
 



Обласне управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, 
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ім.М.В.Остроградського спільно із Коледжем економіки та менеджменту
«Світоч» відкривають обласну Школу бізнесу учнівської молоді.

Мета: надання учням можливості опанувати елементи малого і 
середнього бізнесу та підприємництва, допомоги учнівській молоді з питань
«Як стати підприємцем?», «Із чого розпочинається бізнес?», «Форми 
сучасного бізнесу», «Сучасні технології і бізнес».

Форми роботи: постійно діючі семінари (2)3 денні); круглі столи 
(загальні або тематичні); курси із залученням провідних спеціалістів із
питань економіки, бізнесменів та викладачів ВНЗ.

Перше заняття – 9)11 січня 2001 року.
Фінансування: школа бізнесу є самофінансуючою програмою.
Кошти за участь у семінарі перераховувати через районні відділення КБ "Приватбанк"

або АКБ "Україна" (відділ обслуговування фізичних осіб / відділ прийому комунальних 
платежів)  на р/р 26005170122067 у ПРУ КБ "Приватбанк", код ЗКПО 22525750  МФО
331401 м.Полтава,  ЗАТ "Коледж економіки та менеджменту "Світоч"  або р/р
26005200212001 АК АПБ "Україна",  код ЗКПО 22525750 МФО 331025 м.Полтава, за участь
у семінарі.

Для отримання детальнішої інформації та подання пропозицій щодо 
участі в Школі бізнесу телефонуйте: 56�13�85, Коледж економіки та 
менеджменту «Світоч», м.Полтава, вул.Нечуя)Левицького, 10 
(Колісник Анатолій Володимирович).

Триває ІІІ щорічний Конкурс економічних знань
серед учнів 9 та 11 класів, організований управлінням освіти і науки 
Полтавської ОДА та Коледжем економіки та менеджменту «Світоч».

Організатори заснували ПРИЗИ ПЕРЕМОЖЦЯМ:
І премія – грант на безкоштовне навчання в Коледжі протягом року.
ІІ та ІІІ премії – цінні подарунки та знижки в оплаті за навчання.

Конкурсні роботи приймаються до 15 лютого 2001 року.
Детальніше про конкурс можна дізнатися у 
«Зорі Полтавщини», №161, 17 жовтня 2000 року.

Школа бізнесу для молоді:
як стати бізнесменом?

З Новим роком та

Різдвом Христовим!

Успіхів у новому

тисячолітті!
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опыт автора в учении и несколько мень�
ший – в обучении, но и более весомые ар�
гументы, накопленные всеми учеными и
практиками. 

1) Люди настолько различны и уни�
кальны, что изобрести универсальный
способ одинаково успешного обучения
для всех практически невозможно. Отли�
чия наследственно�генетического плана
и накопленного в мозгу каждого индиви�
дуума материала для мыслительных про�
цессов (фактов, явлений, эмоций, запи�
сей сигналов от разных информацион�
ных каналов нашего тела) столь велики,
что идеальный для одного человека ме�
тод обучения является вовсе неподходя�
щим для другого.

2) Еще одной проблемой для авторов
методик обучения являются медленные
(но глубокие) изменения возможностей
и способностей к обучению каждой особи
в процессе ее взросления и связанного с
этим «мультиразвития».

3) Автор, как и другие преподаватели,
вынужден считаться с тем фактом, что
класс или студенческая группа по�разно�
му работает в, казалось бы, одинаковых
условиях. Для успеха мы обязаны учиты�
вать многое, например, что предшествует
нашему занятию – серьезная письменная
контрольная работа или физкультура,
чья�то скучнейшая "проповедь" или блес�
тящее занятие коллеги, сумевшего разбу�
дить воображение и эмоции молодежи. 

4) Нельзя не учитывать и такие факто�
ры при работе с группой, как преимуще�
ственный возраст, информированность в
сюжете обучения и заинтересованность в
нем, уровень неоднородности аудитории
по многим показателям и т.п.

Невозможность достижения идеально
эффективной передачи информации от
учителя к ученикам вовсе не означает,
что первому нужно отказаться от своей
почти актерской профессии и стать опе�
ратором "технических средств обучения",
призванных, как считают некоторые эн�
тузиасты, обучать молодежь лучше, чем
это делают учителя. 

Едва ли не последняя новость в сфере
образования – превращение уровня пре�
подавания иностранных языков в крите�
рий его качества. В ХIХ веке образование
считалось вполне качественным, если
обеспечивало почитание граждан к влас�
ти и законам, а также навыки чтения и
письма на родном языке. К середине ХХ
века этого было уже явно недостаточно,
для соответствия желаемому уровню об�
разованности требовались определенные
знания точных наук, азов техники и тех�
нологий. Многие из наших граждан до
сих пор считают выполнение этих требо�
ваний главным критерием качества шко�
лы, не замечая изменений. За рубежом за
последнее десятилетие к указанному вы�
ше добавилось хорошее знание иностран�
ных языков (для евростандарта качества
– двух, один из которых английский) и
владение компьютером. В Европе очень
мало стран, где барьер подобных языко�
вых требований «взят» школой без осо�
бых проблем, – Люксембург, Швейцария,
отчасти Нидерланды и Бельгия. Для нас
же эта проблема представляется неразре�
шимой. 

Впрочем, успешное преподавание и
изучение иностранных языков – давняя
проблема систем образования и педаго�
гики почти всех стран. Ученые�педагоги
и преподаватели�практики сделали нема�
ло для ее решения. В научной и методи�
ческой литературе можно найти много
общих и частных теорий обучения и вос�
приятия, десятки особых методик, про�
грамм, примеров разнообразных уроков и
занятий. Но общие достижения на этом
образовательном поприще всегда были
значительно ниже желаемых. 

Автор считает, что причина незна�
чительности прогресса – в сложности
проблемы и игнорировании в учебном
процессе достижений нескольких совре�
менных наук.

Здесь будет уместно напомнить не�
сколько аксиом, справедливость которых
доказывает не только полустолетний
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ЧТО НАМ МЕШАЕТ СТАТЬ ПОЛИГЛОТАМИ

К.В.Корсак

На своїх сторінках “ПМ” уже не раз порушувала проблему вивчення іноземної мови в
школі (див. №№2, 1993; 1(5), 94; 3(7), 1994; 1(23), 1999; 2�3�4(24�25�26), 1999; 2(28),
2000; 3(29), 2000).
У цій статті К.В.Корсака йдеться про невід'ємні сегменти навчання іноземним мовам –
інтенсивність та емоційність. Матеріал є корисним для усіх учителів�предметників,
котрі прагнуть домогтися прогресу в навчанні своїх учнів.
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ   ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Жаль, что мы редко задумываемся над

тем, что некоторые совершенные нами
промахи или ошибки невозможно испра�
вить. Яркий пример этого – "эмоциональ�
ное ранение" собеседника. Стереть в его
мозгу негативный след невозможно ни
извинениями, ни подарками, ни услуга�
ми. Можно лишь сожалеть о том, что на�
ши законодатели в Верховной Раде в обще�
нии обычно действуют так, будто мечтают
превратить коллегу в своего заклятого вра�
га, сплошь покрытого глубокими эмоцио�
нальными ранениями. Такие действия не
очень полезны даже во время игры в регби,
а для нормальной работы законодателей
они просто губительны. 

Из сказанного следует, что фантасти�
ческую скорость и качество изучения
иностранного языка обеспечить довольно
"легко": необходимо все услышанное,
увиденное или прочитанное регистриро�
вать в зону эмоциональной памяти. Как
это обеспечить на практике – следует по�
думать ученым и учителям. Полезно по�
размыслить над этим обучающимся, ведь
что�то можно придумать. (Например, до
начала обучения влюбиться "по уши" в
иноязычного, а после писать или начиты�
вать письма к объекту страсти. Строки
или звуки таких писем навсегда останутся
в памяти, и прогресс в накоплении знаний
будет поистине удивительным.)

Увы, почти все занятия скучны, а по�
этому услышанное на них забывается
по кривой Эбингауза, так как фиксиру�
ется неэмоциональной памятью.

Назовем ее "нейтральной" в знак того,
что она не способна возбудить эмоцио�
нальные зоны и системы мозга (удоволь�
ствия, депрессии и т.п.). 

Строго говоря, и эта информация реги�
стрируется навсегда. Это происходит, на�
пример, если мы читаем или слушаем
"механически", думая о чем�то своем. На�
ша проблема в том, что способность ее
воспроизведения быстро (или очень быс�
тро) уменьшается. Снижение способнос�
ти к ее воспроизведению мы привыкли
называть "забыванием". 

Эбингауз был прав относительно быст�
рого характера забывания, но чрезмерно
категорично утверждал, что 60% изучен�
ного забывается примерно через час. На
самом же деле подобные потери могут
случаться и через минуты, и через недели.
Все зависит от того, каким был уровень
внимания и эмоциональности в момент
восприятия. Кривая забывания Эбингау�
за – вариант экспоненциальной с быст�
рым снижением вначале и замедлением

К счастью, даже компьютеры с гипер�
текстами и прочими "наворотами" (ла�
зерной проекцией, возможно, голографи�
ческим видеовоспроизведением и т.п.) не
угрожают учителям повторением исто�
рии с ткачами или частью слесарей, в
свое время полностью потерявшими сфе�
ру своей профессиональной деятельности
из�за развития техники. Эмоциональный
компонент взаимодействия в паре "учи�
тель�ученик", как доказало "научное чело�
вековедение", невозможно заменить ника�
ким другим средством или влиянием.

Пока такой, отдельной от других, на�
уки не существует, но за вторую полови�
ну ХХ века возникли несколько доста�
точно прочных островков знаний – есте�
ственных наук (Sciences), изучающих
сущность человека столь же глубоко, как
это делают гуманитарные науки (Arts and
Humanytier). Часть этих наук (например,
генетика и этология) встретила в СССР
весьма неблагоприятную «среду обита�
ния». 

Науки из человековедческой группы
крайне важны и заслуживают отдельного
разговора (см. "Зеркало недели", №33 и
45, 1999 г.), как и возможные пути их
применения в процессе обучения и вос�
питания. Здесь коснемся лишь части их
достижений применительно к освоению
обучаемыми иностранного языка.

Сначала – термины. Вряд ли удачны
словосочетания "зрительная память",
"слуховая память", так как они обознача�
ют скорее каналы и механизмы получе�
ния мозгом человека первичной инфор�
мации о себе и окружении, а не разные
виды памяти как способы фиксации или
записи вторичной информации в глуби�
нах головного мозга. 

Среди них выделяются "эмоциональ�
ная" и "нейтральная". Первая почти иде�
альна, так как запись пожизненна и не
может исчезнуть или измениться в здо�
ровом мозгу. После многократных обра�
щений к ней происходит лишь незначи�
тельная адаптация – ослабление реакции
на запись при вспоминании. 

Эмоциональные записи в мозгу часто
имеют шоковый характер. Это ощущение
от удара электрическим током, восприня�
тое в момент серьезной угрозы жизни
(транспортная авария, стычка с против�
ником и т.п.). Но не только это – навсегда
в зонах записи эмоциональных впечатле�
ний (височные области) остаются не�
справедливые обвинения, шокирующие
высказывания в наш адрес по "больной"
для нас теме. 



Конечно, лучше всего сочетать высо�
кую частоту занятий с их максималь�
ной эмоциональностью, преодолением
"шумового порога" мозга ученика (всего,
что не касается запоминания англий�
ского). 

Но и этого мало. "Интенсив" обязан
быть продолжительным, чтобы наш внут�
ренний мозг успел совершить чудо –
классифицировать разрозненные слова,
звуки, впечатления в такую замечатель�
ную "вещь", как владение языком. Речь о
том, что на начальной стадии изучения
иностранного языка его слова и звуки по�
добны неупорядоченной куче дров. По�
пытка высказаться – неприятная работа с
этими сучковатыми обрубками, никак не
желающими выстраиваться в фразу. 

Но продолжение «интенсива» быстро
увеличивает эту "кучу". Во сне внутрен�
ний мозг систематизирует и упорядочи�
вает полученную за день информацию
всех видов. За два�три месяца "интенси�
ва" (редко – дольше) в нем формируется
основа владения иностранным языком.
Она состоит в том, что стандартные фра�
зы из основных слов формируются в моз�
гу автоматически и без задержки соска�
кивают с языка. Дальнейший прогресс
более заметен и легок.

Приступая к статье, автор пресле�
довал несколько целей, из которых две
особо важны. Первая – привести дока�
зательства того, что успешное изуче�
ние иностранного языка может быть
только интенсивным, или, что большая
редкость, эмоциональным. Вторая –
призвать коллег, более осведомленных в
мировых достижениях нейро� и молеку�
лярной биологии, продолжить разговор. 

Вместе, возможно, мы сможем убедить
руководителей нашей системы образова�
ния в том, что принципы обучения и по�
строения учебного плана школ хоть и ус�
тоялись, но противоречат в ряде аспектов
учебы законам работы человеческого моз�
га. Возможно, они станут инициаторами
очень нужного нам закона о категоричес�
ком запрете дублирования зарубежных
фильмов. Если бы все годы независимос�
ти телеканалы "давали живой звук", боль�
шая часть населения давно бы освоила
очень даже живой английский язык
(правда, слегка смещенный от классики).

Но в целом – не до шуток, ведь серьез�
ные изменения в обучении иностранным
языкам Украине стратегически важны,
так как «немая» страна никогда не смо�
жет равноправно интегрироваться в Ев�
ропу и мир.

забывания в дальнейшем. К сожалению,
остаточный уровень хотя и стабильный,
но слишком низкий.

Поэтому автор горой стоит за интен�
сивное изучение любой нейтральной ин�
формации, особенно важных иностран�
ных языков, имеющих большое лексичес�
кое отличие от родного. 

Собственный опыт (частично положи�
тельный) их изучения уже давно привел к
твердому убеждению – "удаленные" иност�
ранные языки следует изучать интенсивно
(ежедневно) или не трогать вовсе. 

Промежуточных вариантов нет.
Этот вывод опирается не только на

личный опыт, но и на открытия законов
работы мозга, на тот факт, что десятки
миллионов школьников и студентов
СССР так и не осваивали иностранного
языка после 8�10 лет изучения. Причина
– малая интенсивность занятий.

Проанализируем, что происходило. Со�
вершив "прыжок в знаниях" во время актив�
ного участия на первом уроке английского в
понедельник, ученик уже в его конце быст�
ро "катился вниз" по кривой забывания, так
как отвлекался и готовился уже к следую�
щему уроку. Если второй урок английского
был в четверг, то мало что сохранялось в па�
мяти от понедельника. Количество предме�
тов и заданий столь велико, что даже стара�
тельный ученик не мог уделить много вре�
мени подготовке к английскому. Новый
урок – новый прыжок в знаниях и… новое
забывание. С подобным успехом можно
продолжать вплоть до пенсии. 

За год�другой такого "обучения" уче�
ник получает прочный комплекс непол�
ноценности и считает себя "принципи�
ально неспособным" к изучению англий�
ского.

Итак, помочь нашим ученикам и сту�
дентам может либо сверхэмоциональное
изложение с аналогичным восприятием
(увы, это нереально), либо интенсивное
обучение, когда уроки следуют часто и
каждый новый "прыжок" в знаниях про�
исходит не от "постоянного нуля", а от
положительного уровня не полностью за�
бытой информации от предыдущего уро�
ка. Именно так действует часть родите�
лей, обращаясь к репетиторам. По этой
же причине нет особых проблем в освое�
нии английского учениками спецшкол,
имеющих пять и более уроков в неделю.
Наконец, в СССР и других странах пре�
красно отшлифовали методику «пози�
тивного интенсива» службы подготовки
разведчиков и нелегалов.
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“НАЧАЛА”
1990 год. Я, молодой учитель матема�

тики, впервые оказываюсь на уроке Куш�
нира. Ощущение от урока – шок, потрясе�
ние! Как учитель владеет предметом, как
дирижирует классом! А его ученики (11�
классники) знают геометрию гораздо луч�
ше меня! Значительную часть материала,
которым они ловко “жонглируют”, я про�
сто не понимаю. Как же так? Что делать?
Надо прекратить себя обманывать и идти
учиться – другого пути нет! Во время об�
суждения урока Исаак Аркадьевич резко
бросает: “Мы учим сильных, потому что
слабых – не умеем!”

– А что же делать со слабыми? – зву�
чит традиционный вопрос.

– Н.Рерих однажды сказал, что слабых
надо любить, а сильных – учить! Готов и я
подписаться под этими словами! – отве�
тил Кушнир.

ЕГО ГЕОМЕТРИЯ
Любовью и страстью Кушнира являет�

ся вечно юная и прекрасная дама Геомет�
рия! Почему именно она? Потому что
урок геометрии – час духовного развития
личности, высвобождения высокой энер�
гии. Геометрия, по его мнению, как ника�
кой другой предмет, формирует творчес�
кую, внутренне свободную личность. Гео�
метрия особенно педагогична, богата
“изюминками” и “шедеврами”. Геометрия
учит дерзать, импровизировать, ощущать
радость полета мысли и вдохновения! Ге�
ометрия Кушнира эмоциональна, изящна,
красива, сильна! Одни названия уроков
чего стоят: “Замечательная точка”, “Коро�
лева обратных задач”, “Метод базисных
треугольников”, “Мимикрия задачи” и др.
Вот уж действительно, “в жизни нет ниче�
го лучшего, чем изучать и преподавать ге�
ометрию” (Б.Лерме).

ЕГО ОЛИМПИАДА
Исаак Аркадьевич – автор и состави�

тель задач единственной в Украине Гео�
метрической олимпиады! Надо видеть

прекрасные лица участников олимпиады
– на них печать знания, мысли, творческо�
го горения! Для многих учащихся Киева и
Киевской области олимпиада Кушнира
является главной и любимой олимпиадой
года. Ее рейтинг среди учащихся и педаго�
гов чрезвычайно высок! А стать победите�
лем олимпиады – суперпочётно!

ЕГО ЗАДАЧИ
Он – автор более 100 задач, опублико�

ванных в различных математических жур�
налах и сборниках. Каждая задача, счита�
ет он, имеет свой ореол, свою эмоцию.
Среди них есть свои жемчужины, свои пе�
дагогические шедевры. И хороший учи�
тель – владелец сокровищницы таких за�
дач! Исаак Аркадьевич говорит: “Ее вели�
чество Задача!” – потому что задача вос�
питывает как ученика, так и педагога. Она
не допускает застоя, заставляет идти в но�
гу со временем.

А в 1987 году авторская задача Кушни�
ра летала на Кубу в качестве задачи – уча�
стницы 28�й Международной математиче�
ской олимпиады. И была признана там
одной из лучших!

ЕГО УРОКИ
Любой его урок является открытым

(приходите и учитесь!), потому что он –
мастер! Кушнир считает, что главный во�
прос урока для учителя: “Как мои учени�
ки выросли за эти 45 минут?” На его уро�
ках учащиеся пересдают с “2” на “3” мате�
риал, которым далеко не всегда владеют
преподаватели. И это правда! Его ученики
знают и читают математическую литера�
туру, умеют с ней работать. Задачи, кото�
рые предлагает им Кушнир, хранят в серд�
це, как любимые стихи. На его уроках –
постоянный опрос и контроль знаний.
Идет каждодневная “проверка на дорогах”
– проверка на добросовестность, знание
материала, умение мыслить и не теряться
в незнакомой ситуации (все, как в жиз�
ни!). При этом уроки проходят в атмосфе�
ре радости: “Получилось!” “Эврика!” “У
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Цю статтю про Ісаака Аркадійовича Кушніра –

заслуженого вчителя України, доцента Київського
міжрегіонального інституту удосконалення ква"
ліфікації вчителів ім. Б.Грінченка, двічі лауреата кон"
курсу “Соросівський учитель”, учителя"методиста
гімназії педагогічного університету ім. М.Драгомано"
ва – було опубліковано в газеті “Зеркало недели” 1996
року. Редакція “Постметодики” давно збиралася над"
рукувати цей матеріал – яскравий взірець роботи і
яскравий приклад того, як слід описувати передовий
досвід. Тепер ми  це з радістю робимо…

ВВЕРХ – ЭТО ВСЕГДА ТРУДНЕЕ

Г.Филипповский
Ісаак Кушнір



ЕГО СЕМЬЯ
Его семья самая учительская в мире! И

действительно, жена Яна Григорьевна,
дочь Юлия, сын Александр – педагоги!
(их предметы соответственно: филология,
иностранный язык, математика). И надо
видеть, как прислушивается к их советам
великий Кушнир!.. Любовь, дружба, взаи�
мопонимание, сердечность царят в этой
доброй семье!

