
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ  

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДСУМКИ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД 

У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(2015/2016 н.р.) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ужгород 

Інформаційно-видавничий центр ЗІППО 

2016 

 



2 

 

ББК 74.200.58 

УДК 371.27-057.87(477.87) 

 

 

 

Підсумки Всеукраїнських учнівських олімпіад у Закарпатській 

області (2015/2016 н.р.). – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр 

ЗІППО, 2016. – 88 с. 
 

Це інформаційне видання – щорічник, в якому зібрані матеріали про  

І – IV етапи наймасовіших інтелектуальних змагань серед школярів. Воно 

адресоване працівникам методичних служб освіти міст та районів Закар-

паття, керівникам навчально-виховних закладів освіти, педагогам. 
 

Укладач:  

Райхель Г.Є., методист кабінету координаційно-методичної діяльнос-

ті Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти; 

 

Рецензенти:  

Палько Т.В., директор Закарпатського інституту післядипломної пе-

дагогічної освіти; 

Петечук В.М., заступник директора з навчально-методичної роботи 

та моніторингу якості освіти Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти;  

Лазар І.В., завідувач кабінету координаційно-методичної діяльності 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. 
 

 

 

 

Схвалено науково-методичною радою 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

(Протокол № 4 від 16 червня 2016 року) 

 

 

 

 

 

 

 

© Підсумки Всеукраїнських учнівських …, 2016 

© Інформ.-видав. центр ЗІППО, 2016 



3 

 

Розділ І. 

 

ПІДСУМКИ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД 
 

 

 

 

На виконання Програми розвитку освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки, 

схваленої розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адмініст-

рації 05.11.2012 № 593 та затвердженої одинадцятою сесією VІ скликання Зака-

рпатської обласної ради 16.11.2012 № 544, відповідно до Положення про Все-

українські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, кон-

курси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисцип-

лін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України 22.09.2011 № 1099 (зі змінами та до-

повненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011  

№ 1318/20056, Правил проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з мов та 

літератур національних меншин України, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України 06.10.2014 № 1134 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 22.10.2014 року № 1309/26086, на виконання наказів Міністер-

ства освіти і науки України 07.09.2015 № 915 „Про проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному 

році”, 02.02.16 № 72 „Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 07.09.2015 № 915 „Про проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році”, 

22.02.2016 № 143 „Деякі питання організації та проведення IV етапу Всеукраїн-

ських учнівських олімпіад з математики та інформатики у 2015/2016 навчаль-

ному році”, 29.02.2016 № 191 „Деякі питання організації та проведення IV ета-

пу Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки та хімії у 2015/2016 навча-

льному році”, 29.02.2016. № 192 „Деякі питання організації та проведення  

IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2015/2016 навчальному 

році”, 10.03.2016. № 243 „Про деякі питання організації та проведення IV етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2015/2016 

навчальному році”, 11.03.2016 № 248 „Про проведення ІV етапу Всеукраїнсь-

ких учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному ро-

ці”, 11.03.2016 № 252 „Деякі питання організації та проведення IV етапу Всеук-

раїнських учнівських олімпіад з мов та літератури національних меншин у 

2015/2016 навчальному році”, Правил проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, І етапу турнірів, І, ІІ етапів конкурсу з образотворчого ми-

стецтва та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, затверджених нака-

зом управління освіти і науки облдержадміністрації 05.01.2012 № 4 (зі змінами 

та доповненнями), наказів департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

05.10.2015 № 260 „Про проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році”, 05.01.2016  
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№ 2 „Про внесення змін до наказу департаменту освіти і науки облдержадмініс-

трації 05.10.2015 № 260 „Про проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівсь-

ких олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році”, 19.01.2016 

№ 10 „Про внесення змін до наказу департаменту освіти і науки облдержадмі-

ністрації 05.01.2016 № 2 „Про внесення змін до наказу департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 05.10.2015 № 260 „Про проведення І – ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навча-

льному році”, 29.02.2016 № 59 „Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівсь-

ких олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році”, 16.03.2016 

№ 82 „Про участь у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів” з 1 жовтня 2015 року до 9 лютого 2016 року проведено шкільні, ра-

йонні (міські), обласні учнівські олімпіади з 21 навчального предмета, у яких 

взяли участь у І етапі – 99850 учнів, у ІІ етапі – 18 464 учні, у ІІІ етапі – 1791 

учень. 

Проведення учнівських олімпіад згідно з вимогами Положення про Всеук-

раїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів забезпечував департамент 

освіти і науки облдержадміністрації. Закарпатський інституту післядипломної 

педагогічної освіти здійснював організаційно-методичний супровід відповідних 

учнівських змагань. З цією метою створено оргкомітет, а для здійснення пере-

вірки виконання завдань учасників – фахові журі (накази департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації 05.10.2015 № 260, 19.01.2016 № 10, 05.01.2016  

№ 2), при необхідності залучалися перекладачі для дітей з угорськомовних 

шкіл. 
 

Кількісний склад ІІІ етапу був сформований згідно з рейтингами,  

проводився очною особистою формою і за графіком у такі строки: 
 

Предмет Дата проведення Місце проведення 

 

французька мова  12 січня 2016 року ЗІППО 

англійська мова 13 січня 2016 року ЗІППО 

німецька мова 14 січня 2016 року ЗІППО 

фізика 15 січня 2016 року ЗІППО 

математика (І тур) 17 січня 2016 року ЗІППО 

угорська мова і література 18 січня 2016 року ЗІППО 

екологія 19 січня 2016 року ЗІППО 

українська мова і література 20 січня 2016 року ЗІППО 

економіка 21 січня 2016 року ЗІППО 

історія 22 січня 2016 року ЗІППО 

математика (ІІ тур) 24 січня 2016 року ЗІППО 

хімія 27 січня 2016 року ДВНЗ „УжНУ” 
 (хімічний факультет) 

