиденко
(м. Чернігів), В.Я.Колебошин (м. Одеса),
Б.Г.Кремінський (м. Київ)

ра під великим тиском виривається на�
зовні. Цей отвір необхідно залатати (за�
крити, заварити), але цьому заважає
струмінь пари. Перекрити трубопровід
не можна. Запропонуйте, яким чином за�
латати трубу.

6. Пульпу (пісок із водою) переміщу�
ють за допомогою трубопроводу. Вну�
трішня поверхня труби при цьому зазнає
досить великого тертя, що призводить до
швидкого її виходу з ладу. Яким чином
можна продовжити термін експлуатації
труби?

7. Феромагнітний порошок необхідно
контактно приварити до іншої деталі.
Але із зони приварювання він виштов�
хується магнітним полем, яке виникає
при проходженні досить великого елек�
тричного струму (навколо провідників
та самої дуги). Як можна уникнути тако�
го небажаного ефекту?

8. Відомо, що за темної пори доби у
світлі фар зустрічних автомобілів стають
практично невидимими для водія пере�
шкоди на шляху. Запропонуйте, яким
чином можна допомогти водієві поміти�
ти за темної пори доби на шляху руху ав�
томобіля перешкоди. Розгляньте випад�
ки:

а) перешкоди нерухомі відносно землі
або ж мають малу швидкість порівняно зі
швидкістю автомобіля (пішоходи, заго�
рожі, ями тощо); 

б) перешкоди рухаються відносно
землі (автомобілі, велосипедисти тощо).

9. Під час довготривалої експлуатації
деяких деталей, наприклад, шатунів дви�
гунів внутрішнього згорання в них з’яв�
ляються невеличкі тріщини (втомлюва�
ність металів). Відомо, що великі тріщи�
ни можна виявити за допомогою ультра�
звукової дефектоскопії, але як бути з
мікротріщинами? Запропонуйте влас�
ний спосіб їх виявлен�
ня.

10. На розморожу�
вання морозильної ка�
мери (зняття льодяної
"шуби") побутового
холодильника (див.
мал.) витрачається ба�
гато часу. Цей процес
іноді прискорюють шляхом розташуван�
ня всередині “морозилки” посудини з га�
рячою водою або змоченої такою ж во�
дою тканини, але розморожування все
одно триває досить довго. Запропонуйте
спосіб або прилад, який дозволить сут�
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Зі шпальт газет, екранів телебачення
надходить інформація про невдоволен�
ня якістю та своєчасністю заходів, які
здійснюються з метою ліквідації на�
слідків отруєння у селі Хомутець Мир�
городського району на Полтавщині. 

Що ж трапилось у тихому Хомутці? 
17 вересня 1998 року проводився

мітинг, присвячений 55�й річниці виз�
волення Миргородщини від німецько�
фашистських загарбників, у якому бра�
ло участь понад 800 осіб, серед яких
учні та вчителі місцевої школи. 

З невідомих причин діти почали па�
дати, втрачаючи свідомість, згодом і до�
рослі відчули слабкість, запаморочення
голови. Постраждалих (34 учнів 5�9
класів, 2 вчителів та 7 учнів ветзоо�
технікуму) було терміново госпіталізо�
вано до Миргородської центральної
районної лікарні з діагнозом гострого
інгаляційного отруєння невідомою ре�
човиною, де їм була надана кваліфіко�
вана медична допомога. За фактом
події, що сталася, Миргородською між�
районною прокуратурою порушена
кримінальна справа, слідство по якій
триває і зараз. Його хід контролюється
прокуратурою області.

У відповіді першого заступника
міністра Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах за�
хисту населення від наслідків Чорно�
бильської катастрофи від 22 травня
2000 року В.В.Логінова на запит Голо�
ви фракції Народно�демократичної
партії О.М.Карпова зазначено: “За
інформацією Міністерств внутрішніх
справ, оборони, охорони здоров’я,
інших центральних органів виконавчої
влади та установ, що займалися цим
питанням, конкретну хімічну речовину,
яка могла спричинити масове отруєння
людей, до цього часу встановити не
вдалося”. 14 вересня 2000 року слідчим
Миргородського МРВ УМВСУ в об�
ласті, у провадженні якого знаходиться
кримінальна справа, призначена відпо�
відна грунтознавча експертиза в інсти�
туті агроекології та біотехнології у
м.Києві. 

Відпрацьовувались такі версії от�
руєння: інфекційне, харчове, хімічне
(нітратами, пестецидами, важкими ме�
талами, ветеринарними препаратами),
грибами або дикорослими рослинами,
хімічними речовинами комплексної дії,
дія радіаційного випромінювання. З
місця події взято і досліджено 1880
проб грунту, повітря, продуктів харчу�
вання. Та встановити причини от�
руєння не вдалося.