ЕГО УВЛЕЧЕНИЯ
Из его “слабостей” отметим любовь к

живописи. Среди любимых – народная
художница Украины Мария Приймачен�
ко, киевские художники О.Агафонов,
К.Левич, Г.Григорьева. Из всемирно изве�
стных – Шагал и Пикассо! Исаак Аркадь�
евич знает и любит поэзию, классическую
музыку. Его можно увидеть на вернисаже,
на спектакле Олега Ефремова, на вечере
памяти Бориса Чичибабина. За всем этим
стоит глубокая убежденность в том, что
учитель математики должен быть прежде
всего гуманитарен!

ЕГО КНИГИ
Появление в 1991 году книги Кушнира

“Трикутник і тетраедр у задачах” было по�
добно взрыву бомбы – множество блиста�
тельных педагогических задач в ней тре�
бовали другого уровня преподавания гео�
метрии! В 1994 году вышла в свет вторая
книга “Методи розв’язання задач із гео�
метрії”, которая также стала настольной
для учителей и учащихся. Ведь что может
быть важнее в геометрии, чем методы ре�
шения задач? Сейчас издательство “Ас�
тарта” одну за другой выпускает книги
Кушнира: “Шедевры школьной математи�
ки”, “Уравнения”, “Неравенства”, “Функ�
ции”, “Координатный и векторный мето�
ды решения задач”, “Геометрия”(2 тома) и
другие. Эти книги пользуются большим
спросом у учителей и учащихся. Они –
настоящий подарок учителям при подго�
товке к урокам как в обычных, так и в ма�
тематических классах. В книгах царит ат�
мосфера высокой математики, педагоги�
ки, методики преподавания.

О НЕМ
Говорят о нем по�разному: одни – с

восхищением и любовью, другие – с раз�
дражением и неприязнью. Но никто – с
равнодушием. У великого Гете есть такая
фраза: “Если человек в чем�то талантли�
вее вас, то полюбите, полюбите его скорее,
иначе – беда: изойдете от зависти...” Если
не справиться с завистью, то можно со�
крушаться, что Кушнир пьет кофе на уро�
ках, или сочинить историю о том, что есть
класс из его второгодников под названием
“жертвы кушниризма”. А можно восхи�
щённо сказать, как один учитель матема�
тики из Ужгорода: “Це вже не математика,
це – філософія!”

меня есть другое решение!” “А у меня еще
один способ!” После очередного открыто�
го урока звучит очередной традиционный
вопрос:

– Исаак Аркадьевич, сколько вы гото�
вились к этому уроку?

– Перефразируя Модильяни, скажу
так: я готовился к этому уроку всю жизнь и
еще пять минут.

ЕГО УЧЕНИКИ
Однажды Евклид прогуливался по са�

ду с учениками, обсуждая решение геоме�
трической задачи. К ним подошла девуш�
ка легкого поведения и сказала: “Послу�
шай, Евклид! Вот вы сейчас с умным ви�
дом все что�то решаете. А знаешь, что сто�
ит мне подмигнуть твоим ученикам, и они
пойдут со мной, а не с тобой?!” На что му�
дрый Евклид ответил: “Да, конечно! Они
пойдут с тобой. Но все дело в том, что ты
тянешь их вниз, а я – вверх. Вверх – это
всегда труднее!” Далеко не все ученики
Кушнира (как учащиеся, так и учителя)
остаются рядом с ним. Иногда пути расхо�
дятся, но чаще потому, что он неотступно
требует тянуться вверх. И круто!

ЕГО СЕМИНАР
На протяжении многих лет в Киеве,

при межрегиональном институте усовер�
шенствования квалификации учителей,
работает авторский семинар Кушнира
“Как стать суперучителем?” Фразы, сове�
ты, наставления Исаака Аркадьевича сво�
им слушателям лучше всего, как говорят в
Одессе, скажут “за семинар”:

Будьте профессионалами, чтобы не бо�
яться никаких проверок.

Коллекционируйте серии задач! Соби�
райте методы решений!

Ищите те задачи, которые “вытянут”
урок, сделают его одухотворенным.

Не проверяйте домашних заданий! Дай�
те контрольную по домашнему заданию!

Не потеряйте тех детей, которые хотят
учиться, – они что�то нужное сделают для
Украины!

Давайте побольше открытых уроков –
демонстрируйте силу и мастерство!

Не будьте зависимы от программы –
работайте по своим программам!

Не забывайте фразу Пойа: “Преподава�
ние – это не наука, это – искусство!”

Преподавание должно идти не вширь, а
вглубь. Вширь идет тот, кто не знает, как
идти вглубь...

Какие задачи решаются на семинаре
Кушнира? Ясно, что не простые (а золо�
тые!)

Не случайно “семинаристы” сочинили
такое четверостишие:

А если воры или рэкетиры
Решат, что грабить нас пришла пора,
Пусть что угодно вынесут с квартиры,
Но пусть оставят нам конспекты Кушнира!
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ЕЕККЗЗААММЕЕННИИ..ТТЕЕССТТИИ..ООЛЛІІММППІІААДДИИ

Призери IV ета�
пу XL Всеук�

раїнської 

математичної
олімпіади 

2000 року –

дипломанти ІІІ
ступеня:

Герасименко Альона
8�В клас 

НВК №31 м.Полтави
(Учитель – І.Ф. Климко) 

Безус Сергій
9�В клас

НВК №31 м.Полтави
(Учитель – В.І. Леус)

Іскра Олег
10�В клас

НВК №31 м.Полтави

Олімпіади з математики проводяться в чотири етапи:
І етап – шкільний;
ІІ етап – районний (міський);
ІІІ етап – обласний;
IV етап – Всеукраїнський.
У 1999�2000 навчальному році була проведена  XL Все�

українська математична олімпіада. 
Кількість учасників І�IV етапів цієї олімпіади на Пол�

тавщині:
— шкільні – 32675 учнів;
— районні (міські) – 2814 учнів;
— обласні – 143 учні;
— Всеукраїнська  – 4 учні.
У 2000 році команда Полтавської області посіла 12 місце

на XL Всеукраїнській олімпіаді. 
Управління освіти і науки обласної державної

адміністрації, обласний інститут післядипломної педа�
гогічної освіти, журі та оргкомітет олімпіади вітає пере�
можців третього (обласного) етапу математичної
олімпіади:

Козаченко Ксенію – ученицю 7 класу приватної школи
“АДА” Автозаводського району
м.Кременчука (учитель – Моздо�
левська Тамара Федорівна);

Герасименко Альону – ученицю 8 класу НВК №31
м.Полтави (учитель – Климко Іван
Федорович);

Безуса Сергія – учня 9 класу НВК №31 м.Полта�
ви (учитель – Леус Валентина Іва�
нівна);

Іскру Олега – учня 10 класу НВК №31 м.Полта�
ви (учитель – Миропольцева Тама�
ра Федорівна);

Оголя Олександра – учня 11 класу ліцею №4 Автоза�
водського району м.Кременчука
(учитель – Триус Тетяна Васи�
лівна).

На ІІ (районному) етапі Всеукраїнської математичної
олімпіади правильні, чіткі розв’язання окремих задач
представили Брідня Гліб (учень 6 класу НВК №9), Самой�
ленко Олена (учениця 7 класу НВК №21), Сиротенко Ан�
тон (учень 8 класу школи №5), Іскра Олег (учень 10 кла�
су НВК №31), які, власне, й стали переможцями XL
міської математичної олімпіади (м.Полтава, 25 грудня
1999 р.). Деякі юні математики запропонували нестан�
дартні розв'язання задач.

Н.І.Ляшенко  

XL МАТЕМАТИЧНА ОЛІМПІАДА 
2000 РОКУ УЧНІВ ШКІЛ
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ОРИГІНАЛЬНІ УЧНІВСЬКІ РОЗВ'ЯЗАННЯ 
ЗАДАЧ XL МіСЬКОї МАТЕМАТИЧНОї ОЛІМПІАДИ

Задача 1. У прямокутному трикутнику АВС (РС = 90°) провели бісектрису
СМ. Відрізки МЕ та МН є відповідно бісектрисами трикутників ВМС та АМС.
Довести, що трикутник ЕМН – рівнобедрений. 

Варіант розв’язання цієї задачі учня 9 класу НВК №31 м.Полтави Сергія
Безуса  (учитель В.І. Леус):

РHМС + РСМЕ = РНМА + РВМЕ як рівні суми кутів. 
Отже, РНМЕ = РНМА + РВМЕ.
Оскільки РНМЕ + РНМА + РЕМВ = 180°, то РНМЕ = 90°. 
Тоді РСНМ + РМЕС = 360° – РС – РНМЕ = 180°.
DСНМ: за теоремою синусів . (1)DСЕМ: за теоремою синусів

. (2)

Якщо праві частини (1) і (2) рівні, то . Отже, НМ = ЕМ, а DЕМН –
рівнобедрений.

Задача  2. На  прямій позначено 1999 різних точок. Довести, що не існує
двох сусідніх відмічених точок, для яких суми відстаней від них до решти точок
були б однаковими.

Учень 8 класу НВК №21 м.Полтави Костянтин Гриб (переможець міської та
обласної олімпіад) запропонував такий спосіб розв’язання даної задачі:

n точок                      m
точок

Нехай  А і В – сусідні точки прямої (точка А знаходиться лівіше точки В), m
і n – кількість точок по кожну сторону від сусідніх А і В, m + n =1997, оскільки
всього 1999 точок. Нехай m > n, відрізок АВ – довільний. Сума відстаней від точки
А до точок зліва дорівнює   а + b + с + ... .

n відрізків     
Сума відстаней від точки В у напрямку до т. А зліва дорівнює 
(АВ + а) + (АВ + b) + (АВ + с) + ... = а + b + с + ... + nАВ.

n відрізків                              n відрізків

Сума відстаней від точки В справа дорівнює l + k + h + ... .
m відрізків

Сума відстаней від т. А до т. В справа дорівнює
(АВ + l) + (АВ + h) + (АВ + k) + ... = l + h + k + ... + m·AB.

m відрізків                     m відрізків

Різниця всіх довжин від точки А і до всіх інших, і від точки В до всіх інших
дорівнює

а + b + с + ... + mАВ + l + h + k + ... – n AB – (a + b + c + ...) – ( l + h + k + ...) = mAB –
nAB =

n відрізків    m відрізків                 n відрізків         m відрізків 
= ( m – n )АВ.

Оскільки m + n = 1997, m О N, n О N, то m № n, m – n № 0, отже (m – n)АВ
№ 0.

Отже, не існує двох сусідніх точок, для яких суми відстаней від них до
інших точок були б однакові.

Увага! Якщо ви навчаєтесь у 3�11 кл. і захоплюєтесь красивими
математичними ідеями, приєднуйтесь до Міжнародного математичного

конкурсу�гри "Кенгуру"!
Із завданнями для учнів 3�5�х класів (рівень "МАЛЮК") можна ознайоми�

тися в газеті "Математика" (№41, листопад 2000 р.). Матеріали щодо проведен�ня
цього конкурсу газета "Математика" друкувала в 1998 р. (№10).

oo 4545 sin
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sin
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M)CHsin(
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ЗАВДАННЯ XL ОБЛАСНОЇ 
МАТЕМАТИЧНОЇ ОЛІМПІАДИ

(підготовлені Міністерством освіти і науки України)

7 клас
1. Нехай S(n) позначає суму цифр натурального числа n, а S(S(n)) — суму цифр

суми цифр натурального числа n. 
а) Чи існує натуральне n, для якого

?

б) Чи існує натуральне n, для якого
?

Відповіді обгрунтувати.
2. Кожну точку прямої пофарбовано синім або червоним кольором�

. Доведіть, що на цій прямій знайдуться три різні точки А, В, С, що пофарбовані
одним кольором і такі, що точка С — середина відрізка АВ.

3. На дошці в рядок записано 1999 натуральних чисел�
. Довести, що з них    можна витерти одне число так, що сума чисел, які залишилися,
буде парною. Чи правильно це буде для 2000 чисел?

4. Запишемо рівність m – n = k, у якій m, n, k — натуральні числа, причому m —
п’ятизначне число. Доведіть, що в такому записі принаймні одна цифра
повториться. (Наприклад, у записі 54321 – 608 = 53713 повторюється цифра 5).

5. Укажіть принаймні дві пари натуральних чисел (m, n), що задовольняють
рівняння .

8 клас
1. Доведіть, що число 19991999 + 19991998 · 19991999 · 19992000 є кубом цілого

числа.
2. На дні озера б’ють із постійною потужністю джерела. Стадо з 12 слонів випиває

озеро за 4 хвилини, а стадо з 9 слонів – за 6 хвилин. Певного дня до озера підійшли
6 слонів. За скільки хвилин вони вип’ють усю воду із цього озера? (Об’єм води в
озері на початку водопою є завжди одним і тим же.)                        .

3. Дано трапецію АВСD, у якій АВ||СD,  AВ> CD. Відомо, що в цій трапеції відстань
між серединами основ дорівнює відстані між серединами діагоналей. Доведіть, що
кут ADB є тупим.

4. Чи існують цілі числа m та n такі, що
?

5. Миколка та Сергійко грають у гру, по черзі записуючи цілі числа в клітинки
таблиці розмірами 7 х 9 (7 рядків, 9 стовпчиків). Першим робить свій хід Миколка.
За один хід записується одне число у вільну клітинку, гра продовжується, поки
числа не заповнять усю таблицю. Потім підраховуються значення S1, S2, ..., S7 —
суми чисел в рядках таблиці. Якщо серед чисел S1, S2, ..., S7 парних більше, ніж
непарних, виграє Миколка. В іншому випадку — Сергійко. Хто з гравців може
забезпечити собі виграш?

9 клас
1. Доведіть, що всі корені рівняння x2 – 4x – 2 = 0
є коренями рівняння (x2 – 3x – 2)2 – 3(x2 – 3x – 2) – x – 2 = 0.
2. Про ціле число n та просте число р відомо, що числа 5n – 1 та n – 10 діляться

на р. Доведіть, що число 2000n + 13 також ділиться на р.
3. Доведіть, що для додатних чисел a, b, с виконується нерівність.222

444

cba
ab
c

ca
b

bc
a

++‡++
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4. У сегмент кола w, що обмежений його хордою МN, вписані два кола. Ці кола
дотикаються до дуги кола w в точках А і В  та до MN – у точках С і D. Доведіть�
, що точки A, B, C, D лежать на одному колі.

5. В ряд виписані послідовні натуральні числа від 1 до 2000. Двоє грають у таку
гру: по черзі вписують між цими числами знак додавання “+” або множення “ґ.”
(всього буде вписано 1999 знаків). Якщо значення одержаного в кінці виразу буде
ділитися на 3, то переможе гравець, який робив перший хід. В іншому випадку
виграє його суперник. Хто з учасників може забезпечити собі виграш? Укажіть
для нього виграшну стратегію.

10 клас
1. Знайти всі трійки дійсних чисел х, у, z, для яких виконується рівність                

2. Сільський гіпнотизер Іван Карпович розводить індиків та курей. Внаслідок його
експериментів десята частина індиків вважає, що вони — кури, а десята частина курей
вважає, що вони — індики. Загалом п’ята частина птахів Івана Карповича вважає себе
індиками. А якою є частка індиків у його пташнику насправді?

3. На сторонах АВ, ВС, СА трикутника АВС узято точки Р, Q, R відповідно, а на
відрізках RP, PQ, QR — точки A1, B1, С1 відповідно таким чином, що АВ || A1B1, 
ВС || В1С1, СА || С1А1. Площа трикутника АВС дорівнює а, а площа трикутника А1В1С1
дорівнює b. Чому дорівнює площа трикутника РQR?

4. На дошці записані в рядок цілі невід’ємні числа  a0 , a1 , a2 , ..., a10  , кожне з
яких не перевищує 10, і при цьому для кожного цілого і 0 Ј i Ј 10. Число і
зустрічається серед записаних рівно аi разів. Які числа записано на дошці?

5. Функцію f задано на множині всіх додатних дійсних чисел, і для кожного x із

проміжку (0, ) виконується рівність .

Доведіть, що для всіх х із проміжку (0, ) виконується нерівність

.

11 клас
1. Чи існує натуральне число, десятковий запис якого складається тільки з двійок

і яке можна представити у вигляді суми кубів деяких трьох послідовних
натуральних чисел?

2. Дано коло w та різні точки В, С, D на ньому. Дотична до w, проведена через
точку D, перетинає промінь СВ у точці А. На продовженні відрізка ВD за точкою   D
довільно взято точку Е. Коло, яке описане навколо трикутника СDE, перетинає
пряму АD у точці K, що відмінна від D, а пряму АС — у відмінній від С точці F.
Доведіть, що прямі KF та ВD паралельні.

3. Знайдіть усі такі пари дійсних чисел а, b, що для будь�якого х О R справджу�
ватиметься рівність

.
4. Розв’яжіть систему рівнянь 

,
,

якщо відомо, що x, y, z невід’ємні.
5. Множина Х складається із шести попарно різних елементів. Нехай A1, A2, ..., A9 –

такі підмножини Х, що кожна з них містить по три попарно різних елемента.
Доведіть, що існує “пофарбування” елементів Х у два кольори (тобто кожному
елементу повинен відповідати один із двох кольорів) таке, що в кожній множині Aі,
1 i 9, буде принаймні два різнокольорових елемента.££
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РОЗВ’ЯЗАННЯ ТА ВКАЗІВКИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 
ХL ОБЛАСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОЛІМПІАДИ

7 клас
1.  a) Так, наприклад n = 1981.

б) Ні. Число та його сума цифр мають одну й ту ж остачу при діленні на три.
Тому n + S(n) + S(S(n)) завжди ділиться на три. З іншого боку, число 2000 на три
не ділиться.

2. Припустимо, що твердження задачі неправильне. Візьмемо дві довільні точки,
що мають один колір, наприклад, синій. Нехай ці точки мають координати 0 та 1 на
числовій прямій. Тоді точки 2 та –1 повинні бути червоними. Значить, точка  1/2 є
одночасно і серединою відрізка із синіми кінцями, і серединою відрізка із чер�
воними вершинами.

3. Якщо всі 1999 чисел парні або всі непарні, витираємо довільне число – сума
1998 чисел однакової парності обов’язково парна. Якщо є числа і парні, і непарні,
витираємо число такої парності, щоб сума залишених мала парний вигляд. Для 2000
чисел дане твердження неправильне — наприклад, коли всі вони дорівнюють оди�
ниці.

4. Серед одинадцяти цифр завжди знайдуться дві однакові. Якщо n є двозначним
або тризначним числом, k буде не менше ніж чотиризначним, і однакові цифри
знайдуться. Якщо n – п’ятизначне, хоча б одна цифра буде в записі k, і також
потрібні цифри існують. Залишається випадок, коли n – чотиризначне і k –
однозначне або навпаки. Але тоді m = n + k Ј 9999 + 9 = 10008, і ми маємо однакові
нулі.

5. Шукатимемо ці пари у вигляді х = 1999n, у = 1999m. Тоді 1999n + 1 = 2000m, m
= 1999(n – m) + 1. Позначимо n – m = k. Отже, m = 1999k +1, n = 2000k +1.  При k = 0
отримуємо пару (1999, 1999), при k = 1 отримуємо пару (19992001, 19992000).