румунська мова і література 28 січня 2016 року ЗІППО 

правознавство  29 січня 2016 року ЗІППО 

ЗІППО біологія  30 січня 2016 року 
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інформатика (І тур) 30 січня 2016 року ДВНЗ „УжНУ”  
(факультет інформаційних 

технологій) 
інформатика (ІІ тур) 31 січня 2016 року 

російська мова і література 1 лютого 2016 року ЗІППО 

астрономія 2 лютого 2016 року ЗІППО 

інформаційні технології 3 лютого 2016 року ДВНЗ „УжНУ” (факу-

льтет інформаційних тех-

нологій) 

географія 4 лютого 2016 року ЗІППО 

трудове навчання (технології) 5 лютого 2016 року Ужгородська загаль-

ноосвітня школи  

І – ІІІ ступенів № 8 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

українська мова і література в 

школах з угорською та румун-

ською мовами навчання 

9 лютого 2016 року ЗІППО 

 

Звіти про проведення ІІ етапу учнівських олімпіад з навчальних предметів 

та заявки на участь команд у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад були 

надіслані в оргкомітет вчасно, на адресу Закарпатського інституту післядипло-

мної педагогічної освіти. 

 

Загальна кількість учасників  

та переможців ІІІ етапу олімпіад з предметів: 
 

№ 

з/п 

Назва  

предмета 

 

Кількість 

учасників 

Кількість 

переможців 

1. Математика (І, ІІ тури)  167 (110) 41 

2. Біологія 139 31 

3. Історія 133 33 

4. Географія 124 30 

5. Фізика 123 31 

6. Українська мова і література 108 30 

7. Хімія 114 26 

8. Інформатика (І, ІІ тури)  92 (92) 18 

9. Англійська мова 88 29 

10. Інформаційні технології  88 20 

11. Угорська мова і література 81 27 

12. Німецька мова 81 27 

13. Українська мова і література  
в школах з угорською і румунською 

мовами навчання 

65 19 
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14. Економіка 57 11 

15. Правознавство 56 18 

16. Французька мова 51 18 

17. Російська мова 48 15 

18. Екологія 47 14 

19. Астрономія 44 10 

20. Трудове навчання (технології):   

 обслуговуюча праця 35 11 

 технічна праця 30 11 

21. Румунська мова і література 20 8 

 Усього: 1791 478 
 

Згідно з рейтингами з 2157 учасників у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів взяли участь 1791 учень. 
 

Загальна кількість учасників та переможців  

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2015/2016 навчального року: 
 

№ 

з/п 

Назва міста, 

району 

Усьо-

го 

учас-

ни- 

ків 

Усьо-

го 

пере- 

мож- 

ців 

% Дипломи за ступенями 

І % ІІ % ІІІ % 

1. УЗСШІ 173 74 43 14 19 27 36 33 45 

2. м. Ужгород 219 96 44 14 15 27 28 55 57 

3. м. Мукачево 193 75 39 20 27 15 20 40 53 

4. м. Берегово 82 7 8 1 14 0 0 6 86 

5. м. Хуст 129 51 39 8 16 15 29 28 55 

6. м. Чоп 23 3 13 0 0 2 67 1 33 

7. Берегівський  93 22 24 2 9 7 32 13 59 

8. Великоберез-

нянський  

41 4 10 0 0 0 0 4 100 

9. Виноградів-

ський  

119 31 26 4 13 11 35 16 52 

10. Воловецький  42 6 14 1 17 2 33 3 50 

11. Іршавський  93 16 17 0 0 7 44 9 56 

12. Міжгірський  63 17 27 2 12 2 12 13 76 

13. Мукачівський  72 13 18 2 15 4 31 7 54 

14. Перечинський  59 9 15 0 0 2 22 7 78 

15. Рахівський  79 9 11 4 44 1 12 4 44 

16. Свалявський 64 7 11 3 43 3 43 1 14 

17. Тячівський  95 21 22 8 38 3 14 10 48 

18. Ужгородський  81 12 15 2 16 5 42 5 42 

19. Хустський  71 5 7 0 0 2 40 3 60 

 Разом: 1791 478 27 85 18 135 28 258 54 
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Як свідчать результати ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навча-

льних предметів із 478 (595) переможців 193 (242 минулого) школярі навчаються 

в загальноосвітніх школах, а 285 (353 минулого року) – у гімназіях, ліцеях, спеціа-

лізованих школах, що становить майже 60 (59 минулого) відсотків від загальної 

кількості переможців учнівських змагань. Це свідчить про якісне зростання на-

вчання в закладах нового типу, а також про деяке уповільнення зростання знань 

учнів загальноосвітніх шкіл. Однією з причин є недотримання систематичності 

роботи з обдарованими учнями, слабке матеріальне і моральне стимулювання пе-

дагогів, які з року в рік показують стабільно високі результати. Також виникає на-

гальна потреба створення закладів нового типу, які взагалі відсутні в окремих ра-

йонах області (Воловецькому, Мукачівському та Рахівському).  

 

Кількість дипломів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

із навчальних предметів за типами НВЗ: 

 

Рік на-

вчання 

Кількість 

дипломів,  

усього 

Від-

сот- 

ки 

Кількість  

дипломів 

учнів загально-

освітніх шкіл 

Від-

сот- 

ки 

Кількість 

дипломів 

учнів за-

кладів но-

вого типу 

Від-

сот- 

ки 

2005/2006 434 100 216 49,7 218 50,3 

2006/2007 432 100 287 66,5 145 33,5 

2007/2008 455 100 326 71,6 129 28,4 

2008/2009 470 100 299 63,6 171 36,4 

2009/2010 417 100 225 54,0 192 46,0 

2010/2011 384 100 175 46,0 209 54,0 

2011/2012 631 100 343 54,0 288 46,0 

2012/2013 539 100 275 51,0 264 49,0 

2013/2014 519 100 239 46,0 280 54,0 

2014/2015 595 100 242 41,0 353 59,0 

2015/2016 478 100 193 40,0 285 60,0 

 

ІІІ етап олімпіад проводився в м. Ужгороді на базі Закарпатського інституту пі-

слядипломної педагогічної освіти, ДВНЗ „Ужгородський національний універ-

ситет” та в Ужгородській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 8 Ужгород-

ської міської ради Закарпатської області.  