З перших хвилин події здоров’я по�
терпілих знаходиться під пильним на�
глядом лікарів.

3 вересня 1998 року та у квітні 1999
р. у Миргородській центральній рай�
онній лікарні працювали комісії голо�
вних спеціалістів Міністерства охорони
здоров’я України під керівництвом го�
ловного педіатра МОЗ України профе�
сора В.В.Бережного. Після ретельних
обстежень комісією зроблені висновки,
що у дітей було гостре отруєння нев�
становленої природи, медична допомо�
га була надана своєчасно та в повному
обсязі.

Потерпілі школярі неодноразово об�
стежувалися головним дитячим токси�
кологом МОЗ Ураїни Б.С.Шейманом,
головним педіатром управління охоро�
ни здоров’я Полтавської облдерж�
адміністрації В.П.Бойком, завідуючим
кафедрою госпітальної педіатрії УМСА
професором М.М.Пешим, фахівцями
обласної дитячої поліклінічної лікарні.
У травні та жовтні 2000 року за вста�
новленими діагнозами були зроблені
лабораторні дослідження, ультразвуко�
ва діагностика, проведено стаціонарне
та рецедивне амбулаторне лікування
дітей – безкоштовно.

21 листопада 2000 року в с.Хомутець
побувала чергова комісія з питань на�
гляду за здоров’ям дітей під керів�
ництвом головного педіатра уп�
равління охорони здоров’я Полтавської
облдержадміністрації В.П.Бойка, яка
констатувала, що на сьогодні стан здо�
ров’я учнів, які зазнали отруєння, за�
довільний і нічим не гірший від інших
дітей.
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ХТО РОЗГАДАЄ “ХОМУТЕЦЬКУ ТАЄМНИЦЮ”?

Т.О.Кравченко



цього року у м.Полтаві в Будинку пре�
си відбулася прес�конференція пред�
ставників засобів масової інформації зі
спеціалістами різних структур під ке�
рівництвом заступника голови Пол�
тавської облдержадміністрації П.Ше�
мета, які займаються розслідуванням
причини події та наданням медичного
та соціального захисту населенню с.Хо�
мутець. 

Перед присутніми виступили доктор
медичних наук, головний педіатр МОЗ
України В.В.Бережний, заступник на�
чальника обласного управління охоро�
ни здоров’я В.П.Лисак, головний дер�
жавний санітарний лікар області В.Ша�
повал, заступник начальника обласного
управління з надзвичайних ситуацій та
ліквідації наслідків Чорнобильської ка�
тастрофи М.І.Андрусенко, начальник
державного управління екології та при�
родних ресурсів М.І.Проскурня, пер�
ший заступник начальника слідчого уп�
равління УМВС України в Пол�
тавській області О.Корж та інші, які за�
значили, що заходи з оздоровлення та
соціального захисту потерпілих
здійснюються належним чином. 

Наголошувалося, що за висновками
відповідних комісій немає підстав для
надання дітям статусу потерпілих. Про�
те на запитання “Чим викликане от�
руєння?” і на сьогодні не дано вичерп�
ної відповіді.

Сучасні хімія, біологія, екологія, не
дивлячись на високорозвинені техно�
логії та методи дослідження, не в змозі
пояснити не тільки хомутецьку подію, а
й Чернівецький синдром. Через 12
років медичні працівники не дійшли
спільної думки щодо причин захворю�
вання людей на алопецію (випадання
волосся). Не встановлено однозначної
першопричини  появи токсикодермії у
Первомайському районі на Миколаїв�
щині.

Ці таємниці говорять про необ�
хідність розвитку науки не лише як
джерела технологій синтезу нових ре�
човин із заданими властивостями, а й
як такої, що вивчатиме всі можливі
наслідки впливу їх на довкілля та лю�
дину.

Рано чи пізно приховане стає явним,
а невідоме – зрозумілим. І хочеться
вірити, що “хомутецька таємниця” буде
розкрита найближчим часом.

За дорученням Кабінету Міністрів
України 13�14 квітня 1999 року у
м.Полтаві та с.Хомутець працювала
урядова міжвідомча комісія, яка з’ясу�
вала, що обласна та районна державні
адміністрації з відповідними управ�
ліннями та службами проводять до�
статній комплекс заходів з медичного і
соціального захисту потерпілих. 

Планово проходить безкоштовне оз�
доровлення учнів та учителів. Так, у
2000 році з цією метою з держбюджету
виділено 15 тисяч гривень. Діти відпо�
чивали і поправляли здоров’я у таких
санаторіях Полтавської області, як “Хо�
рол”, “Березовий гай”, “Ліщинівка”, а
також “Іскра” (м.Євпаторія), “Джере�
ло”  (м.Трускавець).