8 клас
1. Позначте n = 19991999.
2. Нехай а – початковий об’єм озера, х – об’єм води, що випиває за одну хвилину

один слон, у – продуктивність джерел за хвилину, t – шуканий час (у хвилинах).
Тоді отримаємо рівняння:

6xt = a + yt,     48x = a + 4y,    54x = a + 6y. 

Із даної системи знаходимо t. Відповідь: 12 хвилин. 
3. Доведіть спочатку, що чотирикутник, вершинами якого є середини основ та

середини діагоналей – прямокутник.
4. Відповідь: не існують. З умови випливає, що m = 5k, k О Z. Підставивши  таке

значення до рівності, отримаємо, що і n ділиться на 5, n = 5l, l О Z. Тоді маємо 7k2 –
5l2 = 80, звідки k = 5q, q О Z, 35q2 = l2 + 16. Остання рівність розв’язків у цілих числах
не має, оскільки l2 + 16 не може ділитися на 7.

5. Відповідь: Миколка. Опишемо можливу виграшну стратегію Миколки.
Першим своїм ходом він ставить 1 в центральну клітинку. Надалі, після того як
Сергійко поставить у деяку клітинку число а, Миколка ставить а + 1 у центрально�
симетричну клітинку таблиці. Тоді, легко бачити, числа S1 + S7, S2 + S5, S3 + S4 будуть
непарними,  у кожній із цих пар одна сума буде парною. Також парною буде S4, отже,
матимемо чотири парні величини Sі.

9 клас
1. Якщо х = a — корінь першого рівняння, то а2 = 4а + 2. Маємо, що

(а2 – 3а –2)2 – 3(а2 – 3а – 2) – а – 2 = (4а + 2 – 3а – 2)2 – 3(4а + 2 – 3а – 2)– – а –
2 = а2 – 4а – 2 = 0.
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2. Число 49 = (5n – 1) – 5(n – 10) також буде ділитися на р. Тому р = 7. Число
2000n + 13 = 400(5n – 1) + 413 ділиться на р = 7, оскільки 413 = 7 · 59. 

3. З нерівності Коші будемо мати, що

Додамо ці нерівності й урахуємо, що

4. Нехай О1 та О2 – центри даних вписаних кіл, О – центр w, А і С лежать на колі
із центром О1, В і D – на колі із центром О2. Позначимо через W точку перетину
прямої АС та w, W № А. Оскільки А – точка дотику кіл, то А, О1 і О лежать на одній
прямій. Трикутники АО1С та АОW рівнобедрені, тому О1C || OW, OW ^ MN. Тому W
– центр дуги MWN. Аналогічно в центрі дуги перетинає коло w і пряма ВD. Далі,
використовуючи властивості вписаних кутів, доводимо, що РDCW = РABD. Отже,
точки A, B, C, D лежать на одному колі.

5. Виграшну стратегію має той, хто починає. Розіб’ємо даний ряд чисел на трійки
(1, 2, 3), (4, 5, 6), ..., (1996, 1997, 1998) та пару (1999, 2000). Першим ходом той, хто
починає, ставить “+” між числами останньої пари. Потім на кожний хід другого
всередині якоїсь трійки він у відповідь ставить такий же знак в іншому місці цієї ж
трійки. На кожний хід другого між виділеними групами перший відповідає довільним
ходом між деякими іншими групами. Він завжди може це зробити, оскільки кількість
груп непарна.

За допомогою індукції обгрунтуємо, що отриманий таким способом вираз буде
кратним трьом для будь�якого набору груп (1, 2, 3), ..., (3n – 2, 3n – 1, 3n), (3n + 1, 3n + 2).
Для перевірки кратності трьом кожне число ми можемо замінити на його остачу й
отримати набір із n + 1 групи (1, 2, 0), ..., (1, 2, 0), (1, 2). Для n =1 указану подільність
ми перевіряємо за допомогою перебору. Вважаючи твердження справедливим для
будь�якої меншої за n + 1 кількості груп, знаходимо перший зліва “+” між групами.
Вираз після “+” буде кратним трьом за припущенням індукції. У виразі до “+” буде
добуток множників, кожний із яких кратний трьом.

10 клас
1. Піднісши рівність до квадрату і перетворивши її, дістанемо 

звідки х = 1, у = 2, z = 3. За допомогою перевірки переконуємось, що ця трійка
дійсно задовольняє рівність.

2. Нехай є х курей та у індиків. Індиками себе вважають 1/10 х курей та 9/10 у індиків.
Отже, за умовою маємо 1/10 х + 9/10у = 1/5(х + у), звідки х= 7у, у = 1/8(х + у). 

Відповідь: індики складають восьму частину пташника.
3. Нехай О – це точка перетину прямих АА1 та ВВ1. Із подібності трикутників ОАС

та ОА1С1 (з огляду на взаємне розташування всіх точок) випливає, що пряма СС1 також
проходить через точку О, причому остання лежить усередині трикутника А1В1С1.

Площі подібних трикутників АВС та А1В1С1 відносяться як a/b, отже, їх лінійні

розміри – як . Нехай Р1 – точка перетину відрізків А1В1 та РО. Маємо 

РО = Р1О, отже, площі трикутників РВ1О та Р1В1О відносяться як . 

Застосувавши аналогічні міркування для трикутників QB1О, QС1O,

RС1О, RА1О, РА1О, ми дійдемо висновку, що площі трикутників РQR та А1В1С1

відносяться як . Отже, перша з них дорівнює Відповідь: .abab
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4. З умови випливає, що сума записаних чисел дорівнює їх кількості:  
a0 + a1 +...+ а10 = 11, (1) 

крім того a0 + а1 + ... + a10 = 0 . а0 + 1.а 1+...+10 . а10, звідки
а0 = а2 +2а3 +3а4 +...+9а10.                           (2) 

Розгляд випадків а0 = 0,  а0 = 1, а0 = 2 не дає потрібних послідовностей. Нехай 
а0 = k 3. Тоді ак і 1, але з (2) випливає k і (k – 1)ак,  ак 1+ < 2, звідси ак =
1. Знову з (2) одержуємо

а2 + 2a3 + ...+ (k – 2)aк�1 + как+1+ ... + 9a10 = а0 – (к – 1)ак = 1, звідки a2 = 1, a3 =...
= aк�1 = 0,  aк+1 = ... = a10 = 0. Одиниця зустрічається двічі, отже, а1 = 2. З (1)
отримуємо к+2+1+1=11, k = 7. Послідовність (7, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0) дійсно
задовольняє умову. Відповідь: (7, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0). 

5. Використовуючи тригонометричні тотожності, дістанемо явний вигляд
заданої функції 

для довільного додатного u. Позначивши у = sіn х, z = соs х, з урахуванням рівності 
y2 + z2 = 1 перетвореннями
дістанемо      

Aле уz = , отже, – 1 і 7, і, нарешті, f(y) + f(z) і 4 . 72 = 196. 

(Рівність досягається при х = ). 

11 клас
1. Ні, не існує. Число (n – 1)3 + n3 + (n + 1)3 = 3n2(n + 2), якщо є парним, то

ділиться і на чотири. 
2. За властивостями вписаних кутів, РBDA = РDCA в колі w та РDCA = РFКD = =

РFKA в описаному колі CDE. Тому  РBDA= РFKA, BD || KF.
3. Hexaй f(x) = sin1999х + sin aх + sin bx, x ОR, f(х) є 0 на R, а тому f '(х) є

0, f "'(х) 0 на R. Тому для кожного x ОR маємо:
1999 cos 1999x + acos ax + bcosbx = 0,

19993 cos l999x + a3cos ax + b3cosbx = 0.
Звiдcи пpи x = 0 отримуємо 1999 + a + b = 0, 19993 + a3 + b3 = 0. Використаємо

тотожність u3 + v3 + w3 – 3uvw = (u + v + w)(u2 + v2 + w2 – uv – vw – wv) для u = 1999, v
= a, w = b. Отримуємо uvw = 1999ab = 0, звідки a = 0 або b = 0. Також 1999 + a + b = 0.
За допомогою перевірки переконуємось, що пари (–1999, 0), 
(0, –1999) задовольняють умову задачі. Відповідь: а = –1999, b = 0; а = 0, b = –1999.

4. Відповідь: x = y = z =2. Маємо: 

12 = xy +yz + zx і 3 ,   4і ,  xyz 8,

xyz = 2+ x + y + z і 4 , (xyz)4 і 44.2xyz,,   xyz і 8.

Тому xуz = 8, отже, х= у= z = 2.. Робимо перевірку. Примітка: перевірка не обов'язкова, якщо розв'язок 

отримано із системи xyz= 8, ху+ уz + zx = 12,   x + y + z = 6. 
5. Розглянемо також трьохелементні множини Х \ А1, ... , Х \ А9 . Усього існує С3

6 = 20
трьохелементних підмножин X, тому знайдеться трьохелементна множина В О X, 
В Аi , В X \ Аі , 1 і 9. Пофарбувавши елементи В в один колір, а елементи 
Х \ В – в інший, отримаємо потрібне пофарбування. n
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Республіканські, а згодом Всеукраїнські олімпіади юних фізиків відбуваються в
Україні з 1963 року. У 1999�2000 навчальному році проведено ХХХVII Всеук�
раїнську учнівську олімпіаду з фізики. У першому етапі змагань взяли участь май�
же 3000 учнів 7�11�х класів, у другому – понад 2000 учнів, у третьому, обласному
етапі олімпіади брали участь 108 школярів Полтавщини.

25�30 березня 2000 року у місті Чернівцях було підбито підсумки заключного,
четвертого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, учасниками якого
стали учні 8�11 класів – фіналісти обласного етапу та переможці фізичної
олімпіади   Міжнародного фонду “Відродження”.

Команду юних фізиків нашої області на четвертому етапі Всеукраїнської
олімпіади представляли переможці третього етапу:  

Крюков Дмитро – учень 8 класу школи №17 м. Полтави;
Мілютін Максим – учень 9 класу гімназії №6 м. Кременчука;
Корба Дмитро – учень 10 класу НВК №1 м. Зінькова;
Саморай Сергій – учень 10 класу школи №2 м. Гадяча;
Горбаченко Олександр – учень 11 класу гімназії №6 м. Кременчука;
Панченко Віталій – учень 11 класу НВК №21 м. Полтави.
Представників�переможців фізичної олімпіади Міжнародного фонду “Відрод�

ження” серед учнів Полтавщини, на жаль, не було.

Результати третього (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
свідчать, що у більшості районів ведеться робота із формування в учнів зацікавле�
ності фізикою, розвитку їх здібностей. Найкращі результати за рейтингом – у
школярів міст Полтави, Кременчука, Зінькова, Гадяча, Лубен, Миргорода.

Аналіз рівня обласних змагань та результативності виступів на них
конкурсантів дає змогу визначити дві тенденції: перша – постійне підвищення
рівня складності завдань і відповідне поглиблення змісту робіт більшості учасників,
що, безумовно, є позитивним; друга – збільшення розриву між рівнем знань, які
здобуває школяр у звичайній загальноосвітній школі (особливо сільській), вивча�
ючи фізику за загальною програмою, й рівнем знань учнів спеціалізованих серед�
ніх навчальних закладів, програму вивчення фізики в котрих істотно розширено.

Доводиться констатувати, що не зі своєї вини більшість сільських учнів, маючи
не гірші потенціальні можливості й здібності, у кінцевому підсумку не володіють
такими глибокими й міцними знаннями, як ровесники з міських шкіл. Безпереч�
ним є той факт, що далеко не всі сільські діти з хорошими здібностями й великими
потенціальними можливостями мають змогу навчатися саме в тому закладі й саме
в того вчителя, який допоможе розвинутися таланту і створити умови для розвит�
ку здібностей, стане мудрим наставником дитини, скерує її діяльність у потрібно�
му напрямі, застереже від прикрих помилок. Такими наставниками є С.В.Долгопо�
лов (школа №17, м.Полтава), М.М.Касьяненко (НВК №21, м.Полтава),
С.В.Залізняк (ліцей “Ада”, м.Кременчук), П.Я.Михайлик (НВК №31, м.Полтава).
Щороку їх учні беруть активну участь в олімпіадах і посідають призові місця.

Необхідно наголосити на тому факті, що з року в рік в області зменшується
кількість дітей – учнів сільських шкіл, які беруть участь в олімпіаді, а кількість пе�
реможців серед них зовсім незначна. Так, за останні п’ять років серед переможців
третього етапу олімпіади не було жодного учня зі шкіл сільської місцевості, 10
відсотків учнів�переможців навчається в закладах освіти міст області.

Подолати таку тенденцію – один із найважливіших напрямів роботи вчителів з
обдарованою молоддю на всіх рівнях організації освітнього процесу в області.
Цьому  могли б посприяти різні заходи: відродження гурткової роботи, районних

ХХХVII ВСЕУКРАЇНСЬКА УЧНІВСЬКА ОЛІМПІАДА

З ФІЗИКИ

Л.О.Стрюк



предметних факультативів, заочного туру обласної олімпіади, відкриття заочних
шкіл при вищих навчальних закладах. 

Як свідчить практика, більшість переможців олімпіади – це учні спеціалізова�
них фізико�математичних шкіл. На превеликий жаль, у нашій області до цього ча�
су немає жодної спеціалізованої школи�інтернату для обдарованих дітей із
сільської місцевості на зразок Українського фізико�математичного ліцею
Національного університету ім.Т.Г.Шевченка. Позитивний і цікавий досвід створен�
ня саме таких навчальних закладів є в Херсонській та Львівській областях, де вже
досить давно успішно працюють ліцеї, у яких проживають і навчаються обдаровані
діти із сіл і районних центрів.

Сумним фактом двох останніх років є те, що через відсутність цілеспрямованої,
системної підготовки учасники команди нашої області (“олімпійський резерв”) на
заключному етапі Всеукраїнської олімпіади з фізики показують невисокі результа�
ти. Так, 1998�1999 навчального року в четвертому етапі ХХХVI Всеукраїнської
олімпіади брали участь 6 юних фізиків Полтавської області. Із них три учні посіли
призові місця: IІ місце – Корба Дмитро, учень 9 класу НВК №1 м.Зінькова; IІІ
місце – Тютін Михайло, учень 9 класу ліцею “Ада” м.Кременчука; ІIІ місце – Тер�
тичний Максим, учень 11 класу НВК №31 м.Полтави.

У 1999�2000 н.р. на четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізи�
ки, що відбулася у місті Чернівцях, із семи учасників виборов ІІІ, призове місце
лише один – Корба Дмитро (див. табл.).

Зниження результативності виступів команди Полтавської області на четвер�
тому етапі Всеукраїнських олімпіад із фізики свідчить, що в області не приді�
ляється належна увага роботі з обдарованими дітьми в напрямі виявлення й підго�
товки юних обдаровань. Робота, безумовно, ведеться, але результативність її має не
досить високий показник. Спадає на думку, що немає системної, цілеспрямованої
діяльності з підготовки учнів до фізичних олімпіад, не створені належні умови для
повної реалізації творчого потенціалу молоді. Винайдення шляхів та засобів подо�
лання всіх труднощів і недоліків у роботі з обдарованими учнями є найакту�
альнішим питанням сьогодення. 

На нашу думку, на особливе місце заслуговує аналіз олімпіадних завдань та
рівень їх виконання школярами. На Всеукраїнських олімпіадах учням пропону�
ються задачі високого рівня складності, а саме: задачі, що допускають різні підходи
до розв'язання; задачі, що потребують обізнаності з різними розділами курсу фізи�
ки та матеріалом інших дисциплін природничого циклу (географії, хімії, астро�
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номії, біології); задачі з альтернативними розв'язками; задачі, умови яких містять 
завуальовані дані та ін.

Головна вимога до юних фізиків – учасників олімпіади – полягає в тому, що во�
ни повинні бути зразковими теоретиками й експериментаторами. Як показав
досвід аналізу учнівських робіт, із завданнями теоретичного туру “олімпійці”
справ�ляються досить успішно. Найбільші труднощі виникають у них при
розв'язанні якісних  задач (відповідь на них не обов'язково повинна бути виражена
формулою або числом), а також при виконанні завдань експериментального туру.
Тому учням, які готуються до олімпіади з фізики, потрібно знати, що при оціню�
ванні якісних задач ураховується: розумінння фізичної суті явища, проблеми або
питання; оригінальність підходу до розв'язання задачі; раціональність та логічність
розв'язку; використання додаткового теоретичного матеріалу для обгрунтування
відповіді.

Виконання задач експериментального туру передбачає вміння користуватися
фізичним устаткуванням, ретельно проводити вимірювання та аналізувати резуль�
тати, охайно оформляти роботу, додержуватися правил техніки безпеки. 

Для ознайомлення зі змістом та рівнем складності завдань Всеукраїнської
олімпіади з фізики і з метою надання учням можливості перевірити готовність до
участі в змаганнях такого рівня пропонуємо завдання  для 8�11 класу третього ета�
пу Всеукраїнської олімпіади з фізики 1999�2000 навчального року, запропоновані
Міністерством освіти і науки України.

Із завданнями другого і четвертого етапу цієї олімпіади, а також із завданнями
Всеукраїнських учнівських олімпіад із фізики попередніх років можна ознайоми�
тися у  природничо�математичному відділі Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського (вул. Жовтнева, 64).

Завдання III етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з фізики

8 клас
1. Щоб підтримувати в кімнаті температуру 20°С при температурі на вулиці мі�

нус 10°С, доводиться спалювати щодня 0,1м3 сухих дров. Скільки дров доведеться
спалювати щодня для підтримання в кімнаті тієї самої температури, якщо темпера�
тура повітря на вулиці знизиться до мінус 20°С?

2. Мачуха змішала в одному мішку кукурудзу й овес. Допоможіть Попелюшці
визначити за допомогою фізичних методів процентний вміст (за об’ємом) куку�
рудзи та вівса у мішку. Які дані Вам для цього необхідні?

3. Теплохід на підводних крилах рухався по Дніпру з пункту А у пункт В і потім
із В повернувся до пункту А. На його шляху було водосховище. Швидкість течії
Дніпра V0, швидкість течії у водосховищі мізерно мала, швидкість теплохода в сто�
ячій воді V1. Більше чи менше затратив би часу на ту саму дорогу теплохід, коли б
водосховища не було й річка скрізь текла б зі швидкістю V0?

4. Батискаф масою m = 2000 кг, об’ємом V = 1 м3 занурився у море на глибину h0 =
10 м. Яку роботу необхідно виконати, щоб підняти батискаф на висоту Н = 5 м над по�
верхнею води? Чи дорівнює виконана при цьому робота зміні потенціальної енергії
батискафа? Густина води 1000 кг/м3.

5. Як можна надати n пустотілим несуцільним тілам, які мають різну форму, од�
накового заряду?
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9 клас
1. Пасажир стояв біля початку вагона з порядковим номером k = 5. Коли поїзд ру�

шив із місця, виявилось, що вагон із номером m = 20 рухався повз пасажира протя�
гом t = 10 секунд. Скільки часу рухається повз пасажира вагон із номером n = 29? Рух
поїзда вважати рівноприскореним, довжину вагонів однаковою, пасажира нерухо�
мим відносно платформи.

2. По коловій орбіті навколо Землі поблизу її поверхні рухається космічна
станція. Із станції у відкритий космос вийшов космонавт, прив’язаний до станції
шнуром завдовжки L = 63 м. При якому розміщенні космонавта, станції і Землі на�
тяг шнура буде найбільшим? Визначити найбільшу силу натягу шнура. Маса космо�
навта m = 70 кг у багато разів менша за масу станції М. Вважати, що радіус Землі
дорівнює 6400 км.

3. У скільки разів треба підвищити напругу джерела струму, щоб втрати потуж�
ності в лінії електропередачі зменшилися в 100 разів, а потужність, яка передається
по лінії, не змінилася? Втрати напруги в лінії спочатку дорівнювали Ub = kU, де U –
напруга на навантаженні.

4. Два плоскі дзеркала розміщені під кутом 45° одне до одного. Людина знаходить�
ся між дзеркалами на однаковій відстані від кожного з них. Скільки своїх зображень
побачить людина?