Уже 17 років організовується учнівська олімпіада з української мови і лі-

тератури для шкіл із угорською та румунською мовами навчання, що надає мо-

жливості учням виявити свої здібності і мовленнєву діяльність державною мо-

вою. 

Слід відзначити цілеспрямовану роботу освітян області з виявлення і під-

тримки обдарованої учнівської молоді. Саме завдячуючи їхній фаховій майсте-

рності й впровадженню в навчальний процес сучасних методик та форм на-
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вчання з метою підготовки учнів до олімпіад, показники команд стали якісни-

ми, розширилася регіональна географія переможців.  
 

Кількість навчально-виховних закладів Закарпатської області,  

кількість закладів, учні яких брали участь у змаганнях та 

кількість переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2015/2016 н.р. подано в таблиці по районах і містах: 
 

№ 

з/п 

Місто,  

район 

Кількість 

 НВЗ  

НВЗ, учні 

яких брали 

участь у зма-

ганнях  

Кількість 

переможців 

ІІІ етапу 

1. Ужгородська ЗСШІ 1 1 74 

2. м. Ужгород 22 16 96 

3. м. Мукачево 19 13 75 

4. м. Хуст 9 7 51 

5. Виноградівський  50 14 31 

6. Берегівський  35 4 22 

7. Тячівський  67 13 21 

8. Іршавський  46 9 16 

9. Міжгірський  35 8 17 

10. Ужгородський 32 6 12 

11. Мукачівський 48 9 13 

12. Рахівський  34 8 9 

13. Свалявський  21 4 7 

14. м. Берегово 9 2 7 

15. Хустський 36 4 5 

16. Перечинський 18 4 9 

17. Великоберезнянський  22 2 4 

18. Воловецький 20 4 6 

19. м. Чоп 2 2 3 

 Разом: 526 130 478 

  

Звіти про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, тексти 

завдань ІІІ етапу та заявки для участі команд у IV етапі Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад з навчальних предметів надіслані на адресу Інституту іннова-

ційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України та на ад-

реси закладів, що їх проводять. 

Відзначилися високими показниками з усіх базових дисциплін школярі 

міст Ужгород, Мукачево, Хуст та Ужгородської загальноосвітньої спеціалізо-

ваної школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпат-

ської обласної ради. Підтвердили минулорічні досягнення учні Виноградівсько-

го, Берегівського, Тячівського, Міжгірського, Мукачівського районів. Засвідчи-
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ли системну роботу з обдарованими дітьми цього навчального року педагоги 

Іршавського, Ужгородського районів. 

Заслуговує на поширення досвіду робота з обдарованими дітьми в навча-

льно-виховних закладах: Ужгородській загальноосвітній спеціалізованій школі-

інтернаті з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної 

ради, класичній гімназії Ужгородської міської ради Закарпатської області та лі-

нгвістичній гімназії ім. Т.Г.Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської 

області, Мукачівській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 1 ім. О.С. Пуш-

кіна Мукачівської міської ради Закарпатської області й Мукачівському навча-

льно-виховному комплексі „Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія” Мука-

чівської міської ради Закарпатської обласної ради, Хустській гімназії-інтернаті 

Закарпатської області, Берегівській угорській гімназії ім. Габора Бетлена Бере-

гівської районної ради Закарпатської області та Виноградівській загальноосвіт-

ній школі І – ІІІ ступенів № 8 Виноградівської районної ради Закарпатської об-

ласті. 

 

Першу десятку за числом призерів ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад складають такі  

навчально-виховні заклади області: 

 

№ 

з/п 

Назва  

закладу освіти 

К-сть 

1. Ужгородська загальноосвітня спеціалізована школа-інтернат  

з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради 

74 

2. Класична гімназія Ужгородської міської ради Закарпатської 

області 

23 

3. Хустська гімназія-інтернат Закарпатської області 23 

4. Лінгвістична гімназія ім. Т.Г.Шевченка Ужгородської міської 

ради Закарпатської області 

17 

5. Берегівська угорська гімназія ім. Габора Бетлена Берегівської 

районної ради Закарпатської області 

14 

6. Виноградівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 8 

Виноградівської районної ради Закарпатської області 

12 

7. Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1 ім. 

О.С. Пушкіна Мукачівської міської ради Закарпатської  

області 

11 

8. Мукачівський навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня 

школа І ступеня – гімназія” Мукачівської міської ради Закар-

патської обласної ради 

10 

Ужгородська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 3 з пог-

либленим вивченням англійської мови Ужгородської міської 

ради Закарпатської області 

 

10 
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9. Мукачівська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 4 з пог-

либленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачів-

ської міської ради Закарпатської області 

9 

10. Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6 Мука-

чівської міської ради Закарпатської області 

8 

 

Отже, вихованці цих навчально-виховних закладів здобули 211 дипломів, 

що складає понад 40 відсотків від загального числа переможців. Хоча найкраща 

десятка цих навчальних закладів складає лише 2 відсотка від загальної кількості 

НВК І – ІІ та І – ІІІ ступенів області, яких усього 526. 

За результатами учнівських олімпіад, при Закарпатському інституті після-

дипломної педагогічної освіти з 20 навчальних предметів у лютому були орга-

нізовані відбірково-тренувальні збори, які проходили у два етапи, а саме: з 15 – 

20 лютого 2016 року – українська мова і література, німецька мова, французька 

мова, історія, фізика, екологія, економіка, інформаційні технології, румунська 

мова і література, угорська мова і література; з 22 – 27 лютого 2016 року –

російська мова і література, англійська мова, правознавство, математика, астро-

номія, хімія, біологія, географія, інформатика, трудове навчання.  