Під пильною увагою обласного
відділу освіти знаходиться організація
навчального процесу та відпочинку по�
страждалих. У Хомутецькій загально�
освітній школі постійно працює медич�
на сестра, лікар�педіатр, запроваджено
полегшувальний режим навчання: 

• усі перерви встановлено по 20 хв.; 
• зменшена варіативна частина

навчального плану; 
• учителі з учнями опрацьовують

увесь матеріал на уроці, що дає змогу
дітям бути вільними і відпочивати в
позаурочний час, частіше бувати на
свіжому повітрі. Дотримання санітар�
но�гігієнічних вимог щодо утримання
навчальних класів та кабінетів: здій�
снюються систематичні провітрювання
приміщень, регулярне вологе приби�
рання.

У закладі вчасно почався опалюваль�
ний сезон. У їдальні школи організоване
безкоштовне харчування, на посилене та
дієтичне щороку виділяється по 12 тис.
грн., за розподілом та витратою яких ве�
деться жорсткий контроль.

З керівниками навчально�виховних
закладів постійно проводиться робота з
питань збереження життя і здоров’я
учнів,  організації заходів із поперед�
ження випадків дитячого травматизму.

Думається, що причиною занепо�
коєння громадськості, медичних та
працівників соціального захисту насе�
лення стало, насамперед, необ’єктивне
висвітлення ліквідації наслідків хому�
тецького отруєння.

Щоб отримати інформацію від фа�
хівців “з перших рук”, 23 листопада
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ЧЧИИТТААЛЛЬЬННИИЙЙ  ЗЗААЛЛ

У РЕДАКЦІЮ НАДІЙШЛИ НОВІ КНИГИ

ФІЗИКО�
МАТЕМАТИЧНИ
Й ФАКУЛЬТЕТ: 
80 РОКІВ /
Упоряд.
О.П.Руденко. –
Полтава: ПДПІ,
1999. – 71 с.

Нещодавно освітяни стали співучасниками
визначної події – 80�річного ювілею фізико�мате�
матичного факультету Полтавського педагогічно�
го університету – знаного як на батьківщині, так і
за її межами.

Буклет містить у собі великий інформативний
матеріал, де висвітлюється у розмаїтих фотогра�
фіях і фотокопіях захоплююча панорама минулого
й сучасного життя факультету,  представлені його
найвизначніші досягнення, давні традиції. 

Видання є результатом багатогранної діяль�
ності його працелюбного й дружного колективу.

ФІЗИКО�
МАТЕМАТИЧНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ У
ПЕРСОНАЛІЯХ /
Упор. О.П.Руден

ко. – Полтава:
ПДПІ, 1998. – 71 с.  

Збірник адресується студентам, учителям та
всім, хто цікавиться славною історією кафедр фі�
зико�математичного факультету. У виданні пред�
ставлений його “золотий фонд” у персоналіях; роз�
криваються маловідомі сторінки життєвої та на�
уково�дослідницької діяльності професорсько�ви�
кладацького колективу. 

Привернути увагу широкої громадськості до
непересічних особистостей – мета даної книги. 

В посібнику подана загальна характеристика
культурно�історичного розвитку Полтавщини,
аналізуються головні історичні події на території
краю. Особлива увага звертається на роль пол�
тавців у духовному поступі українського народу.

Лахижа М.І.,
Нестуля О.О.
НАШ РІДНИЙ
КРАЙ –
ПОЛТАВЩИНА: 
ІСТОРІЯ ТА
СУЧАСНІСТЬ.  –
Полтава: АСМІ,
2000. –  44 с.

UNIVERSITATES.
НАУКА І
ОСВІТА. – Науко�
во�популярний аль�
манах. – Харків:
ХДУ, 1999.  –  80 с.

“Хто не мислить, той не існує!” – саме ці слова
є гаслом нового науково�популярного періодич�
ного видання “Universitates. Наука и просвеще�
ние”, заснованого професором ХДУ І.Є.Тарапо�
вим і спонсорованого випускниками цього ВНЗ,
який невдовзі відсвяткує 200�річний ювілей. Це
гасло треба розуміти не філософськи, а виключно
прагматично – у контексті статті головного редак�
тора І.Є.Тарапова “Реальная угроза националь�
ной безопасности Украины” у першому числі
журналу: “Нет, никогда не было и не будет в на�
шем мире страны, которая построила бы эффек�
тивную экономику, создала устойчивую государ�
ственную и политическую систему без высокого
уровня образованности и культуры народа, без
развития научных исследований необходимого
масштаба”. “Universitates” якраз і покликані,
перш за все, бити на сполох, щоб не допустити ос�
таточної руїни в освіті й науці України, загроза
якої цілком реальна. Журнал цікавий і корисний
для усіх, хто має відношення до науки чи освіти,
– викладачам, студентам, учителям, школярам.
Окрім того, видання має досконалий полігра�
фічний та художній рівень. 