5. Дано амперметр (який має опір), вольтметр, джерело струму, резистор із
невідомим опором і з’єднувальні провідники (опором провідників можна знехтува�
ти). Як виміряти опір резистора з найбільшою точністю?

10 клас
1. Циліндр (мал. 1) довжиною l перегороджений посередині тонким поршнем, ма�

са якого m. У кожному відділенні міститься
по одному молю ідеального газу при темпера�
турі Т. Поршень трохи змістився від середи�
ни циліндра. Визначити період малих коли�
вань поршня, вважаючи, що вони пов’язані з
ізотермічними процесами в газі.
мал. 1

2. Відомо, що мінімальна напруженість однорідного електричного поля, яке роз�
риває на дві частини провідну незаряджену тонкостінну сферу, дорівнює Е0. Визна�
чити мінімальну напруженість Е1 поля, яке розірве сферу вдвічі більшого радіуса,
якщо товщина її стінок залишається незмінною.

3. При підключенні гальванічного елемента з напругою U1 = 1,5 В до клем А і В
«чорного ящика» (мал. 2) амперметр показав
силу струму І1 = 1 А. Коли полярність еле�
мента змінили на протилежну, сила струму
зменшилася у 2 рази. Розгляньте можливі
випадки, що може знаходитися всередині
ящика, та наведіть схеми з’єднання еле�
ментів.                            мал.2

4. Хлопець стріляє з рогатки вертикально вгору, влучає каменем у карниз будин�
ку, який знаходиться на висоті h = 20 м, після чого камінь падає на землю. Вважаю�
чи удар абсолютно непружним (камінь після удару повністю втрачає швидкість),
визначити силу удару, якщо відомо, що початкова швидкість каменя V0 = 25 м/с, його

�ƒ,…š/…ƒ0—å-���������������



маса m = 0,01 кг і падає камінь на землю через t0 = 3,01 с. Прискорення g вважати та�
ким, що дорівнює 10 м/с2.

5. Чому тріщини в трубах, що лопаються взимку при замерзанні в них води,
завжди йдуть уздовж, а не впоперек труби?

11 клас
1. Маленька кулька підвішена до кронштейна на тонкій невагомій нитці, довжина якої

l =10 см (мал. 1). Якою має бути найменша
швидкість V0 кульки в 
горизонтальному напрямку, щоб вона вдарилася об
кронштейн у точці підвісу?

мал.1
2. У теплоізольованій циліндричній посудині легкий теплопровідний поршень А

і важкий теплоізолюючий поршень В утворюють
два відділи (мал. 2). Довжина кожного відділу L =
40 см, у кожному з них міститься 1 моль одноатом�
ного ідеального газу. Вся система знаходиться в
тепловій рівновазі. Згодом газ повільно нагріва�
ють, передаючи йому теплоту в кількості Q = 200
Дж. Знайти найменшу силу тертя між поршнем А і
стінками посудини, при якій поршень А ще буде
нерухомим. Вважати, що поршень В рухається без
тертя.

мал.2

3. У сферичному глобусі, діаметр якого 1 м, паралелі й меридіани виготовлені з
дроту. Меридіани йдуть через кожні 10°, а паралелі – через кожні 5°. Паралелі та ме�
ридіани з’єднані у місцях їх перетину. Знайти опір між полюсами такого глобуса, як�
що опір одиниці довжини дроту r = 7,2 Ом/м.

4. Дротяне кільце пролітає між полюсами магніта, не встигаючи повернутись.
Магнітне поле спрямоване перпендикулярно до площини кільця й напрямку його
руху. Оцінити зміну швидкості кільця за час його
прольоту через магнітне поле, якщо швидкість
кільця при вльоті у поле дорівнює 
V0 = 20 м/с, діаметр кільця D = 6 мм, діаметр дроту
d<<D, його питомий опір r0 = 2 · 10–8 Ом·мм і густина
матеріалу rm = 9 · 103 кг/м3. Залежність вели�чини
індукції магнітного поля від координати х уздовж
траєкторії руху кільця зображена на мал.3, причому
а = 10 см, В0 = 1 Тл. Можна вважати, що а>>D і шу�
кана зміна швидкості DV<<V0.                                  мал.3

5. За допомогою фотоапарата на фотопластинці
отримали чітке зображення предмета, який розташований на відстані 4 м перед
об’єктивом і має розмір 2 см. На якій відстані від об’єктива розміщено той самий
предмет, якщо його зображення на тій самій пластинці (відстань від об’єктива до пла�
стинки залишається незмінною) отримали з розмитістю 1 мм? Діаметр об’єктива – 2
см, а його фокусна відстань – 20 см. Якою буде відповідь задачі, якщо фокусна
відстань об’єктива становитиме 30 см?

· � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
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Приклади розв’язків завдань для 8 класу

1. Кімната за добу втрачає кількість тепла Q = k(T2 – T1), де Т2 – температура в
кімнаті, Т1 – на вулиці. При спалюванні дров виділяється тепло Q = hmq, де m –
маса дров, q – питома теплота згорання дров, h – ККД печі.

Q1 = k(T2 – T1) = hm1q (якщо на вулиці – �10°С);

Q2=k(T2 – T3)= hm2q (якщо на вулиці – �20°С).

, або , V2 » 0,13 м3.

Реально густини зерна кукурудзи та вівса відрізняються суттєво, тому похибка
визначення буде невелика (rкук » 750 кг/м3, rвс » 450 кг/м3).

3. Нехай відрізок шляху теплохода по водосховищу (в один бік) l, тоді загаль�
ний час руху по водосховищу

.

Якби водосховища не було, то на цей шлях був би затрачений час

При V0 > 0 (V0 < V1) t2 > t1, тобто якби водосховища не було, то теплохід затра�
тив би більше часу на поїздку.

4. Для системи «Земля�батискаф�вода» A = mg(H+h0) – hgVh0; A  » 196 кДж.

5. Потрібно тіло, заряджене певним зарядом, внести всередину заземленого
першого тіла (тіло несуцільне за умовою, тобто в ньому є хоча б один отвір). Не до�
торкаючись до першого тіла, від’єднати заземлення й винести заряджене тіло. Те
ж саме зробити з іншими тілами.
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У життя школяра предметні олімпіади
входять, як правило, з 8 класу,  коли у мо�
лодої людини виникає потреба виділити�
ся з�поміж ровесників, домогтись ви�
знання серед учителів та однолітків, ви�
значити рівень власних можливостей.

Змагання юних хіміків були запо�
чатковані 1939 року за аналогією з досить
поширеними в той час спортивними та
художніми конкурсами. Спільно з орга�
нами народної освіти й ВНЗ першими
організаторами цих інтелектуальних зма�
гань були станції юних техніків. 

У 60�х роках стали проводити рес�
публіканські учнівські олімпіади з хімії
(Україна, Латвія, Узбекистан, Грузія,
Білорусія). Навесні 1967 року у м.Дні�
пропетровську відбулася І Всесоюзна
олімпіада з хімії, на якій вдало виступила
команда України. Трампліном до успіху
стали республіканські олімпіади, на яких
учні виконували завдання, що потре�
бували творчого підходу і були досить
високого рівня складності; змагалися
шко�лярі не трьох, а чотирьох класів,
включаючи восьмий. 

Після розпаду СРСР олімпіадний рух
в новоутворених державах не припинив�
ся. Всесоюзна предметна олімпіада з 1989
року за рішенням Міністерства освіти
СРСР  при активному сприянні
Всесоюзного хімічного товариства
ім.Д.І.Менделєєва отримала назву Мен�
делєєвської. Її учасниками сьогодні є
школярі з держав – колишніх республік
Радянського Союзу.   

Ідея олімпіади об’єднала тисячі на�
уковців, викладачів ВНЗ, шкільних учи�
телів, які виявляють обдаровану молодь і
допомагають її становленню.

У нашій державі систематично прово�
дяться І�IV етапи Всеукраїнської
учнівської олімпіади з хімії. За останні
два роки успіхи школярів Полтавщини
на цьому змаганні поліпшилися. У 1999�
2000 н.р. більше тисячі учнів взяли
участь у ІІ (районному) етапі Всеук�
раїнської учнівської олімпіади. За
підсумками ІІІ етапу 20 юних хіміків ста�
ли призерами й отримали дипломи:

І ступеня
Білокінь Михайло, 
11 клас ЗОШ №17 м.Полтави;
Опанасенко Максим,
10 клас ЗОШ №17 м.Полтави;

Сахацький Дмитро,
9 клас НВК №31 м.Полтави;
Янчук Михайло,
8 клас ліцею №1 м.Полтави;

ІІ ступеня
Чалик Богдан,
11 клас ЗОШ №17 м.Полтави;
Мартилога Олександр,
10 клас ЗОШ №18 м.Кременчука;
Бакай Віталій,
10 клас ЗОШ №24 м.Кременчука;
Рябуха Дмитро,
9 клас ЗОШ №7 м.Кременчука;
Пушкарьов Павло,
9 клас НВК №28 м.Полтави;
Васильченко Олександр,
8 клас ЗОШ №17 м.Полтави;
Чичикіна Ірина,
8 клас ліцею №4 м.Кременчука;

ІІІ ступеня
Ріжко Іван,
11 клас ЗОШ №1 смт.Глобино;
Должковий Сергій,
10 клас ліцею №4 м.Кременчука;
Крохмальов В'ячеслав,
10 клас ліцею №4 м.Кременчука;
Донченко Роман,
10 клас ЗОШ №7 м.Кременчука;
Чабан Микола,
9 клас ЗОШ №7 м.Кременчука;
Владимиров Сергій,
9 клас ЗОШ №17 м.Полтави;
Пшеничний Богдан,
9 клас ліцею №4 м.Кременчука;
Рубцов Андрій,
8 клас ЗОШ №17 м.Кременчука;
Козаченко Артем,
ЗОШ №7 м.Кременчука.

Досягнення учнів є результатом са�
мовідданої праці вчителів шкіл області,
які вболівають за справу і готують
"олімпійські резерви". Серед кращих слід
назвати В.М.Гончарова, Г.І.Шнайдер,
Н.А.Безкоровайну, Є.Г.Стародубцеву,
О.Ю.Недоруба, Л.Л.Воробйову.

У 1999�2000 навчальному році на ІV
етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії
Полтавську область представляла коман�
да в складі 6 чоловік: М.Білоконя,
М.Опанасенка, Д.Сахацького, М.Янчука,
П.Пушкарьова, О.Васильченка (фото 1).
Четверо учасників стали призерами. Опа�
насенко Максим (учитель О.Ю.Недоруб)
нагороджений дипломом ІІ ступеня,
Білокінь Михайло, Янчук  Михайло (вчи�
тель О.Ю.Недоруб), Васильченко Олек�

ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ: УСПІХИ ПОЛТАВСЬКИХ ШКОЛЯРІВ

Т.О.Кравченко



Підсумком навчання є результати участі
у предметній олімпіаді.

Десятикласник Опанасенко Максим,
учень Олександра Юрійовича, у 2000 році
став срібним призером міжнародної Мен�
делєєвської олімпіади (фото 2); навчаю�
чись у 9 класі, посів ІІ місце у V Соро�
сівській олімпіаді (Росія), ІІІ місце у V
Соросівській олімпіаді (Україна).

Інший учень Олександра Юрійовича,
Білокінь Михайло, будучи учнем 10 кла�
су, у 1998�1999 н.р. став призером заоч�
ного туру V Соросівської олімпіади
(Росія) та призером фіналу V Соросів�
ської олімпіади (Росія). Навчаючись у 11
класі,  Михайло виборов І місце в VІ Со�
росівській олімпіаді (Україна).

До речі, завдання та умови Соро�
сівських олімпіад доступні для всіх, хто
бажає взяти в них участь. Завдання заоч�
них турів (Україна) можна знайти в газеті
"Біологія. Хімія", фаховому журналі "Біо�
логія і хімія в школі". Завдання російсько�
го етапу олімпіади можна відшукати на
web�сторінці http://www.issep.rssi.ru/, от�
римати електронною поштою (E�mail:
olimp@issep.rssi.ru.). 

Задачі, які пропонуються у заочному
турі Соросівської олімпіади, цікаві не ли�
ше учасникам, а й усім учителям хімії.
Цей навчально�методичний матеріал у
вигляді оригінальних задач та їх
розв'язків корисно використовувати на
заняттях гуртків, у роботі зі здібними
дітьми тощо.

Пропонуємо завдання ІІ (районного)
етапу Всеукраїнської учнівської олімпі�
ади з хімії для 8�10 класу, укладені кан�
дидатом хімічних наук А.С.Редчуком, та
їхні розв'язки.

ФФооттоо  22.. Максим Опанасенко, учень 10 класу школи
№17 м.Полтави, срібний призер міжнародної

Менделєєвської олімпаіди 
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сандр (учитель Л.Л.Воробйова) нагород�
жені дипломами ІІІ ступеня.

За словами Симона Соловейчика, ви�
бір стратегії життя, мотивації поведінки
може бути як результатом зусиль багать�
ох дорослих, так і результатом однієї пра�
вильної зустрічі, однієї схвильованої роз�
мови. Учням загальноосвітньої школи
№17 м. Полтави поталанило спілкувати�
ся з прекрасною людиною, молодим пе�
дагогом, закоханим у  свій предмет –
Олександром Юрійовичем Недорубом.
Це людина високоінтелектуальна, са�
мовіддана, працьовита. Його люблять
діти, поважають колеги та батьки. Вчи�
тель уміє в школяреві побачити осо�
бистість із творчим потенціалом, допо�
могти їй знайти себе, підтримати у
потрібний момент. 

Хоча вивчення хімії в школі розпочи�
нається з 8 класу, спілкування з дітьми
Олександр Юрійович починає набагато
раніше. Його знають у 6, 7 класах, адже
він там частий гість: проводить цікаві
вікторини, бесіди, КВК, які ілюструє
хімічними дослідами. Учні захоплюють�
ся хімією як наукою і йдуть  до Олексан�
дра Юрійовича з питаннями, які він до�
помагає розв'язувати. Починається
копітка праця. Учні, котрі виявили ба�
жання вивчати хімію, складають інди�
відуальні плани роботи, за якими працю�
ють надалі. Вони оволодівають набагато
більшим обсягом матеріалу, ніж передба�
чено програмою з хімії для середньої за�
гальноосвітньої школи. Важливе місце
відводиться і самостійній роботі учня.

ФФооттоо  11.. Команда учнів Полтавської області 
на ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії у

м.Хмельницькому (2000 р.): Б. Чалик,  
М. Опанасенко, М. Білокінь, Д. Сахацький,  
О. Васильченко, М. Янчук (зліва направо).



частину припадає: 18:3=6 (об’ємів
газів). Таким чином, прореагувало 6 мл
кисню і 12 мл водню. Врахувавши ки�
сень, що залишився, одержуємо
відповідь: у початковій суміші було 
12 мл водню і 6 + 7 = 13 мл кисню.

8.3. Обчислимо кількість речовини
речовин, що вступають у реакцію.

m(HCl) = 200 . 0,0365 = 7,3 (г);
n(HCl) = 7,3 : 36,5 = 0,2 (моль).
m(AgNO3) = 100 . 0,17 = 17 (г);
n(AgNO3) = 17 : 170 = 0,1 (моль).
Складаємо рівняння реакції:
HCl + AgNO3 = AgClЇ+HNO3.
З рівняння реакції бачимо, що на один

моль хлоридної кислоти використо�
вується один моль аргентум нітрату. Та�
ким чином, за умовою задачі хлоридна
кислота знаходиться в надлишку, тому
маси утворених речовин ми обчислюємо
за аргентум нітратом.

Маса осаду AgCl складатиме:
n(AgCl) = n(AgNO3) = 0,1 моль;
m(AgCl) = 0,1.143,5 = 14,35 (г).
Маса утвореної нітратної кислоти: 
n(HNO3) = n(AgNO3) = 0,1 моль;
m(HNO3) = 0,1 . 63 = 6,3 (г).
Маса хлоридної кислоти, що залиши�

лася, складає:
n(HCl)використ. = n(AgNO3) = 0,1 (моль);
n(HCl)залиш. = 0,2 – 0,1 = 0,1 (моль); 
m(HCl)залиш. = 0,1.36,5 = 3,65 (г).
Маса розчину після реакції (без ура�

хування маси утвореного осаду):
mрозч.(HCl) + mрозч.(AgNO3) – m(AgCl);
200 + 100 – 14,35 = 285,65 (г).

w(HCl) = (7,3 – 3,65) : 285,65 » 0,0128 
(або 1,28 %);
w(HNO3) = 6,3 : 285,65 » 0,0221 (або 2,21
%).

8.4. Обчислимо кількість речовини
молекулярного кисню:
n(О2) = 4,2141023 : 6,021023 = 0,7 (моль).

Далі – кількість речовини атомів Ок�
сигену: 

n(О) = 2n(О2) = 2.0,7 = 1,4 (моль).
Обчислимо кількість речовини

K2Cr2O7:
n (K2Cr2O7) = n (O) = .1,4 = 0,2 (моль).

Обчислимо

масу K2Cr2O7:

m(K2Cr2O7) = 294 . 0,2 = 58,8 (г).
8.5. Обчислимо молярну масу

“гелієвого повітря”:
Dпов(газу) = 4,8.2 = 9,6 (г/моль).
Нехай мольна частка кисню в суміші

складає х, тоді мольна частка гелію – 
(1– х). Складемо рівняння:

7
1

7
1

Завдання II (районного)
етапу Всеукраїнської

учнівської олімпіади з хімії

8 клас
8.1. Де більше молекул: у 10 г водню

чи в 44,8 л кисню (н.у.)?
8.2. Спалили 25 мл суміші кисню і

водню. Після реакції залишилось 7 мл
кисню, що не прореагував. Визначте
об’єми кисню і водню у вихідній суміші.

8.3. До 200 г 3,65%�ного розчину хло�
ридної кислоти (соляної кислоти) доли�
ли 100 г 17%�ного розчину аргентум
нітрату (АgNO3). Визначити масові ча�
стки речовин у новоутвореному розчині.

8.4. Визначити, у якій масі K2Cr2O7
міститься така ж кількість атомів Окси�
гену, що й у 4,214.1023 молекулах кисню.

8.5. Для підводних робіт застосову�
ють “гелієве повітря” – суміш кисню і
гелію. Визначити процентний склад за
об’ємом “гелієвого повітря”, відносна гу�
стина якого за воднем дорівнює 4,8.

8.6. Елементи А і В розміщені в друго�
му і третьому періодах періодичної сис�
теми. Яку сполуку утворюють елементи
між собою, якщо хлориди елементів
містять відповідно 79,78 і 92,2% хлору?

Розв’язки
8.1. Для відповіді на питання обчис�

лимо кількість речовини кисню і водню:

;

К і л ь к і с т ь
молекул обчислюється за формулою:

.
Число Авогадро є сталою,

тому кількість молекул є прямо про�
порційною кількості речовини.

n(H2) > n(O2),
тому кількість молекул водню більша за
кількість молекул кисню.

8.2. Записуємо рівняння реакції:
O2 + 2H2 ® 2H2O.
Якщо залишилося 7 мл кисню, то

об’єм газів, що прореагували, складає 
25 – 7 = 18 (мл).

З рівняння реакції бачимо, що гази
взаємодіють як один об’єм до двох. Тому
загальна кількість газів, що прореагува�
ли, дорівнює трьом частинам. На одну
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32х + 4(1 – х) = 9,6;
32х + 4 – 4х = 9,6;

28х = 5,6;
х = 0,2.

Таким чином, c(О2) = 0,2, а c(He) = 0,8.
Так як для газів j =c , то j(О2) = 0,2, а

(He) = 0,8.
8.6. Обчислимо масу одного ек�

вівалента елемента А:

;  х = 8,997 » 9.

Молярні маси елементів другого та
третього періодів лежать у межах від 7
г/моль до 40 г/моль. 

Складемо таблицю:

Значення молярних мас, що відпові�
дають валентностям 5�8, виходять за ме�
жі визна�ченого нами проміжку.
Валентність I для Be не характерна, тому
єдиним елементом, що відповідає всім
вимогам, є Al.