З метою якісної і перспективної підготовки у зборах взяли участь 131 (ми-

нулого року 253) переможці ІІІ етапу учнівських олімпіад з навчальних предме-

тів (із окремих дисциплін – тільки учні 10 – 11 та тільки 11 класів), а їхню під-

готовку проводили 88 (минулого року 101) науковців вишів, методисти інсти-

туту та кращі вчителі області. Відібрано на ІV етап, згідно з рейтингом Закар-

патської області, 84 школярі, з них – 72 учасники узяли участь. 
 

Кількість учасників відбірково-тренувальних зборів  

та переможців ІV етапу: 
 

№ 

з/п 

Предмети 2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 
Уч. Пер. Уч. Пер. Уч. Пер. Уч. Пер. Уч. Пер. 

1. Українська 

мова 

і література 

16 2 15 3 7 1 11 4 10 3 

2. Російська мо-

ва і література 

5 0 5 0 8 1 4 1 1 0 

3. Історія 17 3 11 2 12 1 19 3 8 2 

4. Правознавст-

во 

8 2 8 0 7 0 2 0 2 0 

5. Англійська 

мова 

10 2 8 4 9 2 20 5 5 2 

6. Німецька мова 10 4 10 3 14 2 23 4 14 4 

7. Французька 

мова 

10 0 7 0 9 1 10 2 6 2 

8. Математика 23 1 11 1 14 2 23 2 14 1 
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9. Фізика 8 1 10 4 14 2 14 2 8 3 

10. Астрономія 5 0 4 1 2 1 6 1 6 2 

11. Хімія 11 0 11 1 10 0 19 0 7 0 

12. Біологія 13 2 14 2 12 1 28 0 6 1 

13. Екологія 12 1 10 3 3 1 7 0 7 1 

14. Географія 12 3 10 3 11 0 13 2 7 3 

15. Інформатика 8 2 11 1 18 1 10 2 10 3 

16. Економіка 6 1 7 1 9 0 6 1 4 0 

17. Інформаційні 

технології 

3 1 12 1 9 2 11 1 4 1 

18. Трудове  

навчання 

10 0 10 0 10 0 3 0 6 1 

19. Педагогіка 

і психологія 

2 1 3 0 2 1 0 0 0 0 

20. Фізична  

культура  

– – 6 1 7 1 0 0 0 0 

21. Румунська 

мова  

і література 

      12 1 2 1 

22. Угорська мова 

і література 

      12 3 4 4 

 Усього: 189 26 183 31 187 20 253 34 131 34 

 

Цього року вдруге проводився ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіад 

із румунської мови і літератури та угорської мови і літератури. 

Переможцями ІV етапу стали 34 учні, із яких дипломами І ступеня нагоро-

джено – 10 (9 минулого року), ІІ ступеня – 7 (9 минулого року) та 17 (16 за по-

передній рік) – ІІІ ступеня, що складає понад 47 (37 минулого) відсотків від за-

гальної кількості членів команд. 

Слід відзначити, що з: угорської мови і літератури здобуто три дипломи 

першого ступеня та один другого; німецької мови – один другого та три дипло-

ми третього ступеня; української мови і літератури – два першого та один дип-

лом третього ступеня; інформатики – один диплом першого й два другого сту-

пеня; фізики та географії – по одному диплому першого, другого і третього 

ступеня; англійської мови – два дипломи першого ступеня; історії – по одному 

диплому другого та третього ступеня; французької мови й астрономії – по два 

дипломи третього ступеня; математики, біології, екології, інформаційних тех-

нологій, трудового навчання, румунської мови і літератури – по одному дипло-

му третього ступеня.  
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Кількість дипломів переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад з навчальних предметів 2015/2016 навчального року  

Закарпатської області: 
 

№ 

з/п 

Назва  

предмета 

Кіль-

кість 

учасни-

ків 

Ступінь  

диплома 

Усього 

дипломів 

І ІІ ІІІ 

1. Угорська мова  

і література 

9 3 1 0 4 

2. Німецька мова 6 0 1 3 4 

3. Українська мова і 

література 

4 2 0 1 3 

4. Інформатика 4 1 2 0 3 

5. Фізика 5 1 1 1 3 

6. Географія 3 1 1 1 3 

7. Англійська мова 5 2 0 0 2 

8. Історія 3 0 1 1 2 

9. Французька мова 2 0 0 2 2 

10. Астрономія 3 0 0 2 2 

11. Математика 7 0 0 1 1 

12. Біологія 3 0 0 1 1 

13. Екологія 2 0   0 1 1 

14. Інформаційні  

технології 

3 0 0 1 1 

15. Трудове навчання 1 0 0 1 1 

16. Румунська мова  

і література 

5 0 0 1 1 

17. Правознавство 1 0 0 0 0 

18. Економіка 1 0 0 0 0 

19. Російська мова 

і література 

1 0 0 0 0 

20. Хімія 4 0 0 0 0 

 Разом: 72 10 7 17 34 

 

Якщо порівнювати якісний показник виступу команди Закарпатської облас-

ті з минулим роком, то є по 34 дипломи цього року і минулого року, а перемож-

ців, які одержали дипломи першого ступеня – десять (попри дев’яти минулого 

року), дипломів другого ступеня – сім (дев’ять за попередній рік) й дипломів 

третього ступеня – сімнадцять (шістнадцять минулого). Самі ж переможці про-

демонстрували високий рівень знань, умінь і навичок з української, угорської, 

румунської мов і літератури, історії, англійської, німецької та французької мов, 

математики, фізики, астрономії, біології, екології, географії, інформатики, інфо-

рмаційних технологій та трудового навчання. 
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На діаграмі зображено показник виступів команд Закарпатської області  

на ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів  

з 2000 по 2016 навчальні роки: 

 
 

Загальну кількість дипломів, здобутих на ІV етапі  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів,  

та результати виступу учнів області також добре ілюструє графік  

(число дипломів різних ступенів з 2000 по 2016 навчальні роки): 
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Вагомий якісний здобуток цього року на ІV етапі Всеукраїнських учнівсь-