PPHHIILLOOSSOOPPHHYY  OOFF  EEDDUUCCAATTIIOONN

Howard Gardner Theory of Multiple Intelligences 
Interesting Searching of Intelligence Measuring
V.F.Morhun
In Searching of Productive Education K.Zh.Huz

PPEEDDAAGGOOGGIICCAALL  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS

History of Development of Pupils Learning
Achievements Evaluation V.Skalozub
Organization of Differentiated Learning in Modern
Foreign School N.Semerhei

EEXXAAMMIINNAATTIIOONNSS..  TTEESSTTSS..  OOLLYYMMPPIIAADDSS

Pupils of Poltava Region at the Olympiads of the Last
Year of the II�nd Milennium N.Nastenko, V.Zolotukhina
The Olympiad Progress of Poltava Schoolchildren
J.Berehovyi
Olympiad in Ukrainian Language and Literature
O.Kovalenko, A.Lysenko
The Triumph of Poltava Young Schoolgirls at the All�
Ukrainian Young Linguists Olympiad O.Kramareva
The Olympiads of Young Historians O.Mahdyk
The Olympiad in Foreign Language V.Tsekhanovska
What? Where? What for? For Foreign Language
Teacher L.Ischenko
Gymnasia of Shyshaky "Pupil � Teacher" Technology of
Partnership S.Solovei
The Olympiad Reserve of Contemporary School
S.Horskina

RREEFFEERREENNCCEESS

Number of Soros Olympiad Participants has Reached
Record One. From Internet Materials 
The Academy of Pedagogic Sciences Entered the
Internet
Textbooks Lease Schemes Mersedes Sprouse
To Aspire to Innovations as the Feature of Nowadays
(The All�Ukrainian Tournament of Young Inventors and
Rationalizers (2000�2001 school year)

CCHHRROONNIICCLLEE

Who Solve "Khomutetc Tragedy"? T.Kravchenko

RREEAADDIINNGG  RROOOOMM

Н А Ш І  А В Т О Р И

ППррии  ппііддггооттооввцціі  ццььооггоо  ннооммеерраа  ввииккооррииссттооввууввааллооссяя  ооббллааддннаанннняя,,  ооттррииммааннее  ввіідд
ММііжжннааррооддннооггоо  ффооннддуу  ""ВВііддрроодджжеенннняя""

C O N T E N T S

На 1�й сторінці обкладинки:
Яна Клочкова (м.Харків), дворазова
чемпіонка з плавання Олімпійських
ігор – 2000 в Сіднеї.

На 2�й сторінці обкладинки:
Олімпійські змагання в Давній
Греції (зображення на вазі): 
1. Дискобол. 
2. Вільна боротьба.
3. Стрибки в довжину.

На 3�й сторінці обкладинки:
Олімпійські медалісти – 2000 з
плавання в Сіднеї (перша зліва –
Яна Клочкова).
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Береговий Олександр Іванович, 
заступник завідуючого методичним кабінетом
Полтавського міського відділу освіти

Горскіна Світлана Іванівна, 
заступник директора з науково�методичної
роботи НВК (школа�ліцей) №28 м. Полтави

Гуз Костянтин Жоржович, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник лабораторії інтеграції змісту освіти
інституту педагогіки АПН України

Золотухіна Вікторія Миколаївна, 
проректор з навчально�методичної роботи
ПОІППО

Іщенко Лариса Миколаївна, 
методист ПОІППО

Коваленко Ольга Павлівна, 
завідуюча відділом гуманітарних дисциплін
ПОІППО

Кравченко Тамара Олексіївна,
методист ПОІППО

Крамарева Олена Василівна, 
директор загальноосвітньої середньої школи
педагогічного центру "Academia"  м. Полтави

Лисенко Алла Василівна, 
методист ПОІППО

Магдик Ольга Олександрівна, 
методист ПОІППО

Моргун Володимир Федорович, 
кандидат психологічних наук, доцент,
завідуючий кафедрою психології ПДПУ

Настенко Наталія Василівна, 
методист ПОІППО

Семергей Наталія Володимирівна, 
кандидат історичних наук, доцент кафедри
педагогіки

Скалозуб Вікторія Олексіївна, 
аспірант кафедри педагогіки ПДПУ

Соловей Сергій Андрійович, 
заступник директора Шишацької гімназії з
методичної роботи, учитель історії,
правознавства та основ економіки

Спроуз Мерседес, 
незалежний журналіст (м.Будапешт)

Цехановська Валентина Олександрівна,
методист ПОІППО



Ціль на вершину  попадеш на середину
Г. Сковорода

ДОВІДКА “ПМ”: ПОСТ... (лат. РОST – ДАЛІ, ЗА, ПІСЛЯ) – префікс, що означає наступність.