Обчислимо масу одного еквівалента
елемента В:

;   y = 3,003 » 3.

Складемо таблицю:
Значення молярних мас, що відпо�

відають валентностям 1 та 2, виходять з�
а межі визначеного нами проміжку. Ва�
лентність III для Be та VIII для Mg не
характерні, тому елементом, що відпо�
відає умові задачі, є C.

5,35
2,928,7

=
y

5,35
78,7922,20

=
x

Сполукою, яку утворюють Al та C, є
Al4C3.

9 клас
9.1. Оксид елемента, у якому він

проявляє вищу валентність, – це тверда
речовина, що плавиться та переганяєть�
ся без розкладу. Оксид розчиняється у
воді, утворюючи досить сильну одноос�
новну кислоту, натрієва сіль цієї кис�
лоти містить 23,42% кисню. 

Який це елемент? Яка формула оксиду?
9.2. Два елементи А і Б містяться в

одній групі періодичної системи. У
речовині, що містить обидва елементи,
на кожні 1,3 г А припадає 1,2 г Б. Від�
носна атомна маса А в 1,625 разу більша
за атомну масу Б. Елемент Б сполучає�
ться з воднем. Речовина А ви�тісняє вод�
ень із хлоридної (соляної) кислоти. Оби�
два елементи утворюють різні оксиди,
але тільки найвищі їх оксиди мають од�
накові ступені окислення еле�ментів А і
Б (в оксиді елемента А – 48% Оксигену;
в оксиді елемента Б – 60% Оксигену). 

Визначити елементи А і Б, навести
приклади сполук цих елементів і назвати їх.

9.3. У шкільній лабораторії для одер�
жання кисню дістали з давніх запасів
калій хлорат (V). Після проведення ана�
лізу з’ясувалося, що речовина містить у
вигляді домішок 9% калій хлориду. Зра�
зок масою 67,31 г нагріли, газ, що виді�л�
ився, зібрали. Твердий залишок охоло�
дили до кімнатної температури й зважи�
ли (маса 46,85 г). 

Обчисліть склад твердого залишку у
масових частках та об’єм одержаного
кисню.

9.4. Перший точний рецепт виготов�
лення чорного пороху можна знайти у
Марка Грека в “Книзі вогню” (1250):
“Візьми 1 фунт живої сірки, 2 фунти
липового чи вербового вугілля, 6 фунтів
калійної селітри. Дуже ретельно розітри
ці три речовини на мармуровій дошці і
змішай”. (1 фунт = 0,40591 кг).

Обчисліть масові і мольні частки
компонентів в суміші.

Напишіть основне рівняння реакції г�
оріння чорного пороху, якщо відомо, що
при цьому виділяються дві газоподібні
речовини і залишається лише одна твер�
да сполука.

Вкажіть функцію кожного ком�
понента суміші.
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Âàëåíòí³ñòü Ìîëÿðíà ìàñà  Åëåìåíò 
1 9 Be (I?) 
2 18 - 
3 27 Al 
4 36 - 
5 45  
6 54  
7 63  
8 72  

Âàëåíòí³ñòü Ìîëÿðíà ìàñà  Åëåìåíò 
1 3  
2 6  
3 9 Be (III?) 
4 12 C 
5 15 - 
6 18 - 
7 21 - 
8 24 Mg (VIII?)  



х = 8,67,

де х – еквівалент елемента А.

y = 5,33,

де y – еквівалент елемента Б.
Лише елементи Cr і S виявляють

однакову валентність (VI) у цих окс�
идах. Інші елементи не виявляють відп�
овідних валентностей. 

Тому відповідь задачі А – Cr; Б – S.
Інші цифри наведені, скоріш за все,

для перевірки одержаних результатів:
M(Cr) : M(S) = 52 : 32 = 1,625.
n(Cr) : n(S) = 1,3/52 : 1,2/32 = 0,025 : :0,0375

= 2 : 3.
Речовина, що утворена двома

елементами А і Б – Cr2S3 (хром(ІІІ)
сульфід).

Рівняння реакцій:
S + H2 = H2S;
Cr + 2HCl = CrCl2 + H2 (реально в

розчині іони хрому гідратовані 
[Cr(H2O)4Cl2]).

Приклади сполук елементів мали
бути наведені таким чином, щоб вони
характеризували здатність елементів
виявляти різні ступені окиснення та
утворювати речовини різних класів.

9.3. Можливі два варіанти розкладу
калій хлорату (V) – у присутності
каталізатора (рівняння І) або без нього
(рівняння ІІ – ІІІ):
2KClO3 = 2KCl + 3O2 (150�300°C, kat
MnO2) (I);
4KClO3 = 3KClO4 + KCl (400°C)    (II);
KClO4 = KCl + 2O2 (550�620°C)    (III).

В умові задачі немає повідомлення
про додавання до наважки каталізатора.
Тому при розв’язанні задачі нами вико�
ристовуються рівняння ІІ – ІІІ.

Обчислимо масу домішок:
m(KCl) = 0,09 · 67,31 = 6,06 (г).
Обчислимо масу чистого KClO3, що

знаходився у початковій суміші:

y
40

8
60

= ;

x
52

8
48

= ;
Які побічні продукти могли ут�

воритися при горінні пороху? Напишіть
рівняння реакцій їх утворення.

9.5. Деяка бінарна речовина містить
10,51% Оксигену за масою.

Визначте невідомий елемент і його
валентність у сполуці.

Наведіть формулу речовини і її назву.
Напишіть рівняння реакцій даної речо�

вини з представниками різних класів
неорганічних сполук.

9.6. Обчисліть масу золотої каблучки
583 проби (масова частка Ауруму
58,3%), у якій міститься стільки атомів
Ауруму, скільки атомів Хлору зна�
ходиться в 1,00 г гідроген тетрахло�
роаурату (ІІІ) (HAuCl4).

Обчисліть загальну кількість атомів
усіх елементів у 1,00 г гідроген тетра�
хлороаурату(ІІІ).

Яка речовина, на вашу думку, крім
золота входить до складу каблучки?

Розв’язки
9.1. Позначимо формулу натрієвої

солі невідомої одноосновної кислоти як
NaEOx. Виразимо молярну масу цієї солі
як функцію від кількості атомів натрію
(тобто від х):

М(NaEOx) = х · Аr(О) : 0,2342= =16x :
0,2342 = 68,32х.

Складемо таблицю:
Таким чином, елемент – Re, вищий

оксид – Re2O7, сильна одноосновна кислота
– HReO4, натрієва сіль – NaReO4.

Re2O7 + H2O(гар.) = HReO4.

Додаткова інформація. Реній (VII)
оксид є світло�жовтою леткою речови�
ною із tпл. = 301,5°С, tкип. = 358,5°С. При
більш сильному нагріванні  (» 600° С) він
темніє і розкладається із відщепленням
кисню:

2Re2O7 = 4ReO2 + 3O2.
9.2. Обчислимо маси еквівалентів

елементів А і Б, виходячи із даних про
вміст елементів в оксидах.
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õ Ìîëÿðíà 
ìàñà ñîë³  

Ìîëÿðíà ìàñà 
åëåìåíòà 

Åëåìåíò 

1 68,32 29,32 - 
2 136,64 81,64 - 
3 204,96 133,96 - 
4 273,28 186,28 Re 

Âàëåíò
-í³ñòü 

Ìîëÿðíà 
ìàñà À 

Åëåìåíò 
À 

Ìîëÿðíà 
ìàñà Á 

Åëåìåíò 
Á 

1 8,67 - 5,33 - 
2 17,34 - 10,66 B(?) 
3 26,01 - 15,99 O(?) 
4 34,68 - 21,32 - 
5 43,35 - 26,65 Al(?) 
6 52,02 Cr 31,98 S 
7 60,69 - 37,31 - 
8 69,36 Ga(?) 42,64 - 



m(KClO3)чист. = 67,31 – 6,06 = 61,25 (г);
n(KClO3)чист. =61,25 : 122,5 = 0,5 (моль).

Обчислимо масу утвореного кисню
(вона дорівнює різниці мас початкової
наважки і твердого залишку):

m(O2) = 67,31 – 46,85 = 20,46 (г);
n(О2) = 20,46 : 32 = 0,6394 (моль);
V(O2) = 0,6394 · 22,4 = 14,32 (л).
За кількістю речовини утвореного

кисню (рівняння ІІІ) обчислюємо кіль�
кість речовини KClO4, що прореагував:

n(KClO4)прореаг. = n(О2) = · 0,6394 =

= 0,3197 (моль).

За кількістю речовини чистого KClO3
обчислюємо кількість речовини
утвореного KClO4:

n(KClO4) = n(KClO3) = 0,75 · 0,5 = 

= 0,375 (моль).

n(KClO4)залишк.= 0,375 – 0,3197 = 0,0553 (моль).

m(KClO4) = 138,5 · 0,0553 » 7,66 (г).
Обчислимо загальну масу KCl у

твердому залишку (маса утвореної солі і
маса солі, що була у вигляді домішок):

m(KCl)заг. = 46,85 – 7,66 = 39,19 (г);
w(KCl) = 39,19 : 46,85 = 0,8365 

(або 83,65 %);
w(KClO4) = 7,66 : 46,85 = 0,1635 

(або 16,35 %).
Інший варіант розв’язку базується на

припущенні, що каталізатор додали.
Об’єм утвореного кисню обчислюєть�

ся аналогічно. За кількістю речовини
утвореного кисню (рівняння І) обчислю�
ємо кількість речовини KClO3, що про�
реагував:

n(KClO3)прореаг.= n(О2) = · 0,6394 =
=0,4263 (моль).

Частина калій хлорату (V) не розкла�
лася, тому обчислюємо масу нерозкладе�
ної солі:
n(KClO3)залиш. = n(KClO3)початк.
n(KClO3)прореаг. = 0,5 – 0,4263 = 0,0737 (моль).
m(KClO3)залиш. = 0,0737 · 122,5 = 9,03 (г).

Обчислимо загальну масу KCl у твер�
дому залишку (маса утвореної солі і маса
солі, що була у вигляді домішок):

m(KCl) = 46,85 – 9,03 = 37,82 (г);
w(KCl) = 37,82 : 46,85 = 0,8073 (або

80,73 %);
w(KClO3) = 9,03 : 46,85 = 0,1927 (або

19,27 %).
9.4. Задачу розраховано, перш за все,

на виявлення у дітей широкої обі�
знаності з питаннями прикладної хімії,

3
2

3
2

4
3

2
1

2
1

42

ЕЕККЗЗААММЕЕННИИ..ТТЕЕССТТИИ..ООЛЛІІММППІІААДДИИ
вміння будувати свою відповідь, ви�
ходячи з обмеженої кількості і�
нформації, пояснювати складні хімічні
процеси.

Для обчислення масових і мольних
часток компонентів суміші не
обов’язково було переводити масу із
фунтів у грами. Обчислимо, виходячи із
поняття “частина”.

Загальна кількість частин суміші – 9. Тому:
w(сірки) = 1:9 = 0,111 (або 11,1%);
w(вугілля) = 2:9 = 0,222 (або 22,2%);
w(селітри) = 6:9 = 0,667 (або 66,7%).
n(S) = 1:32 = 0,03125 (моль); 
n(C) = 2:12 = 0,167 (моль); 
n(KNO3) = 6:101 = 0,0594 (моль);
nзаг.= 0,03125 + 0,167 + 0,0594 = 0,25765
(моль).

c(S) = 0,03125:0,25765 = 0,1213 (або
12,13%);

c(C) = 0,167:0,25765 = 0,6482 (або
64,82%);

c(KNO3) = 0,0594:0,25765 = 0,2305
(або 23,05%).

Тобто компоненти змішувалися у
мольному співвідношенні:
n(S) : n(C) : n(KNO3) = 0,03125 : 0,167 : 0,0594 = =1
: 5,344 : 1,9.

Перш ніж скласти рівняння реакції,
необхідно з’ясувати роль кожної
речовини в суміші. Так, селітра (калій
нітрат (V)) є окисником, вугілля – горю�
чий матеріал, а сірка виступає зв’язу�
ючим компонентом.

Рівняння реакції горіння пороху:
S + 3C + 2KNO3 = N2 + 3CO2 + K2S.
Ми бачимо, що коефіцієнти в рівнян�

ні реакції дещо відрізняються від моль�
ного співвідношення компонентів. Це
можна пояснити тим, що за часів Марка
Грека спеціальних досліджень зі стехіо�
метрії не виконували, і тому рецепт
містить зайву кількість вугілля. Крім то�
го, часточки вугілля, що не згоріли,
викидаються у повітря, створюючи дим.

Із побічних продуктів можуть
утворюватися CO, K2S2, K2CO3�
, K2SO4 та інші сполуки.

Додаткова інформація. В деяких
джерелах можна знайти інші рівняння
реакції горіння пороху. Так, наприклад,
у книзі Г.М. Фадєєва “Пятая вертикаль”
(М.: Просвещение, 1985) наводиться
таке рівняння:

8KNO3 + 5C + 5S = 4N2 + CO2 + 5SO2+
+ 4K2CO3.
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З ним дещо важко погодитися, вихо�
дячи знову з того ж мольного співвід�
ношення компонентів. Склад порохів
коливається в таких межах:

KNO3 – 70�80%, вугілля – 10�20%,
сірки – 8�10% (за масою).

9.5. Бінарною сполукою елемента з
Оксигеном можуть бути такі сполуки:
оксид, пероксид, надпероксид, озонід.
Оксиди відомі для більшості елементів,
тому визначимо елемент, виходячи з
припущення, що бінарна речовина –
оксид.

;  х = 68,12. 

Складаємо таблицю:

Подальший перебір валентностей не
має сенсу тому, що вже у випадку вален�
тності IV маса елемента виявляється
більшою, ніж маса останнього від�
критого елемента. Тому відповідь задачі:
елемент – Tl; валентність – ІІІ; сполука
– Tl2O3 – талій (ІІІ) оксид (диталій
триоксид).

Талій (ІІІ) оксид при прожарюванні
розкладається, плавиться під надлиш�
ковим тиском кисню; не реагує з водою,
лугами в розчині, гідратом аміаку;
виявляє амфотерні властивості – реагує
з кислотами та лугами при спіканні.
Сильний окисник. Рівняння реакцій:

Tl2O3 = Tl2O + O2;
Tl2O3 + 2H2 = Tl2O + 2H2O, (t);
Tl2O3 + 2MOH = MTl2O + H2O, 

(t, M= Li, Na, K, Rb);
Tl2O3 + 6HNO3 (конц.) = 2Tl(NO3)3 +

+ 3H2O;
Tl2O3 + 4H2SO4 (конц.) = 2H[Tl(SO4)2]Ї +

+ 3H2O;
Tl2O3 + 8HCl (конц.) = 2H[TlCl2] + 2Cl2- +

+ 3H2O.
Для інших випадків розв’язок відсутній.
9.6. Обчислюємо кількість речовини

гідроген тетрахлороаурату (III):
n(HAuCl4) = 1,00 : 340 = 0,00294 (моль),
n(Сl) = 4 n (HAuCl4) = 4 · 0,00294 = =

0,01176 (моль).
Обчислюємо масу золота:
m(Au) = 197 · 0,01176 = 2,317 (г);

8
51,1049,89

=
x

Âàëåíòí³ñòü Ìîëÿðíà ìàñà  Åëåìåíò 
1 68,12 - 
2 136,24 - 
3 204,36 Tl 
4 272,48 - 

m(каблучки) = 2,317 : 0,583 = 3,974 (г).
n(атомів) = 6n( HAuCl4) = 6·0,00294 =

= 0,01764 (моль);
N(атомів) = 6,02 · 1023 · 0,01764 = 

= 1,062 · 1022 штук.
Іншою речовиною, що входила до

складу золотої каблучки, могла бути
мідь.

10 клас
10.1. Із яких речовин можна синтезу�

вати за методом Вюрца: н�бутан, 2,3�
диметилбутан, ізобутан, 2,2,4�триме�
тилпентан? Напишіть рівняння відпо�
відних реакцій. У яких випадках слід
очікувати низького виходу продукту?
Які побічні продукти можуть бути одер�
жані?

10.2. У 50 г розчину калій гідроксиду
розчинили калій масою 7,8 г. Масова
частка речовини в одержаному розчині
склала 35%.

Обчисліть концентрацію калій гі�
дроксиду у початковому розчині.

Які солі і у якій кількості
утворюються при додаванні до вихідного
розчину 200 г 29,4% фосфатної кислоти?

10.3. Газоподібний вуглеводень
С3Нх об’ємом 10 см3 спалили в на�
длишку кисню, у результаті чого об’єм
суміші збільшився на 5 см3 за однакових
умов.

Визначте молекулярну формулу
вуглеводню.

Скільки ізомерів має ця речовина?
Напишіть рівняння реакцій, які ха�

рактеризують основні хімічні власти�
вості цих речовин.

10.4. До розчину, що містить 5,1 г со�
лі одновалентного металу, додали роз�
чин калій гідроксиду. Осад, що утво�
рився, відокремили, висушили, прожа�
рили й одержали 3,24 г твердого за�
лишку і 168 мл незабарвленого газу,
який погано розчиняється у воді. За�
лишок розчинили в надлишку концен�
трованої нітратної кислоти, внаслідок
чого одержали розчин вихідної солі й
672 мл бурого газу. Якщо ці два гази
зібрати, змішати і пропустити крізь
воду, то вони прореагують повністю з
утворенням розчину, що має кислу ре�
акцію.

Визначте метал.
Напишіть рівняння згаданих реакцій.



Що б ви  спостерігали, якби для розчинення твердого залишку було б узято ек�
вівалентну кількість розчину нітратної кислоти?

10.5. У 150 г розчину соляної кислоти (масова частка хлороводню 4,38%) роз�
чинили 27,24 г суміші оксиду і пероксиду натрію. Продукти реакції прокип’ятили і
одержали розчин, який здатен поглинути 13 л (н.у.) карбон діоксиду. 

Обчисліть масові частки речовин у вихідній суміші.
Обчисліть концентрації речовин у проміжному і кінцевому розчинах.
10.6. Хімічна рівновага реакції встановилася при концен�

траціях реагуючих речовин (моль/л): С(СOСl2) = 10;  C(CO) = 2; C(Cl2) = 4. У
рівноважну систему додали хлор у кількості 4 моль/л. Визначте нові рівноважні
концентрації реагуючих речовин після зміщення рівноваги.

Розв'язки
10.1.
а) Синтез н�бутану:

Побічних продуктів немає.
б) Синтез 2,3�диметилбутану:

.

в) Синтез ізобутану:

.
Вихід доволі високий. Побічні реакції:

г) Синтез 2,2,4�триметилпентану може бути проведений за допомогою багатьох
вихідних речовин (наприклад, СНСl і (CH3)2C(Cl)�CH2�CH(CH3)2 ), але краще за
все так:

�

� ƒ � � � › � � � / - е � � � �

� � � � 0 � “ ƒ � � � › 8 › ƒ � › / � � , ƒ е � – �

C

H3C

H3C

H3C

CH2Cl ClHC

CH3

CH3

2Na

2NaCl CH3C CH2

H3C

H3C

CH3Cl ClHC
CH3

CH3

2Na
2NaCl

CHH3C
CH3

CH3

2CH3CH2Cl 2Na 2NaCl CH3CH2CH2CH3 .

COCl2 CO + Cl2

CHCl

H3C

H3C
2 Na

2NaCl
CH CH

CH3

CH3

H3C

H3C
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2CH3Cl
2Na

2NaCl
C2H6 ; 2(CH3)2CHCl

2Na

2NaCl
(CH3)2CHCH(CH3)2

2(CH3)2CHCl
2Na

2NaCl
(CH3)2CHCH(CH3)2

2(CH3)3CCH2Cl 2Na

2NaCl
(CH3)3CCH2CH2C(CH3)3

�

�

�

�
�

�



подібною, тому при обчисленнях не вра�
ховується. Зробимо розрахунки згідно з
першим припущенням:

V(СО2)= 3 · V(С3Нх)= 30 (см3);
V(Н2О)= · V(С3Нх)= 5х (см3);

V(О2)=V(C3Нх) ·
= 30+ 2,5х;

30 + 5х – 2,5х – 30 – 1 = 5;
2,5х = 15;
х = 6.
Шукана речовина має формулу С3Н6.