ких олімпіад з навчальних предметів у олімпійців Ужгородської загальноосвіт-

ньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих пред-

метів Закарпатської обласної ради, які здобули 8 дипломів – по два першого й 

другого та чотири третього ступеня. Ефективно виступили на цьому етапі учні 

шкіл міста Хуст – 7 переможців (один диплом першого, по два другого та тре-

тього ступеня – гімназія-інтернат й по одному диплому першого та третього 

ступеня – ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2). Добрі результати участі на ІV етапі учнів-

ських змагань засвідчили Ужгородські школярі – 6 переможців (один диплом 

першого та два дипломи другого ступеня – класична гімназія, один диплом 

першого ступеня у лінгвістичній гімназії ім. Т.Г. Шевченка та по одному тре-

тього ступеня – СЗОШ І – ІІІ ступенів № 5 й багатопрофільного ліцею „Інте-

лект” – ЗОШ І – ІІІ ступенів № 11). Із гарними здобутками повернулися учас-

ники цього етапу – учні шкіл міста Мукачева, виборовши 5 дипломів перемож-

ця, а саме: ЗОШ І – ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка № 2 – один диплом першого 

ступеня, навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня школа І ступеня – гі-

мназія”, ЗОШ І – ІІІ ступенів № 13, СЗОШ І – ІІІ ступенів № 4, № 16 – по одно-

му диплому третього ступеня); Виноградівського району – два призові місця 

(диплом першого ступеня у школярки Шаланківської ЗОШ І – ІІІ ступеня та 

диплом третього ступеня в учня ЗОШ І – ІІІ ступеня № 8); Берегівського району 

– два переможці (учасниця Берегівської гімназії імені Габора Бетлена виборола 

диплом першого ступеня, а ліцею з гуманітарним та природничим профілем с. 

Великі Береги – диплом другого ступеня); Тячівського району – два переможці 

(по одному диплому третього ступеня в учасників Буштинської ЗОШ І – ІІІ 

ступенів та Солотвинського ліцею інтернатного типу гуманітарного та природ-

ничого профілю з румунською мовою навчання); учениці Тисаашванської зага-

льноосвітньої школи І – ІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської 

області – диплом першого ступеня, а в учасниці Вільхівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської області – диплом 

третього ступеня. 

 

Райони/міста Закарпатської області, які мають переможців ІV етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  

2015/2016 навчального року: 

 

№ з/п Місто, район Ступінь диплома Усього 

дипломів 

Відсотки 

І ІІ ІІІ 

1. Ужгородська ЗСШІ  2 2 4 8 23 

2. м. Хуст  2 2 3 7 20 

3. м. Ужгород 2 2 2 6 18 

4. м. Мукачево 1 0 4 5 15 

5. Виноградівський район 1 0 1 2 6 

6. Берегівський район 1 1 0 2 6 

7.  Тячівський район 0 0 2 2 6 
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8. Ужгородський район 1 0 0 1 3 

9. Іршавський район 0 0 1 1 3 

 Усього: 10 7 17 34 100 

 

Список переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

із навчальних предметів 2015/2016 навчального року: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові  

учня 

Клас Назва  

навчального 

закладу 

Дип- 

лом 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

працівника, 

який підготу-

вав учня 

Угорська мова і література 

1. Ферко  

Река  

Чабівна  

9 Тисаашванська загаль-

ноосвітня школа І – ІІ 

ступенів Ужгородської 

районної ради Закар-

патської області 

І Оноді  

Еріка  

Стефанівна  

2. Борто  

Лейла  

Борнобашів-

на 

10 Шаланківска загально-

освітня школи І – ІІІ сту-

пенів Виноградівської ра-

йонної ради Закарпатської 

області 

І Шаркаді 

Катерина  

Іванівна 

 

3. Копас  

Ребека  

Магдолна  

Юліївна 

11 Берегівська угорська гім-

назія імені Габора Бетле-

на Берегівської районної 

ради Закарпатської облас-

ті 

І Сабов  

Єва Бертолоні-

вна 

4. Варга  

Патрісія 

Іштванівна 

11 Ліцей з гуманітарним та 

природничим профілем с. 

Великі Береги 

ІІ Ковач  

Андрій  

Андрійович 

Німецька мова 

5. Сабов  

Андрій  

Степанович 

 

7 

(11) 

Класична гімназія Ужго-

родської міської ради За-

карпатської області 

ІІ Зимомря  

Марія  

Юріївна 

6. Романюк  

Яна  

Романівна 

6 

(10) 

(за 

11) 

Мукачівський навчально-

виховний комплекс „За-

гальноосвітня школа І 

ступеня – гімназія” Мука-

чівської міської ради За-

карпатської обласної ради 

ІІІ Калинич  

Інна  

Анатоліївна 

7. Луканинець 

Уляна  

11 Вільхівська загально-

освітня школа І – ІІІ сту-

ІІІ Кивеждій  

Світлана  
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Володимирі-

вна 

 

пенів Іршавської ра-

йонної ради Закарпатської 

області 

Іванівна 

8. Чекрій  

Катерина 

Борисівна 

11 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІІ Ілющенко  

Андріана  

Василівна 

Українська мова і література 

9. Лашкай 

Ангеліна 

Михайлівна 

10 Мукачівська загально-

освітня школа І – ІІІ сту-

пенів № 2 ім.Т.Г.Шев-

ченка Мукачівської мі-

ської ради Закарпатської 

області 

І Лашкай  

Віта  

Степанівна 

10. Лукач  

Анастасія 

Михайлівна  

11 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

І Михайлянич 

Марина  

Петрівна 

11. Човганин 

Тетяна  

Іванівна 

9 Хустська гімназія-інтер-

нат Закарпатської області 

ІІІ Юрик  

Лариса  

Петрівна 

Інформатика 

12. Томаш 

Станіслав 

Миколайо-

вич 

10 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

І Шкелебей  

Іван  

Михайлович 

13. Макарович 

Адальберт 

Віталійович 

9 Класична гімназія Ужго-

родської міської ради За-

карпатської області 

ІІ Гаранжа  

Оксана  

Ярославівна 

14. Фекете 

Іван 

Іванович 

10 Хустська гімназія-інтер-

нат Закарпатської області 

ІІ Дронь  

Микола  

Федорович 

Фізика 

15. Павлиши-

нець  

Едуард  

Едуардович 

 

10 Хустська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів № 2 

Хустської міської ради 

Закарпатської області 

І Басараб  

Вікторія  

Дмитрівна 
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16. Юрченко 

Юліана  

Андріївна 

 

9 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІ Томаш  

Іванна  

Михайлівна 

17. Томаш  

Станіслав 

Миколайо-

вич 

10 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІІ Томаш  

Іванна  

Михайлівна 

Географія 

18. Микита  

Анастасія 

Іванівна 

10 Хустська гімназія-інтер-

нат Закарпатської області 

І Тимчик  

Галина  

Анатоліївна 

19. Кикина  

Ангеліна 

Богданівна 

11 Хустська гімназія-інтер-

нат Закарпатської області 

ІІ Тимчик  

Галина  

Анатоліївна 

20. Балонін  

Олександр 

Олександро-

вич 

10 Мукачівська загальноос- 

вітня школа І – ІІІ ступе- 

нів № 13 Мукачівської  

міської ради Закарпат- 

ської області 
 

ІІІ Пасічник 

Галина  

Остапівна 

Англійська мова 

21. Зарева  

Юлія  

Володими-

рівна 

7 

(11) 

Класична гімназія Ужго-

родської міської ради За-

карпатської області 

І Риба  

Алла  

Іванівна 

22. Онуфрій  

Павло  

Павлович 

7 

(11) 

Лінгвістична гімназія ім. 

Т.Г.Шевченка Ужго-

родської міської ради За-

карпатської області 

І Порохнюк 

Ганна  

Йосипівна 

Історія 

23. Барнич  

Сергій  

Сергійович 

10 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІ Шульженко 

Людмила  

Геннадіївна 

24. Роман  

Василь  

Сергійович 

11 Мукачівська спеціалі-

зована школа І – ІІІ сту-

пенів № 4 з поглибленим 

вивченням окремих пред-

ІІІ Береш  

Лариса 

Василівна 
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метів та курсів Мукачів-

ської міської ради Закар-

патської області 

Французька мова 

25. Дель  

Соль  

Арсен  

Моріс  

Нестор  

Орестович 

11 Хустська гімназія-інтер-

нат Закарпатської області 

ІІІ Самостійне  

вивчення 

26. Сидюк  

Марія  

Сергіївна 

11 Ужгородська спеціалізо-

вана школа І – ІІІ ступенів 

№ 5 з поглибленим ви-

вченням іноземних мов 

Ужгородської міської ра-

ди Закарпатської області 

ІІІ Копча  

Антоніна  

Миколаївна 

Астрономія 

27. Кунцьо  

Дмитро 

Юрійович 

 

10 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІІ Томаш  

Іванна 

Михайлівна 

28. Павлиши-

нець  

Едуард  

Едуардович 

10 Хустська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів № 2 

Хустської міської ради За- 

карпатської області 

ІІІ Басараб  

Вікторія  

Дмитрівна 

Математика 

29. Німець  

Джесіка  

Василівна 

10 Ужгородська загаль-

ноосвітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІІ Ігнатоля  

Наталія  

Анатоліївна 

Інформаційні технології 

30. Вовк  

Ігор  

Анатолійо-

вич 

11 Виноградівська загально-

освітня школа І – ІІІ сту-

пенів № 8 Виногра-

дівської районної ради 

Закарпатської області 

ІІІ Ісак  

Іван  

Семенович 

Біологія 

31. Кувик  

Володимир 

Володимиро-

8 Багатопрофільний ліцей 

„Інтелект” – загально-

освітньої школи І – ІІІ 

ІІІ Білецька  

Олеся  

Емілівна 
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вич ступенів № 11 Ужго-

родської міської ради За-

карпатської області 

Екологія 

32. Коцар  

Ольга  

Сергіївна 

11 Мукачівська загальноос-

вітня школа І – ІІІ сту-

пенів № 10 Мукачівської 

міської ради Закарпатсь-

кої області  

ІІІ Савчин 

Наташа  

Василівна 

Трудове навчання 

33. Орос  

Василь  

Володими-

рович  

10 

(за 

11) 

Буштинська загально-

освітня школа І – ІІІ сту-  

пенів Буштинської селищ-

ної ради Тячівського ра-

йону Закарпатської облас-

ті  

ІІІ Коршинський 

Іван  

Юрійович 

Румунська мова і література 

34. Симйонка 

Валентина 

Василівна 

11 Солотвинський ліцей ін-

тернатного типу гума-

нітарного та приро-

рдничного профілю з ру-

мунською мовою нав-

чання Солотвинської се-

лищної ради Тячівського 

району Закарпатської об-

ласті 

ІІІ Алб  

Марія  

Василівна 

 

Щоб поліпшити рівень підготовки школярів області, необхідно здійснити 

реальну профілізацію, розширити мережу міжшкільних факультативів, активі-

зувати участь школярів у інтернет-олімпіадах та ширше залучати учнів до учас-

ті в турнірах, конкурсах всеукраїнського рівня, створити в області чітку систе-

му морального і матеріального стимулювання вчителів, які найбільш продукти-

вно працюють з обдарованими школярами.  

У районах і містах області вкрай необхідним є створення оздоровчих табо-

рів, літніх шкіл, тренувальних зборів для обдарованих дітей, в яких би працю-

вали талановиті вчителі. Без сумніву, відсутність навчально-виховних закладів 

нового типу ІІ – ІІІ ступенів природничо-математичного напряму також не 

сприяє поліпшенню результатів на ІV етапі учнівських олімпіад команд Закар-

патської області. У зв’язку з цим, актуальною залишається проблема створення 

в області навчально-виховних закладів ІІІ ступеня природничо-математичних 

дисциплін. Ці НВЗ могли б стати центром підготовки обдарованих школярів із 

залученням для роботи в них кращих науковців, учителів та методистів області. 