Це може бути або пропен, або цикло�
пропан.

Обчислення згідно з іншим при�
пущенням не дають розумного значення.

10.4. З умови задачі зрозуміло, що
вихідна сіль є нітратом, а осад являє
собою або гідроксид, або оксид одно�
валентного металу. На основі подаль�
шого опису (утворення незабарвленого
газу, його взаємодія з бурим газом
(нітроген діоксид) у співвідношенні 1:4 з
утворенням кислого розчину) робимо
припущення, що перший газ – кисень
(він утворюється під час розкладу
оксиду металу), а кислий розчин – роз�
чин нітратної (V) кислоти. Далі запи�
суємо рівняння реакцій:

2MeNO3 + 2KOH = Me2O + 2KNO3 + H2O;
2Me2O = 4Me + O2.

Обчислюємо молярну масу металу
або за останнім рівнянням, або за
законом еквівалентів.

n(O2) = 0,168 : 22,4 = 0,0075 (моль); 
n(Me) = 4 . n(O2) = 4 · 0,0075 = 

= 0,03 (моль);
М(Ме) = m : n;  
M(Me) = 3,24 : 0,03 = 108 (г/моль).
Таким чином, метал – Ag (срібло).
2AgNO3 + 2KOH = Ag2O + 2KNO3 + H2O;
2Ag2O = 4Ag + O2;
Ag + 2HNO3 = AgNO3 + NO2 + H2O;
4NO2 + 2H2O + O2 = 4HNO3.
У тому випадку, якби була взята чітко

розрахована кількість концентрованого
розчину нітратної кислоти, то під час
перебігу хімічної реакції концентрація
кислоти зменшувалася, що призвело б
до більшого відновлення Нітрогену
(спочатку частково до нітроген (ІІ)
оксиду, частка якого весь час би
зростала). Подальше зменшення
концентрації ніт�ратної кислоти
призвело б до припи�нення реакції ще до
того моменту, як усе срібло (твердий
залишок в умові задачі) розчинилося.

( )
2

5,06 x+

2
x

10.2. Обчислимо масу калій гідрок�
сиду, що утворився внаслідок розчинення
7,8 г калію:

2К + 2Н2О = 2КОН + Н2-;
n(К) = 7,8 : 39 = 0,2 (моль);
n(КОН)утв. = n(К) = 0,2 моль;
m(КОН)утв. = 0,2 · 56 = 11,2 (г).
Обчислимо масу водню, що

виділився:
n(Н2) = 0,5n(К) = 0,1 моль;
m(Н2) = 0,1 · 2 = 0,2 (г).
Позначимо масу калій гідроксиду у

початковому розчині х г. Скориставшись
формулою для обчислення масової част�
ки розчиненої речовини, складемо алгеб�
раїчне рівняння:

;

57,6 · 0,35 = х +11,2;
20,16 – 11,2 = х;
х =8,96 (г).
Обчислимо масову частку калій

гідроксиду у початковому розчині:
w(КОН)поч. = 8,96 : 50 = 0,1792 (або

17,92%).
У залежності від мольного спів�

відношення калій гідроксиду та фос�
фатної кислоти можливе утворення різ�
них продуктів реакцій. Обчислимо кіль�
кість речовини калій гідроксиду у почат�
ковому розчині: 

n(КОН)поч. = 8,96 : 56 = 0,16 (моль).
Розрахуємо кількість речовини

фосфатної кислоти:
m(Н3РО4) = 0,294 · 200 = 58,8 (г); 
n(Н3РО4) = 58,8 : 98 = 0,6 (моль);
n(КОН) : n(Н3РО4) = 0,16:0,6 = 0,267:1. 
Таким чином, із співвідношення вид�

но, що калій гідроксиду не вистачає
навіть для утворення калій дигідрофос�
фату. Оскільки калій гідроксид є в недо�
статній кількості, єдиним продуктом бу�
де калій дигідрофосфат:

KOH + H3PO4 = KH2PO4 + H2O;
n(КН2РО4) = n(КОН) = 0,16 (моль);
m(КН2РО4) = 21,76 (г).
10.3. Запишемо рівняння реакції

згорання невідомого вуглеводню:
2С3Нх +  О2 = 6СО2 + хН2О.
Внаслідок того, що в умові задачі

відсутні конкретні умови проведення
вимірів об'ємів газів, можливі два
варіанти: 1) вода перебуває у паро�
подібному стані; 2) вода не є газо�
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10.5. Згідно з умовою задачі ми
можемо написати чотири рівняння
реакцій, що відбуваються:

Na2O + H2O ® 2NaOH;
2Na2O2 + 2H2O ® 4NaOH +O2;
Na2O + 2HCl ® 2NaCl + H2O;
2Na2O2 + 4HCl ® 4NaCl + 2H2O + O2.
Визначимо кількість речовини

соляної кислоти: n(НCl) =
w(НCl)·mрозчину : М(НCl);

n(НCl) = 150 · 0,0438 : 36,5 = 0,18 (моль).
Якщо в умові задачі йдеться про

здатність одержаного розчину
поглинути карбон діоксид, то це означає,
що в цьому процесі утворюється кисла
сіль. Розрахуємо кількість гідроксиду
натрію, яка для цього потрібна:

NaOH + CO2 ® NaHCO3;
n(NaOH) = n(CO2) = 13 : 22,4 = 0,58

(моль).
Позначимо n(Na2O) за х моль, а

n(Na2O2) – за у. Тоді ми можемо скласти
систему рівнянь:

;; ;

;

; ;

;         .

Тепер можна розрахувати масові
частки речовин у суміші:

m(Na2O) = 0,15 · 62 = 9,3 (г); 
m(Na2O2) = 0,23 · 78 = 17,94 (г);
w(Na2O) = 9,3 : 27,24 = 0,3414 (або

34,14 %);
w(Na2O2) = 17,94 : 27,24 = 0,6586 (або

65,86%).
Маса проміжного розчину: 150 + 27,24

– маса кисню, що утворився із натрій
пероксиду.

n(О2) = n(Na2O2) = 0,23 : 2 = 0,115
(моль);

m(O2) = 32 · 0,115 = 3,68 (г);
mпром. розч.= 177,24 – 3,68 = 173,56 (г);
n(NaCl) = n(HCl) = 0,18 моль; 
m(NaCl) = 58,5 · 0,18 = 10,53 (г);
w(NaCl) = 10,53 : 173,56 = 0,06067

(або 6,07%);
n(NaOH) = 0,58 моль; 
m(NaOH) = 0,58 · 40 = 23,2 (г).
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w(NaOH) = 23,2 : 173,56 = 0,13367
(або 13,37%);

n(CO2) = 13 : 22,4 = 0,58 (моль);
m(CO2) = 0,58 · 44 = 25,52 (г);
mкінц. розч. = 173,56 + 25,52 = 199,08 (г).
n(NaHCO3) = n(NaOH) = n(CO2) = 

= 0,58 моль; 
m(NaHCO3) = 0,58 · 84 = 48,72 (г).
w(NaCl) = 10,53 : 199,08 = 0,05289

(або 5,29%);
w(NaHCO3) = 48,72 : 199,08 = 0,2447

(або 24,47%).
10.6. За означенням константи рівно�

ваги, для цього процесу:

Розрахуємо рівноважні концентрації
речовин після додавання хлору до
суміші: нехай х – кількість хлору, що
прореагував, тоді:

[COCl2] = 10 + x; 
[CO] = 2 – x; [Cl2] = 8 – x.
16 – 10х + х2 = 8 + 0,8х;

х2 – 10,8х + 8 = 0;
– 10,8х + 8 = 0;

.

При значенні х = 10 концентрації набу�
вають від'ємного значення, тому це зна�
чення не має сенсу.

[COCl2] = 10 + 0,8 = 10,8 (моль/л);

[CO] = 2 – 0,8 = 1,2 (моль/л);
[Cl2] = 8 – 0,8 = 7,2 (моль/л).  
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Як форма роботи з обдарованими
дітьми, біологічні олімпіади – від шкіль�
ної до Всеукраїнської – покликані:

а) сприяти формуванню системного
біологічного й екологічного мислення;

б) допомагати більш глибокому і міц�
ному засвоєнню учнями біологічних
знань;

в) підвищувати інтерес учнів до біо�
логічних дисциплін;

г) розвивати творчу ініціативу та інте�
лектуальні здібності школярів;

д) виховувати відповідальне ставлен�
ня до природи.

Крім того, для молодої людини вели�
ке виховне значення має вже сам факт
участі в олімпіаді, спілкуванні з ровесни�
ками. Нарешті, під час проведення олім�
піад відбувається обмін досвідом викла�
дачів біології, методистів, посилюється
роль цих змагань як методичних центрів,
у котрих визначаються стандарти знань,
рівні вимог до знань та навичок учнів.

Протягом багатьох років біологічні
олімпіади в області традиційно проводи�
лися у формі відповідей на теоретичні
питання й виконання експерименталь�
них робіт.

Аналізуючи результати обласних
олімпіад за кілька років, можна зазначи�
ти, що загальний рівень підготовки учнів
не відповідає вимогам до учасників та�
ких змагань. Серед робіт школярів немає
таких, які виконані у повному обсязі, за�
фіксовано велику частину робіт із низь�
кими показниками та "нульовим" ре�
зультатом, значна кількість учнів вияви�
ла слабке розуміння розділів біології, фі�
зіології та анатомії людини, не має знань
із систематики.

Недостатній рівень практичних умінь
за наслідками експериментального туру
показали учні 8 – 11�их класів. Це пере�
конує у необхідності проводити копітку
роботу з повторення старшокласниками
вивчених у попередніх класах відомостей
із курсу ботаніки та зоології.

На районному етапі змагань школярі,
як правило, відчували труднощі при
відповідях на питання�гіпотези – новий
вид завдань, що все частіше практи�
кується на Всеукраїнських олімпіадах і

потребує вміння логічно мислити й са�
мостійно віднаходити власний шлях
(або шляхи) розв'язання запропонованої
проблеми.

Для районного етапу олімпіад за�
вдання�гіпотези складалися з урахуван�
ням того, чи є тема, якої вони стосують�
ся, ключовою у програмі того чи іншого
класу. Нерозуміння цього типу завдань
із теми "Розмноження і індивідуальний
розвиток людини” (9 клас) викликало в
окремих освітян Кременчука занепоко�
єння і навіть критику.

Вважаємо за доцільне включати в
олімпіадні завдання запитання�гіпотези,
які б залучали дітей до роздумів про здо�
ровий спосіб життя, переконували у
важливості збереження власного життя і
здоров'я для існування нації.

1999�2000 навчального року з метою
поліпшення рівня знань учнів із біології
відбулися зміни у порядку проведення
обласної олімпіади. Було передбачено
три тури: теоретичний, практичний і тес�
тування. Нова форма проведення зма�
гань не лише сприяла здійсненню більш
ретельного відбору юних "олімпійців"
для Всеукраїнської олімпіади, а й одно�
часно надавала можливість детально
аналізувати стан вивчення біології по
кожній паралелі в усіх школах (на при�
кладі кращих учнів) і в подальшому роз�
робляти відповідні рекомендації для
вчителів.

Провівши аналіз результатів олімпі�
ади, у таблиці наводимо дані  рейтингу
участі районних учнівських команд об�
ласті в ІІІ етапі Всеукраїнської олім�
піади з біології (5�6 лютого 2000 року).

25 березня 2000 року у м.Дніпропет�
ровську відбулася Всеукраїнська олім�
піада з біології за участю 183�х юних
біологів, переможців обласних олімпіад
із 23�х областей України.

На найвідповідальнішому етапі зма�
гань Полтавщину представляли:

Нор Віктор,
8 клас, НВК №21 м.Полтави;
Сирота Микола,
9 клас, ліцей №4 м.Кременчука;
Панченко Олексій,
9 клас, ЗОШ №2 м.Лохвиці;
Бєлінський Іван,
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9 клас, НВК №28 м.Полтави;
Сухомлин Тетяна,
10 клас, НВК №28 м.Полтави;
Пічкур Максим,
11 клас, НВК №21 м.Полтави;
Сулацька Оксана,
11 клас, НВК №21 м.Полтави;
Клопота Ольга,
11 клас, НВК №21 м.Полтави.
Тетяна Сухомлин була нагороджена

дипломом ІІ ступеня, Віктор Нор, Іван
Бєлінський, Олексій Панченко – дипло�
мами ІІІ ступеня.

За останні декілька років команда
Полтавської області втримується у пер�
шій "десятці" команд. У 1998 році Пол�
тавщина мала п’яте загальне місце по
Україні, у 1999 році – шосте. 1998�1999
навчального року учень 8 класу ліцею
№4 м.Кременчука Микола Сирота посів
І місце на Всеукраїнській олімпіаді у
м.Кам’янці�Подільському Хмельницької
області.

У цьому велика заслуга самих учнів,
науковців, учителів – Олександри Ми�
хайлівни Бочкарьової (НВК №21

м.Полтави), Тамари Іванівни Весті
(НВК №28 м.Полтави), Галини Ва�
силівни Отюцької (ЗОШ №2 м.Лох�
виці), Людмили Василівни Савельєвої
(ліцей №4 м.Кременчука), бо підготува�
тися до IV етапу Всеукраїнських олім�
піад,  завдання яких підібрані за міжна�
родними стандартами і щороку усклад�
нюються,  нелегко.

Пропонуємо завдання ІІІ етапу
Всеукраїнської олімпіади з біології для 
8�11 класів, розроблені кандидатом
біологічних наук В.В.Буйдіним, канди�
датом біологічних наук А.М.Лукіною,
кандидатом геолого�мінералогічних
наук В.М.Закалюжним.

Оскільки олімпіадні завдання для
старших класів потребують від учнів
широкої обізнаності з усім шкільним
курсом біології і є найскладнішими,
додаємо відповіді на запитання ІІІ
(обласного) етапу Всеукраїнської олім�
піади з біології для учнів 11 класу.

Завдання теоретичного
туру обласної олімпіади

з біології
8 клас

1. У чому полягає негативний вплив на
рослини надмірних опадів літньої пори?  

2. Назвіть особливості будови скелету
людини, які допомагають їй при
прямоходінні або ж виникли внаслідок
пересування на двох кінцівках.

3. Які особливості способу життя
пов'язані із наявністю в різних тварин
гачечків і присосок? Наведіть приклади.

4. Чому в ставковика одне передсердя,
а у беззубки – 2? 

9 клас
1. Які твірні тканини Ви знаєте? Де

вони знаходяться і які процеси забезпе�
чують?

2. При значних утратах крові людина
блідне, часто дихає. Які механізми цих
симптомів? 

3. Відомо, що вміст вуглеводів у
вегетативних органах рослин у десятки
разів вищий, ніж у клітинах м'язів і
печінки тварин. Чим можна пояснити
таку різницю? Яка біологічна функція
цих вуглеводів?

4. Чому талою водою не можна
вгамувати спрагу? 
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Ðàéîí 
Ì³ñöå 

â ðåéòèíãó 
ì.Ïîëòàâà 1 
Àâòîçàâîäñüêèé ð -í.(ì.Êðåìåí÷óê)  2 
Ëîõâèöüêèé ð -í. 3 
Ïîëòàâñüêèé ð -í. 4 
Ïèðÿòèíñüêèé, Ç³íüê³âñüêèé ð -íè 5 
Êðþê³âñüêèé ð -í. 6 
ì.Ëóáíè, Ñåìåí³âñüêèé ð -í. 7 
Ãðåá³íê³âñüêèé ð -í. 8 
Êîçåëüùèíñüêèé ð -í. 9 
Øèøàöüêèé ð-í. 10 
ì.Ìèðãîðîä 11 
ì.Êîìñîìîëüñüê  12 
Ðåøåòèë³âñüêèé ð -í. 13 
Îðæèöüêèé ð-í. 14 
Êðåìåí÷óöüêèé ð -í. 15 
Äèêàíñüêèé ð -í. 16 
Ìàø³âñüêèé ð -í. 17 
Ëóáåíñüêèé ð -í. 18 
Õîðîëüñüêèé ð -í. 19 
×óò³âñüêèé ð -í. 20 
Êîòåëåâñüêèé ð -í. 21 
Ãàäÿöüêèé ð-í. 22 
Êîáåëÿöüêèé ð-í. 23 
Êàðë³âñüêèé ð -í. 24 
×îðíóõèíñüêèé ð -í. 25 
 

Рейтинг участі учнівських команд
Полтавщини у ІІІ етапі Всеукраїнської

олімпіади з біології



клад, сифіліс у людини). Цікавий при�
клад – зараження вірусами. Нуклеїнова
кислота вірусу може вбудовуватися в
ДНК клітин хазяїна і транскрибуватися
там. Стосовно тварин – це РНК�вмісні
віруси (ретровіруси), багато з яких вик�
ликають рак.

Наступна група прикладів стосується
змін організмів, пов’язаних із “навчан�
ням”. По�перше, це поведінкове “навчан�
ня” на рівні імунної системи, наприклад,
вироблення у період ембріонального
розвитку несприйнятливості до певних
речовин або, навпаки, звикання. Так,
діти  матері�алкоголічки легко стають
алкоголіками. Це пов’язано з тим, що в
ембріональний період плід піддається
впливові алкоголю, тому людина звикає
до нього пізніше значно легше (“біо�
хімічне навчання”).

Розглянемо ще один варіант змін, що
можуть поширюватися у популяції.
Відомий факт, що рослини, вирощені в
умовах стресу (наприклад, під час посу�
хи), мають менші розміри (а також інші
характерні фенотипові відмінності), ніж
рослини, що виростали в нормальних
умовах. Цікаво, що сіянці з насіння, от�
риманого від цих “худосочних” рослин,
навіть вирощені в нормальних умовах,
мають фенотип, подібний до фенотипу
батьків. Це можна пояснити, по�перше,
меншою кількістю поживних речовин у
насінні рослин, що перенесли стрес, по�
друге, підвищеним вмістом у насінні
низки гормонів, що надають стійкості до
дії стресу й зменшують ріст (наприклад,
абсцизової кислоти).

2. Пірнанню хребетних, що дихають
легенями, сприяють будова кінцівок,
форма тіла та його покриви, зміна пито�
мої ваги.

Пристосуваннями до тривалого пере�
бування під водою є:

1) значне подовження дихальної пау�
зи. Це можливе завдяки наявності вели�
ких резервів кисню, що виникають
унаслідок збільшення кількості гемо�
глобіну чи міоглобіну;

2) зменшення частоти серцебиття,
звуження кровоносних судин (кров ру�
хається повільно і тканини, малочутливі
до нестачі кисню, одержують його у
меншій кількості);

3) зміни в органах дихання: підви�
щення еластичності легень і збільшення
їх об'єму, поява системи захисних кла�
панів і сфінктерів, стискування грудної

10 клас
1. Які причини зменшення водності

(обміління) річок північної півкулі?  
2. Уявіть, що в крові ссавців раптово

лопнули всі еритроцити. Які наслідки це
спричинить? Аргументуйте. 

3. Навіщо різні тварини виділяють
слиз?

4. У результаті експерименту пучком
ультрафіолетових променів зруйнували
ядерце. Які наслідки для клітини це
спричинить? Аргументуйте.  

11 клас
1. Чи можуть у популяції із часом по�

ширюватися зміни: які сталися в ор�
ганізмі, але не торкнулися гамет; які
сталися в його окремих клітинах, що не є
гаметами? Якщо ні, то чому, якщо так, то
яким чином? 

2. Які пристосування до пірнання і
тривалого перебування під водою мають
хребетні, що дихають легенями? 

3. Які регуляторні зміни в системі
кровообігу спостерігаються в людини
при тривалій інтенсивній фізичній
роботі? 