Також слід відділам і управлінням освіти райдержадміністрацій та міськвикон-
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комів ініціювати створення класів, паралелей із поглибленим вивченням фізи-

ки, математики й інших предметів. 

 

Кількість дипломів переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад у 2013/2014, 2014/2015 та 2015/2016 навчальних роках  

команд Закарпатської області: 

 
№ 

з/п 

Назва  

предмета 

К-

сть 

уч. 

2013/2014 Бал К-

сть 

уч. 

2014/2015 Бал К-

сть 

уч. 

2015/2016 Бал 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

1. Укр. мова і 

л-ра 

2 0 0 1 0,5 5 0 1 3 1,2 4 2 0 1 1,5 

2. Математ. 4 0 1 1 1 7 0 0 2 0,3 7 0 0 1 0,1 

3. Англ. мова 3 0 1 1 1,3 6 2 1 2 2,5 5 2 0 0 2,0 

4. Нім. мова 5 2 0 0 2 9 3 0 1 1,8 6 0 1 3 1,0 

5. Екологія 3 0 0 1 0,3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5 

6. Рос. мова і 

л-ра 

1 0 0 1 1,0 3 0 0 1 0,3 1 0 0 0 0 

7. Історія 4 1 0 0 0,25 8 0 2 1 0,9 3 0 1 1 1,3 

8. Інформат. 4 0 0 1 0,25 3 0 1 1 1,3 4 1 2 0 2,75 

9. Фізика 6 0 1 1 0,7 5 0 1 1 0,8 5 1 1 1 1,8 

10. Хімія 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

11. Біологія 6 0 0 1 0,2 4 0 0 0 0 3 0 0 1 0,3 

12. Географія 4 0 0 0 0 4 0 1 1 1 3 1 1 1 3,0 

13. Правознав. 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

14. Франц. 

мова 

3 0 1 0 1 3 1 0 1 2 2 0 0 2 1,0 

15. Економіка 5 0 0 0 0 3 0 0 1 0,3 1 0 0 0 0 

16. Інформ. 

техн. 

3 0 1 1 1,3 3 0 0 1 0,3 3 0 0 1 0,3 

17. Астроном. 2 0 0 1 0,5 3 0 1 0 1 3 0 0 2 0,7 

18. Труд. на-

вч. 

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1,0 

19. Фіз. культ. 2 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Педаг. і 

псих. 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Румун. 

мова і л-ра 

0 0 0 0 0 5 0 1 0 0,6 5 0 0 1 0,2 

22. Угорська 

мова і л-ра 

0 0 0 0 0 9 3 0 0 1,7 9 3 1 0 2,0 

 Усього: 66 3 6 11 44/6

6= 

0,67 

90 9 9 16 88/ 

90= 

0,98 

72 10 7 17 88/ 

72= 

1,2 

 2013/2014 – 

2014/2015 
132/156=0,85       

 2014/2015 – 

2015/2016 
     176/162=1,09 

 

Отже, проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних пред-

метів дає можливість учням виявити свої здібності та застосовувати набуті на-

вички, підвищити інтерес до більш поглибленого вивчення навчальних дисцип-

лін, розвивати зацікавлення до предмета, формувати високу інноваційну пізна-
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вальну активність. Тому педагогічним колективам необхідно не тільки побачи-

ти риси загальної обдарованості кожного школяра-переможця, але й турбувати-

ся про подальший розвиток і вдосконалення такої особистості, розвивати неор-

динарні творчі здібності та індивідуальні особливості. Проведення ж олімпіад, 

конкурсу полягає в перевірці та виявленні базового рівня освіти з певним добо-

ром творчого та експериментального характеру, які формують особисту пози-

цію, самостійність, послідовність і логічність, стимулюють до творчого та 

практичного самовдосконалення учнів.  

Із метою поліпшення роботи з обдарованою молоддю в школах області на-

уково-педагогічні працівники Закарпатського інституту післядипломної педаго-

гічної освіти щорічно розробляють комплекс завдань з підготовки до учнівсь-

ких олімпіад із кожного навчального предмета та збірник завдань із підготовки 

учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предме-

тів. Завдання для ІІ етапу учнівських олімпіад надсилалися електронною по-

штою відповідальній контактній особі у день проведення змагання. А для поле-

гшення та контролю оргкомітетом на відповідність рейтинговому складу учас-

ників ІІІ етапу олімпіад їхня реєстрація відбувалася в on-line режимі.  

Для вчасного, прозорого і гласного оприлюднення попередніх результатів 

(протоколів) ІІІ етапу олімпіад, завдання та ключі розв’язків до них розміщува-

лися на сайті інституту наступного дня після проведення олімпіад, конкурсу – 

протягом одного робочого дня після проведення змагань. Упродовж трьох ро-

бочих днів з моменту оприлюднення попередніх результатів відповідної олімпі-

ади, у разі виникнення питань щодо результатів, учасники подавали апеляційні 

заяви, а апеляційні комісії розглядали їх упродовж двох наступних робочих 

днів. У заяві учень зазначав причину апеляції.  

Остаточні результати змагань (спільні рішення оргкомітету та журі олім-

піад) оприлюднювалися на сайтах департаменту освіти і науки облдержадмініс-

трації та Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. З метою 

поліпшення підготовки переможців ІІІ етапу учнівських олімпіад до участі їх в 

ІV етапі Всеукраїнських олімпіад проводилися відбірково-тренувальні збори, а 

списки учасників відбірково-тренувальних зборів розміщувалися на інститутсь-

кому сайті.  

Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів є найбільш ма-

совою формою інтелектуальних змагань серед школярів. На них учні продемо-

нстрували глибокі та ґрунтовні знання мов, нестандартні підходи до вирішення 

задач, уміння презентувати та захищати свої ідеї та проекти. 
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Розділ ІІ. 

 

АНАЛІЗ ОЛІМПІАДНИХ ЗАВДАНЬ  

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД  

З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

 

 

 

Українська мова і література 
 

 У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літера-

тури взяли участь 9870 учнів, у ІІ етапі – 1734. 