4. Якими способами рослини можуть
регулювати кількість поглинутого
світла? 

Відповіді (11 клас)

1. Можна навести багато прикладів
таких змін. Насамперед це зміни в
клітинах, що беруть участь у безстатевому
і вегетативному розмноженні. Цілком
припустимо віднести сюди і зміни, що від�
булися в клітинах – попередниках гамет.

Ще одна група прикладів стосується
поширення у популяції змін, що відбува�
ються в організмах у зв’язку з наявністю
в них симбіонтів або хвороботворних
мікроорганізмів. Перенос симбіонтів,
очевидно, може відбуватися безпосеред�
ньо від особини до особини. Наприклад,
для того щоб заразитися джгутиковими
симбіонтами, молодий терміт або терміт,
що перелиняв, повинний злизати кра�
пельку виділень іншого терміта. Поши�
рення у популяції хвороб можна розгля�
нути на прикладі віспи, що викликає два
типи змін в організмі – добре помітні
зовнішні зміни (віспинки на обличчі) і
утворення стійкого імунітету. Відомо та�
кож багато хвороб, що можуть передава�
тися у ссавців через плаценту під час
внутрішньоутробного розвитку (напри�
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клітки (завдяки особливостям будови)
під тиском води;

4) здатність деяких тварин дихати
киснем, розчиненим у воді;

5) сповільнення обміну речовин.

3. При тривалій інтенсивній фізичній
роботі в системі кровообігу людини спо�
стерігаються регуляторні зміни: значно
зростають усі показники серцево�судин�
ної діяльності, а саме:

1) частота серцевих скорочень (ЧСС)
за хвилину збільшується до 130�140 і
більше, що призводить до посилення
інтенсивності кровообігу у працюючому
організмі в цілому і у м'язах зокрема;

2) при збільшенні фізичного наванта�
ження чи тривалості роботи поступово
зростає систолічний тиск – до 170�220
мм рт. ст.;

3) тонус судин у працюючих м'язах
значно знижується (судини розширю�
ються) під впливом як центральних
(нервових та гуморальних), так і особли�
во місцевих механізмів. Це покращує
кровопостачання працюючих м'язів. Од�
ночасно підвищується тонус судин у не�
працюючих органах, чим забезпечується
адекватний перерозподіл крові в ор�
ганізмі;

4) практично вся кров із кров'яних
“депо” (селезінки, печінки, підшкірних
судинних сплетінь і т. і.) надходить у
кровообіг, що збільшує як об'єм цирку�
люючої крові, так і кількість формених
елементів, перш за все еритроцитів.

Такі регуляторні зміни в системі кро�
вообігу при тривалій інтенсивній фі�
зичній роботі більш характерні для висо�
котренованих людей.

У нетренованої людини при тривалій
інтенсивній фізичній роботі через пев�
ний час виникають неприємні, а часом і
тяжкі суб'єктивні відчуття – задишка,
стиснення в грудях, запаморочення, від�
чуття пульсації судин головного мозку,
нестерпне бажання припинити роботу.
При цьому ЧСС сягає максимуму, спос�
терігається розширення судин шкіри
(почервоніння), значне потовиділення,
можливий спазм судин, побліднення
тощо.

Таким чином, система кровообігу в
різних людей по�різному реагує на три�
вале інтенсивне фізичне навантаження.

4. Рослина регулює кількість світла,
що поглинається, за допомогою призна�
чених для цього систем: 1) фітохромної
системи; 2) гормональної системи; 3) си�
стеми "джерело�споживач"; 4) геному,

що реалізується в онтогенезі й обумов�
лює утворення всіх цих систем.

За конкретних умов у рослині відбу�
ваються процеси, спрямовані на збе�
рігання постійної швидкості фотосинте�
зу. Вони забезпечуються функціонуван�
ням перерахованих вище систем.

До цих процесів належать:
1. Зміна кількості і функціональної

активності фотосинтетичних одиниць –
мінімальних структур у хлоропластах, у
котрих уже може відбуватися фотосин�
тетичне перетворення енергії. При поси�
ленні освітлення вони формуються з
пігментно�білкових комплексів і вільних
пігментів у тилакоїдах мембран. При не�
достатній освітленості або відсутності
потреби у високій продутивності фото�
синтезу ФСО можуть тим же шляхом
"розбиратися на запчастини".

При зміні спектрального складу
світла відбувається перерозподіл піг�
ментів у ФСО з тим, щоб зберегти
незмінною кількість поглиненого світла.

2.  Зміна розмірів і переміщення хло�
ропластів. Зміна в хлоропластах і їхнє
переміщення регулюють швидкість фо�
тосинтезу. Відбувається це в такий
спосіб: під час інтенсивного фотосинтезу
в клітині накопичується крохмаль, що не
встигає транспортуватися з хлоро�
пластів. Надмірно виросле крохмальне
зерно здійснює механічний вплив на
внутрішню мембрану. Загроза її розриву
є сигналом до припинення накопичення
крохмалю. У хлоропласті починається
розбирання зайвих ФСО, зменшується
кількість поглиненого світла і швидкість
фотосинтезу знижується до безпечної.

3.  Робота системи "джерело�спожи�
вач". Споживач, наприклад, квітка або
плід, що розвивається, забезпечується
необхідними поживними речовинами,
що надходять від джерела – листків
стебла. Якщо половину листків видали�
ти, потік поживних речовин зменшиться
вдвічі. Надолуження потреб споживача
забезпечується за рахунок збільшення
розмірів хлоропластів.

4.  Реалізація в онтогенезі закладених
у геномі і необхідних для життя рослини
в даних умовах освітленості біологічних
особливостей, таких, як тип листової мо�
заїки, морфологія листової пластинки,
пагону тощо, рівень синтезу і вмісту
пігментів у хлоропластах, утворення за�
хисної кутикули, воскового нальоту в
рослин, що живуть в умовах надлишко�
вої освітленості.
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Порівняно з минулими роками сут�
тєвого прогресу досягли команди Ав�
тозаводського району м.Кременчука,
Лохвицького району та м.Лубен.
Значно погіршилися показники учнів
Зіньківського, Новосанжарського ра�
йонів та м.Комсомольська, які у попе�
редні роки мали вагоміші досягнення.
Приблизно 60% учасників обласного
етапу олімпіади показали незадовільні
результати. При підготовці до олімпіад
слід звертати увагу на встановлення
причинно�наслідкових зв’язків між
природними компонентами, галузями
господарства тощо, на практичні за�
вдання, особливо задачі, на вивчення
географічної номенклатури.

У IV, державному етапі Всеукраїн�
ської олімпіади з географії, який
відбувся  у м.Івано�Франківську, бра�
ли участь 10 учнів, 4 з яких зайняли
призові місця:

II місце – Мельник Олександр (Ви�
рішальненська ЗОШ Лохвицького ра�
йону, вчитель Крупка Олена Петрівна);

II місце – Лісняк Олександр (ЗОШ
№20 м. Полтави, вчитель Гриценко Га�
лина Олександрівна);

III місце – Мірошниченко Олек�
сандр (ЗОШ №20 м.Полтави, вчитель
Гриценко Галина Олександрівна);

IV місце – Іваненко Тетяна (ЗОШ
№17 м. Полтави, вчитель Вішнікіна
Любов Петрівна).

Особлива увага зверталася на озна�
йомлення учнів із географічними по�
няттями, географічною номенклату�
рою, економічними та екологічними
проблемами України і світу.

Слід назвати вчителів області, які
найбільш наполегливо й успішно зай�
маються підготовкою учнів – учас�
ників олімпіад. Це Г.О.Гриценко,
Л.І.Вішнікіна, Є.М.Власюк, В.К.Ящен�
ко, Ж.С. Гунченко, О.О.Момот,
С.М.Вишкварок (м.Полтава), О.П.Круп�
ка (Лохвицький р�н), Л.Г.Криштофо�

26 лютого відбувся третій (облас�
ний) етап олімпіади з географії 1999�
2000 навчального року. Програмою
олімпіади було передбачено шість за�
вдань (по три теоретичних і практич�
них). В олімпіаді брали участь 123
школярі (не було представників Ор�
жицького, Чорнухинського, Чутів�
ського районів). Серед 27 команд пер�
ше місце посіла команда Полтави (12
призерів із 14 учасників), друге місце
– команда Автозаводського району 
м. Кременчука (5 призерів із 5 учас�
ників), третє – команда Лубен (3 при�
зери із 4 учасників). За сумою набра�
них балів команди розташувалися у
наведеному нижче порядку (з розра�
хунку на 4�х учасників, яких повинен
був виставити кожний район). У дуж�
ках указано кількість призерів:

1. Полтава – 104,4 (I�4; II�5; III�3)
2. Автозаводський – 94,0 (I�1; III�4)
3. Лубни – 91,0 (II�2; III�1)
4. Крюківський – 89,0 (II�1; III�2)
5. Лохвицький – 79,8 (II�2)
6. Шишацький – 67,5 (III�2)
7. Пирятинський – 64,4 (III�1)
8. Козельщинський – 58,0 (III�1)
9. Гадяцький – 55,8 (II�1)
10. Семенівський – 46,9 (III�1)
11. Глобинський – 44,7 (III�1)
12. Хорольський – 44,6 (III�1)
13. Решетилівський – 42,5 (III�1)
14. Полтавський – 42,5
15. Великобагачанський – 41,1 (III�2)
16. Миргород – 40,8
17. Карлівський – 37,5
18. Новосанжарський – 33,5
19. Машівський – 30,6
20. Лубенський – 28,8
21. Кременчуцький – 28,4
22. Комсомольськ – 28,2
23. Зіньківський – 27
24. Котелевський – 23
25. Кобеляцький – 22,2
26. Гребінківський – 16,3
27. Миргородський – 2,5
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вич, І.Г.Касьяненко (м. Кременчук),
Л.І.Васюта (м. Гадяч).

Нижче подаються завдання ІІІ (об�
ласного) етапу олімпіади з географії та
краєзнавства для учнів 11 класу (один
із п'яти варіантів) та відповіді на них*.
Оскільки в 11 класі географія не ви�
кладається, пропоновані завдання
відображають зміст усього курсу гео�
графії (6 – 10 класи).

Принципи добору теоретичних за�
вдань:

а) перше – загальнотеоретичне, яке
пов'язує всі географічні дисципліни і
потребує узагальнення знань з усього
курсу;

б) друге – завдання, що потребує
уміння застосовувати знання про за�
гальні географічні закономірності при
характеристиці материків, окремих
країн тощо;

в) завдання на знання географічних
понять і термінів.

Принципи добору практичних за�
вдань:

а) задача;
б) графічне завдання або робота з

графіками;
в) завдання на порівняльну характе�

ристику географічних об'єктів.
Такі ж принципи застосовувалися і

при підготовці завдань для інших
класів.

Обласний етап
олімпіади 
з географії

11 клас
Теоретичні завдання 

1. Назвіть методи географічних
досліджень. Наведіть по одному при�
кладу застосування кожного методу.

Відповідь.
Методи збору нової географічної

інформації:
– польові експедиційні;
– стаціонарні фізико�географічні

(геохімічні, геофізичні тощо);

*Автор – завідуючий кафедрою географії,
доцент ПДПУ Л.М.Булава.

– дистанційні (аерокосмічні зйомки
та їх аналіз);

– економіко� і соціально�статис�
тичні, соціологічні.

Методи обробки географічної
інформації:

– порівняльний;
– пояснювальний (із використанням

даних інших наук);
– системний;
– історичний;
– класифікації і районування;
– моделювання (картографічного,

математичного тощо);
– географічного прогнозування.

2. На прикладі території України
охарактеризуйте прояви загальних за�
кономірностей географічної оболонки.
Розкрийте суть кожної зако�
номірності.

Відповідь.
До загальних закономірностей гео�

графічної оболонки Землі (за
С.В.Калесником) належать: єдність і
цілісність, кругообіг речовин і енергії,
ритмічність, зональність, азональність,
полярна асиметрія.

Єдність і цілісність географічної о�
болонки Землі зумовлена тісним
взаємозв'язком і взаємодією як гео�
сфер оболонки, так і окремих природ�
них компонентів (на регіональному та
локальному рівнях). Наприклад, зни�
ження рівня грунтових вод після осу�
шення болотних ПТК у Поліссі зумо�
вило зміни всіх природних компо�
нентів: збіднення рослинності, пере�
осушення і збільшення кислотності
грунтів, зміну мікроклімату, водну
ерозію тощо.

Під впливом енергії Сонця і надр
відбувається передача енергії від одно�
го компонента природи до іншого і
кругообіг речовин. У межах України
спостерігаються окремі ланки великих
круговоротів речовини і енергії (напри�
клад, великого кругообігу води, круго�
ворот гірських порід тощо). Разом із
тим, спостерігаються круговороти на
місцевому рівні (поглинання рослина�
ми мінеральних речовин і води з грун�
ту, їх відмирання, переробка мікроор�



повеней або сильних паводків. Утворе�
на боковою ерозією річки.

Тропік – географічна паралель, що
розташована на 23°27' на північ чи
південь від екватора. 22 грудня Сонце
ополудні знаходиться в зеніті над
південним тропіком, а 22 червня – над
північним.

Літосфера – зовнішня тверда обо�
лонка Землі, що складається із земної
кори і верхньої частини мантії (вище
астеносфери).

Коефіцієнт зволоження – співвід�
ношення між кількістю опадів і випа�
ровуваністю в даній місцевості за рік.

Ресурсозабезпечення – це співвід�
ношення між величиною природних
ресурсів і розмірами їх використання.
Його виражають або кількістю років,
на які повинно вистачити якогось ре�
сурсу, або запасами ресурсу з розра�
хунку на душу населення.

Геотектонічний цикл – період в
історії Землі тривалістю 150�200 млн.
років (у середньому 176 млн.років).
Починається із розширення Землі,
збільшення площі океанів, а закінчу�
ється стисненням, горотворенням і
збільшенням площі суші.

Суфозія – виніс водою дрібних час�
тинок гірських порід з поверхні вглиб,
що викликає утворення підземних пу�
стот і наступні просадки гірських
порід – замкнуті зниження на по�
верхні (“степові блюдця”).

Суховій – сильний східний або
південно�східний вітер при високій
температурі (20�25°С) і низькій від�
носній вологості повітря (нижче 30%),
унаслідок якого відбувається переси�
хання грунту, пошкодження рослин.

Географічне середовище – частина
географічної оболонки, тією чи іншою
мірою освоєна людиною і включена в
суспільне виробництво.

Географічний детермінізм – за�
лежність явищ суспільного життя від
особливостей природних умов і гео�
графічного положення місцевості, роз�
гляд географічного середовища як го�
ловної, визначальної сили розвитку
людського суспільства.

Практичні завдання

ганізмами, повернення речовин знову
до рослин).

У межах України спостерігаються
різні за тривалістю види природних
ритмів (добові, сезонні, внутрішньо�
вікові – 11, 25, 50�річні тощо). Прикла�
дом ритмічності є геотектонічні цикли
(байкальський, каледонський, гер�
цинський, кімерійський, альпійський).

Зональність у межах України про�
являється досить чітко завдяки
рівнинності території. Виділяються 3
природні зони: мішаних лісів, лісосте�
пу, степу. Зональність зумовлена змен�
шенням кута падіння сонячних про�
менів і кількості сонячної радіації від
екватора до полюсів.

Азональність пов'язана із неод�
норідністю поверхні Землі, наявністю
океанів і суші, рівнин і гір, їх різною
висотою та орієнтацією. Проявами
азональності є секторність, яка за�
лежить від зростання континенталь�
ності клімату із північного заходу на
південний схід України; висотної
поясності, що є наслідком зміни
температури повітря і коефіцієнта
зволоження з висотою (Крим, Карпа�
ти), впливу різних за складом і власти�
востями гірських порід , місцевих
особливостей рельєфу тощо.

Полярна асиметрія проявляється в
тому, що північна полярна напівось
коротша, ніж південна; у північній
півкулі переважає суша, а у південній
– океан; розподіл рослин, тварин,
природних зон північної та південної
півкуль має певні відмінності, зокрема,
низка природних зон північної півкулі
не повторюється у відповідних
широтах південної тощо.

3. Дайте короткі і якомога точніші
визначення понять: заплава, тропік,
літосфера, коефіцієнт атмосферного
зволоження, ресурсозабезпеченість, ге�
отектонічний цикл, суфозія, суховій,
географічне середовище, географічний
детермінізм.

Відповідь.
Заплава – знижена частина річкової

долини, що заливається водою під час
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1. Кліматограми яких природних поясів і зон зображені нижче? Обгрунтуй�

те.
Відповідь.

А. Тропічний пояс південної півкулі, зона тропічних пустель.
Б. Субтропічний пояс південної півкулі, східний сектор, зона вологих суб�

тропіків.
В. Субарктичний пояс (приокеанічний сектор), зона тундри.
Г. Субтропічний пояс північної півкулі (приморський сектор), зона вологих

субтропіків.
Д. Помірний пояс північної півкулі, зона широколистяних лісів.
Е. Тропічний пояс північної півкулі, зона пустель.

2. В Україні 1997 року видобуто 16,3 млрд.м3. природного газу. Його
розвідані запаси становлять 1,12 трлн.м3. Визначте ресурсозабезпеченість нашої
країни природним газом. 

Відповідь.
Задачу можна розв'язати двома способами.
І) Запаси з розрахунку на 1 жителя:
1,12 трлн.м3 : 50 млн.жит. = 22,4 тис.м3/жит.;
ІІ) При даних темпах видобутку запасів вистачить на:
1,12 трлн.м3 : 16,3 млрд.м3 = 68,7 років.

3. У вигляді таблиці за типовим планом порівняйте природу Закарпатської
низовини і Прикарпатської височини.

¹ Ïóíêò ïëàíó 
Çàêàðïàòñüêà 

íèçîâèíà 
Ïðèêàðïàòñüêà  

âèñî÷èíà 
1. Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ.    
2. Ãåîëîã³÷íà áóäîâà (ïðèóðî÷åí³ñòü  

äî òåêòîí³÷íèõ ñòðóêòóð òîùî).  
  

3. Êë³ìàò ³ êë³ìàòè÷í³ ðåñóðñè.    
4. Âîäè ³ âîäí³ ðåñóðñè.    
5. Ãðóíòè ³ ¿õ îö³íêà.    
6. Ðîñëèíí³ñòü.   
7. Òâàðèííèé ñâ³ò.    
8. Íåñïðèÿòëèâ³ ÿâèùà.    
9. Ëàíäøàôòè.   
10. Åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè ³ øëÿõè ¿õ  

ðîçâ’ÿçàííÿ.  
  

11. Îõîðîíà ïðèðîäè.    
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Уже три роки поспіль у нашій державі з метою активізації розвитку та
вдосконалення економічної освіти, сприяння формуванню в учнів
економічного мислення проводиться Всеукраїнська олімпіада школярів з
економіки. 

26 лютого 2000 р. на базі Полтавського Коледжу менеджменту та економіки
“Світоч” відбувся ІІІ (обласний) етап цієї олімпіади. Її учасниками стали 20
учнів 9'10'х класів та 22 одинадцятикласники шкіл 15 районів області.

Серед переможців – учні навчальних закладів, де серйозно поставились до
впровадження та вивчення різних курсів економіки, що викладаються у 45
школах області за рахунок шкільного компоненту.

За підсумками обласної олімпіади з економіки 1999'2000 навчального
року найкращих результатів досягли і стали дипломантами І ступеня: 

Часновський Анатолій (11 клас НВК №31 м.Полтави, вчитель
Н.С.Іващенко); 
Чумак Марина (10 клас НВК м.Комсомольська, вчитель Н.С.Барскова).

Дипломанти ІІ ступеня:
Лукаш Людмила (11 клас НВК №1 м.Гадяча, вчитель Н.В.Липівець);
Куслій Дмитро (11 клас НВК №31 м.Полтави, вчитель Н.С.Іващенко);
Караченцев Артем (10 клас ЗОШ №17 м.Полтави, вчитель О.А.Федій);
Левченко Микола (9 клас ЗОШ №17 м.Полтави, вчитель О.А.Федій).

Дипломанти ІІІ ступеня:
Гапон Світлана (11 клас НВК №17 м.Полтави, вчитель О.А.Федій);
Керзнер Олександр (11 клас ЗОШ №38 м.Полтави, вчитель Н.Є.Нечипо'
ренко);
Шарлай Ігор (11 клас Шишацької гімназії, учитель С.А.Соловей)
Головін Максим (10 клас гімназії №6 м.Кременчука, вчитель Ю.І.Рєзнікова);
Бесараб Олександра (10 клас НВК №1 м.Гадяча, вчитель Н.В.Липівець);
Закладна Юлія (10 клас авторської ЗОШ №37 м.Полтави, вчитель
Г.А.Морозова).

До участі у третій Всеукраїнській олімпіаді школярів з економіки у
м.Миколаєві представники нашої області – одинадцятикласники
Часновський Анатолій і Куслій Дмитро, а також дев'ятикласник Левченко
Микола готувалися під керівництвом учителя НВК №31 м.Полтави
Н.С.Іващенко та учителя ЗОШ №17 м.Полтави О.А.Федія і забезпечили
друге командне місце, виборовши два дипломи другого ступеня
(А.Часновський та Д.Куслій) і один диплом третього ступеня (М.Левченко)

На прохання вчителів пропонуємо задачі та розв'язки одного з варіантів
обласної олімпіади з економіки 1999'2000 навчального року для 11 класу,
підготовлені методистом ПОІППО Л.П.Третьяковою та вчителем
авторської загальноосвітньої школи №37 м.Полтави А.А.Шукановою.

Оскільки принципи побудови тестових завдань не змінилися, то ми їх не
публікуємо. Завдання обласної олімпіади з економіки для 11 класу за 1998'
1999 навчальний рік можна знайти у “ПМ” (1999, №3).

ОЛІМПІАДА З ЕКОНОМІКИ 

Л.П.Третьякова
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ЗАВДАННЯ ОБЛАСНОЇ ОЛІМПІАДИ З ЕКОНОМІКИ
ДЛЯ 11 КЛАСУ

Задача №1
У таблиці вказані нецінові чинники, що мають вплив на динаміку основних ком�

понентів сукупного попиту. Заповніть таблицю. У другій колонці вкажіть відповід�

ний компонент сукупного попиту, а в третій – характер його зміни: (+) – зростан�
ня, (–) – падіння.

Розв’язання:
Задача №2

 ×èííèêè Êîìïîíåíò 
ñóêóïíîãî ïîïèòó  

Çì³íè 

 à) äåìîãðàô³÷íà êðèçà;  
á) ï³äâèùåííÿ ïîäàòê³â ³ç ï³äïðèºìñòâ;  
â) ìàñîâå î÷³êóâàííÿ íîâî¿ õâèë³ ³íôëÿö³¿;  
ã) ð³øåííÿ óðÿäó ñêîðîòèòè âèäàòêè íà îñâ³òó;  
ä) óïðîâàäæåííÿ íîâèõ ³ âäîñêîíàëåííÿ   
³ñíóþ÷èõ òåõíîëîã³é;  
å) äåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³;  
º) ö³íè íà æèòëîâ³ áóäèíêè òà êâàðòèðè  
çìåíøóþòüñÿ; 
æ) ïðîïîçèö³ÿ ãðîøåé ñêîðîòèëàñÿ ³ ð³âåíü  
â³äñîòêîâî¿ ñòàâêè çá³ëüøèâñÿ.   

  

 

×èííèêè Êîìïîíåíò ñóêóïíîãî 
ïîïèòó 

Çì³íè 

à) äåìîãðàô³÷íà êðèçà;  ñïîæèâàííÿ (-) (÷åðåç çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ 
ñïîæèâà÷³â)  

á) ï³äâèùåííÿ ïîäàòê³â ³ç 
ï³äïðèºìñòâ;  

³íâåñòèö³¿ (-) (÷åðåç çìåíøåííÿ ïðèáóòê³â 
â³ä êàï³òàëîâêëàäåíü)  

â) ìàñîâå î÷³êóâàííÿ íîâî¿ 
õâèë³ ³íôëÿö³¿;  

ñïîæèâàííÿ (+) (ñïîæèâà÷³ êóïóþòü òîâàðè 
äî ï³äâèùåííÿ ö³í)  

ã) ð³øåííÿ óðÿäó ñêîðîòèòè 
âèäàòêè íà îñâ³òó;  

äåðæàâí³ âèòðàòè  (-) (ñêîðî÷åííÿ äåðæàâíèõ 
âèòðàò) 

ä) óïðîâàäæåííÿ íîâèõ ³ 
âäîñêîíàëåííÿ ³ñíóþ÷èõ 
òåõíîëîã³é;  

³íâåñòèö³¿ (+) (ñòèìóëþþòü ñòâîðåííÿ 
íîâèõ ïîòóæíîñòåé)  

å) äåâàëüâàö³ÿ ãðèâí³;  ÷èñòèé åêñïîðò  
(âèòðàòè ³íîçåìö³â)  

(+) (åêñïîðò çðîñòàº, à ³ìïîðò 
çìåíøóºòüñÿ)  

º) ö³íè íà æèòëîâ³ áóäèíêè é 
êâàðòèðè çìåíøóþòüñÿ;  

ñïîæèâàííÿ (-) (çìåíøóºòüñÿ áàãàòñòâî)  

æ) ïðîïîçèö³ÿ ãðîøåé 
ñêîðîòèëàñÿ, ð³âåíü 
â³äñîòêîâî¿ ñòàâêè 
çá³ëüøèâñÿ. 

³íâåñòèö³¿ (-) (ñêîðî÷åííÿ ³íâåñòèö³éíèõ 
âèòðàò) 

 

Ö³íà Îáñÿã ïîïèòó  
ñïîæèâà÷à À 

Îáñÿã ïîïèòó  
ñïîæèâà÷à Â 

Îáñÿã ïîïèòó  
ñïîæèâà÷à Ñ 

6 
4 
2 
0 

0 
10 
20 
30 

0 
0 

20 
40 

0 
0 
0 

40 
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У таблиці наведена інформація про обсяг індивідуального попиту споживачів

А, В і С. Задайте індивідуальний попит
кожного споживача аналітично, а лінію
ринкового попиту на даний товар зоб�
разіть графічно.

Розв’язання:

Функція попиту споживача А:

Р = 6 – Q, звідси Q = 30 – 5Р.

Функція попиту споживача В:

Р = 4 – Q, звідси Q = 40 – 10Р.

Функція попиту споживача С:

Р = 2 – Q, звідси Q = 40 – 20Р.

Ціна (Р) Ринковий попит (Q)
6 0
4 10
2 40
0 110

Задача №3
Абітурієнт, який тримає гроші на банківському рахунку при річній ставці 8%,

став студентом. Плата за рік навчання коштує 1200 дол., а за два роки – 
2200 дол. В яку суму обійшлася йому оплата за другий рік навчання?

Розв’язання:

1) 2200 – 1200 = 1000 (дол).
2) 1000 + (1000 • 0,08) = 1080 (дол).
Примітка. 80 дол. – це втрачені відсотки.

Задача №4
Припустимо, що фірма повністю монополізувала виробництво принципово

нового товару – відеотелефонів. Наведена інформація відображає стан фірми:
MR (граничний дохід) = 1000 – 20 Q,
TR (загальний дохід) = 1000 Q – 10 Q2,
MC (граничні витрати) = 100 + 10 Q,
де Q – обсяг випуску відеотелефонів, Р – ціна одного відеотелефону (в дол.). 
Скільки відеотелефонів буде реалізовано і за якою ціною, якщо:
1) Фірма функціонує як проста монополія?
2) Галузь (фірма) функціонує в умовах досконалої конкуренції?

Розв’язання:

1) Монополія отримує найбільші прибутки, виробляючи таку кількість
продукції, при якій граничний дохід (МR) дорівнює граничним витратам (МС),
тобто МR = MC. Тому

1000 – 20 Q = 100 + 10 Q,
30 Q = 900,
Q = 30 одиниць.

Так як загальний дохід – це дохід від реалізації (P . Q), 

40
2

20
2

10
2
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то TR = P.Q = 1000 Q – 10 Q2. Тоді функція попиту:
P = 1000 – 10 Q,
Р = 1000 – 10 . 30,
P = 1000 – 300,
P = 700 дол.

2) Так як крива пропозиції галузі така ж, як і крива граничних витрат моно�
полії, то функція пропозиції може бути представлена як

Р = 100 + 10 Q.
Функція попиту має вигляд Р = 1000 – 10 Q.
Рівновага на конкурентному ринкові:

100 + 10 Q = 1000 – 10 Q,
20 Q = 900,
Q = 45 одиниць.
Р = 1000 – 10 • 45 = 550 (дол).

Задача №5
Припустимо, що національне виробництво країни А містить два товари: Х (спо�

живчий товар) і Y (засіб виробництва). У поточному році було вироблено 500 оди�
ниць Х (при ціні за кожну – 2 ум.одиниці) і 20 одиниць товару Y (при ціні за
кожну – 10 ум.одиниць). До кінця поточного року п’ять машин (товар Y), що вико�
ристовуються, повинні бути замінені новими.

Розрахуйте:
а) величину ВНП (валового національного продукту);
б) величину ЧНП (чистого національного продукту);
в) обсяг споживання й обсяг валових інвестицій;
г) обсяг споживання та обсяг чистих інвестицій.

Розв’язання:

а) ВНП = 500 . 2 + 20 . 10 = 1200 (ум.од.);
б) ЧНП = ВНП – А, де А  — відрахування на амортизацію.

1200 –(5 . 10) = 1150 (ум.од.);
в) Обсяг споживання: 500 . 2 = 1000 (ум.од.); 

Обсяг валових інвестицій: 20 . 10 = 200 (ум.од.);
г) Обсяг споживання: 500 . 2 = 1000 (ум.од.); 

Обсяг чистих інвестицій: 200 – 5 . 10 = 150 (ум.од.).

Задача №6
Припустимо, що в країні, яка розвивається, співвідношення “капітал/продукт”

дорівнює 3. Як вплинуть на величину ВНП в умовах повної зайнятості інвестиції
обсягом 10 млн. доларів?

Розв’язання:
= 3, звідси П = ;

ВНП = = .

ВНП збільшився на млн. дол.

Творчі завдання*

1. Існують гострі суперечки відносно економічної корисності реклами.
Висловіть свої думки “за” й “проти” цього. 

2. На яких особливостях ринкової економіки грунтується добре відомий
вислів: “Немає багатих країн без ринкової економіки, але не всі з ринковою
економікою є багатими”.

3
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3
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3
+

Ê
3

10
33
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+=

+ ÊÊ
3
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Ï
Ê

*Одне з них пропонувалося учням додатково на вибір.











О КОМПЛЕКСНОЙ ОЛИМПИАДЕ
ПО МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ

И ИНФОРМАТИКЕ
1�3 мая 2000 года в Виннице (Украи�

на) состоялась комплексная олимпиада
по математике, физике и информатике. В
олимпиаде принимали участие команды
школ, лицеев и гимназий, ученики кото�
рых завоевали больше всего призовых
мест на Всеукраинских олимпиадах по
этим предметам – лицея №145 г.Киева,
физико�математической гимназии №17
г.Винницы, лицея №27 г.Харькова, Ри�
шельевского лицея г.Одессы, Украин�
ского физико�математического лицея
(г.Киев), технического лицея г.Винницы.
Соревнование лично�командное, каж�
дый участник выступает в многоборье.
Задания олимпиады, результаты можно
найти на
http://www.olymp.vinnica.ua/t2000. 

Ю.Я.Пасихов, председатель 
жюри олимпиады.

“Класс”, №9 (87), 2000

УЧРЕЖДЕН ФОНД В $7 МЛН. ЗА
РЕШЕНИЕ СЕМИ НЕРЕШЕННЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
В июне 2000 года через сеть Интернет

было объявлено о создании в США спе�
циального фонда, который выплатит по
$1 млн. за решение каждой из семи изве�
стных нерешенных математических про�
блем. Самая старая из этих проблем – ги�
потеза Римана – впервые была сформу�
лирована в 1859 г. Решение этой пробле�
мы смогло бы революционным образом
изменить основы криптографии, исполь�
зуемой при передаче и хранении данных.
Решение другой проблемы – уравнения
Навье�Стокса – существенно изменит
способы проведения гидро� и аэродина�
мических расчетов. С условиями прове�
дения конкурса и самими проблемами
можно ознакомиться на сайте
http://www.claymath.org. 

РИА "РосБизнесКонсалтинг" 

УКРАЇНСЬКІ УЧАСНИКИ
МІЖНАРОДНИХ УЧНІВСЬКИХ
ОЛІМПІАД УЖЕ ЗАВОЮВАЛИ 

128 МЕДАЛЕЙ

Сьомий рік поспіль українські шко�
лярі досить гідно представляють країну

ЛИШНИЕ ЛИ ТАЛАНТЫ В
УКРАИНЕ?

За пределами Украины начал 2000�
2001�й учебный год её лучший юный ма�
тематик Павел Пилявский. Он заочно, без
вступительных экзаменов зачислен сту�
дентом Массачусетского университета
(США).

Выпускник лицейного класса Вин�
ницкой средней школы №7, Павел Пи�
лявский установил столько мировых ре�
кордов на математических олимпиадах,
сколько до него не удавалось ни одному
ученику планеты. После 8 класса он по�
лучил бронзовую медаль на соревнова�
ниях в Индии, в следующем году – сере�
бряную в Аргентине, потом – золотую в
Тайване, после 11 класса – еще одну зо�
лотую в Румынии. После первых же по�
бед на винницкого вундеркинда обрати�
ли внимание специалисты Америки, Ан�
глии, Франции, Германии, Японии и в
дальнейшем "вели" его от олимпиады до
олимпиады. По окончании Павлом деся�
того класса он уже получил приглашение
из ряда стран на учебу в местные вузы, а
после выпуска приглашений стало боль�
ше, они были более настойчивыми и за�
манчивыми.

Воспитанный в семье патриотом, юно�
ша хотел бы учиться на Родине, но ни
один из украинских вузов не заинтересо�
вался талантливым математиком. Семья
Пилявских не настолько богата, чтобы
создать будущему студенту надлежащие
условия для учебы. Поэтому после дол�
гих раздумий Павел принял предложе�
ние и условия одного из лучших амери�
канских университетов, где ему гаранти�
ровали бесплатное обучение, ряд других
льгот.

Возвратится ли выпускник этого уни�
верситета в Украину, загадывать прежде�
временно. И в конечно счете – не для то�
го создают ему все условия для развития
редкого таланта за океаном, чтобы потом
просто так отпустить. Очевидно, еще бо�
лее благоприятными будут условия для
будущей работы. Каждому честному ук�
раинцу больно за свою страну, которая
на все растрачивает свои национальные
богатства, а вот для поддержки своих мо�
лодых талантов денег не находится.

Е.Захарьяш – ДИНАУ
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на Міжнародних учнівських олімпіадах
із математики, фізики, хімії, біології, еко�
логії, інформатики. За цей час вони заво�
ювали 128 медалей, із яких 21 золота, 49
срібних і 58 бронзових. Як розповів за�
відуючий відділом по роботі з обдарова�
ною молоддю Інституту змісту і методів
навчання Міністерства освіти і науки
України Борис Кремінський, інститут
уже декілька років займається ор�
ганізацією участі школярів у Всеук�
раїнських і підготовкою до Міжнародних
олімпіад і турнірів. Участь у таких
олімпіадах і турнірах, зазначає Борис
Кремінський – це вже своєрідна "золота
печатка" інтелектуальних здібностей.
Учасників Міжнародних олімпіад зара�
ховують до будь�якого ВНЗ України без
іспитів, а переможців Всеукраїнських
олімпіад – за результатами співбесіди.
Кандидатів у збірну України, як правило,
звільняють від випускних і перевідних
іспитів і нагороджують золотою медал�
лю. Наприклад, Ярослав Церковняк, пе�
реможець бага�тьох олімпіад і турнірів,
котрий завоював 1996 року золоту ме�
даль на Міжнародній фізичній олімпіаді
в Осло, отримав звання "абітурієнт ро�
ку", оскільки вступив одразу до двох
ВНЗ: у медінститут і на фізфак
Національного університету. Хоча там,
чесно кажучи, він дещо нудьгував: під час
вступу Ярослав знав програму третього
курсу. Минулого року в Італії дуже добре
виступила наша команда фізиків. Тільки
дві країни – Іран і Росія – перевершили
Україну за кількістю золотих медалей.
Наша команда, як і США, отримала три
золотих нагороди (Валерій Галянт (тех�
нічний ліцей м.Вінниці), Павло Бойко
(фізико�математична гімназія №17
м.Вінниці) і Олександр Зозуля (Укра�
їнський фізико�математичний ліцей
Київського університету імені Тараса
Шевченка) і дві срібних (Олег Мірошни�
ченко та Дмитро Якубовський). Учасник
Міжнародної олімпіади з математики
Максим Федорчук, учень 10 класу, наго�
роджений золотою медаллю і має най�
кращий результат серед 451 учасника
олімпіади. А Павло Пілявський уже
вчетверте брав участь у Міжнародній ма�
тематичній олімпіаді: 1996 року він отри�
мав бронзову медаль, 1997 – срібну, а
протягом останніх двох років завойову�
вав золоті медалі. 

Як правило, більшість у командах –
учні профільних шкіл великих міст. Хоча
є обдаровані діти і в глибинці. Велику ро�
боту в напрямі пошуку й розвитку
здібностей обдарованих дітей проводять

Український фізико�математичний
ліцей Київського університету, обласний
ліцей у Херсоні, ліцеї деяких інших міст
України. Але знайти й зібрати таких
учнів – то лише половина справи. Для
їхнього подальшого розвитку і наукової
діяльності необхідні відповідні умови:
бездоганне харчування і т.ін. Держава
має усвідомити, що ці діти – інтелекту�
альне майбутнє нації. У Китаї, напри�
клад, команду дітей�учасників Міжна�
родних олімпіад зустрічають біля трапа
літака як національних героїв із квітами
й оркестром. Тому що саме ці діти впли�
ватимуть на інтелектуальне і наукове
майбутнє країни. У нас же був випадок,
коли трикратний золотий медаліст (!)
Міжнародної олімпіади з математики
Юлій Санников через відсутність коштів
мешкав у напівпідвальному приміщенні.
Він і такі самі діти зазвичай вимушені
шукати прихистку у "свідоміших"
країнах, які приймають наші "виплекані
розуми" із розкритими обіймами...
Справді, процес розв'язання наукових
проблем – це не видовище. На ньому не
можна заробити гроші відразу. Адже
віддача від коштів, вкладених у талано�
витих молодих людей, років через десять
буде незмірно вищою, ніж прибуток від
наймасовішого спортивного видовища!
Не обділяють же увагою наших спортс�
менів�чемпіонів. А тому, що всі ро�
зуміють: вони гідно представляють нашу
країну на міжнародній арені. То невже
ціна м'язів вища за вартість розуму?

До речі, Президент України Леонід
Кучма підписав указ, яким зобов'язав
Кабінет Міністрів визначити перелік
напрямів і спеціальностей у вищих
навчальних закладах, на які призерів та
учасників Міжнародних учнівських
олімпіад прийматимуть без вступних
іспитів. Міністерство освіти і науки має
подавати матеріали про вчителів, які
готували призерів цих олімпіад для
присвоєння почесного звання "Заслу�
жений учитель України" і нагородження
іншими державними відзнаками.

Відповідно до указу, повідомляє аген�
ство "Інтерфакс�Україна", місцеві органи
виконавчої влади мають "уживати за�
ходів" для поліпшення житлових умов,
побутового обслуговування вчителів, які
підготували призерів Міжнародних
учнівських олімпіад, нагородження їх
грошовими преміями.

Н.Портна,
“День”, 02.09.2000
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From the Internet: Are Talanted People
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