20 січня 2016 року проведено ІІІ етап учнівської олімпіади з української 

мови та літератури. В олімпіаді взяли участь 108 учнів 8 – 11 класів навчально-

виховних закладів Закарпатської області.  

Олімпіадні завдання охоплювали програмовий матеріал із різних розділів 

курсу за попередні роки навчання та теми, які учні вже повинні були опанувати 

у 2015/2016 н.р. відповідно до чинних навчальних програм з української мови 

та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.  

Творчі роботи засвідчили, що учні вміють самостійно будувати послідов-

ний повний текст, добирати переконливі аргументи і вводити у твір доречні і 

цікаві приклади, відносно повно висвітлювати зазначену тему, на достатньому 

рівні користуватися художнім словом. Поряд із цим, слід зазначити, що чимало 

робіт хибують такими помилками: відсутність аргументованості, примітивність 

суджень і викладу, поверховість висвітлення теми, порушення структури спів-

відношення частин роботи, не завжди вдалий добір слів, фактичні новинки. 

У мовленнєвому оформленні творчих робіт ураховувалася відповідність 

роботи орфографічним, пунктуаційним, лексичним, граматичним і стилістич-

ним нормам української мови. 

З метою об’єктивної оцінки набутих знань із літератури учням пропонува-

лося: дати відповідь на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у ви-

словлюваннях. 

Лінгвістичні завдання спрямовувалися на те, щоб з’ясувати рівень навче-

ності учнів з усіх розділів мовознавчої науки: фонетики, лексики, фразеології, 

морфології, синтаксису, орфографії та пунктуації, культури мовлення та вияв-

лення практичних умінь робити повний синтаксико-морфологічний розбір ре-

чення, редагувати, створювати висловлювання відповідно до вимог і особливо-

стей завдання. 

Із синтаксичним аналізом речень учні справилися добре. 

Проте до типових помилок належать: неправильність визначення другоря-

дних членів речення, непослідовність визначення другорядних членів речення, 

непослідовність і неповнота розбору. 

Тестові завдання виявилися найбільш легкими для учасників олімпіади. 
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Визначення роду незмінних іменників іншомовного походження виявилося 

одним із складних завдань для учасників олімпіади. 

Переможцями стали ті учасники, що виконали роботи оригінальніше за 

інших, на високому творчому рівні. Так, під час виконання творчого завдання, 

11 відсотків учасників олімпіади виявили високий рівень розкриття теми, логі-

чної послідовності викладу думок, стрункості побудови твору, 46 відсотків – 

достатній рівень творчих здібностей; 43 відсотки – середній рівень. 

Цікаве розкриття тем „Образ нової людини у творі М.Хвильового „Я (Ро-

мантика)”, „У чому трагедія народу за романом Ю.Яновського „Вершники”, 

„Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена” продемон-

стрували під час виконання творчого завдання учні 11 класу.  

Однак кілька недоліків допущені під час написання твору, а саме: відхи-

лення від теми, порушення послідовності її викладу, висловлювання не завжди 

конкретне, просторовий виклад міркувань, не підкріплений фактичним матеріа-

лом, нелогічне розташування абзаців, основна думка не аргументована. У тво-

рах багато орфографічних і пунктуаційних огріхів.  

Учні 11 класу непогано виконали синтаксико-морфологічний розбір ре-

чення, розставили пропущені розділові знаки, накреслили його структурну 

схему, дали характеристику всій конструкції та її компонентам. Дев’ятнадцять 

учнів набрали по 10 – 15 балів із 15 можливих, що становить 70 відсотків від 

кількості одинадцятикласників, які брали участь в олімпіаді. Виконуючи друге 

завдання з мови на встановлення відповідностей щодо випадків уживання тире, 

вони теж добре справилися із цим завданням (96 відсотків). Належним чином 

виконали ІІІ завдання з мови, яке вимагало встановити відповідності щодо ві-

докремлених членів речення. 21 учасник олімпіади отримав за це завдання бі-

льше половини балів, що становить 78 відсотків. 

Усім категоріям учнів були запропоновані по 10 бліц-запитань з українсь-

кої літератури. 

Аналіз відповідей показав, що з 27 одинадцятикласників за це завдання 11 

набрали більше половини балів, що складає 41 відсоток.  

Таким чином, серед учнів 11 класу з можливих 55 балів менше половини 

набрали: Ілик Олександра Олександрівна, учениця Берегівської гімназії Бере-

гівської міської ради (учитель Селехман Н.М. ); Крічфалушій Ольга Іванівна, 

учениця Тячівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 ім. В.Ґренджі-

Донського Тячівської міської ради (учитель Роспопа М.Ю.). 

У 10 класі учням необхідно було написати твір-роздум на одну з тем: „По-

етична самобутність Гуцульщини (за повістю М.Коцюбинського „Тіні забутих 

предків)”, „Національні типи й характери в художній прозі І.Нечуя-

Левицького”, „Добре бути вчителем, поетом, воїном, але найважливіше зали-

шитися людиною”. 

Виконуючи це завдання, частина учнів припустилася таких помилок: не-

вмотивоване формулювання тези, недостатня кількість аргументів, прикладів із 

літератури, суспільного та власного життя, недотримання схеми побудови роз-

горнутого роздуму, стилістичні, лексичні, граматичні огріхи. Загалом 4 учні на-
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брали високі бали за це завдання, що складає 14 відсотків.  У завданнях з украї-

нської мови учні допускали значні помилки під час з’ясування значення слів-

паронімів та утворення з ними словосполучень. Частина учнів 10 класу виявили 

недостатній рівень знань під час виконання ІІ завдання з української літерату-

ри. Із можливих 10 балів вони набрали 1 – 3, що складає 21 відсоток. 

Отже, із 29 учнів 10 класу з можливих 55 балів менше половини набрали: 

Синичка Євгенія Борисівна, учениця Мукачівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 11 Мукачівської міської ради (учитель Гога Т.В.), Бірчин 

Мар’яна Анатоліївна, учениця Нижньоворітської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Воловецької районної ради (учитель Коростовська М.Ф. ), Бедей 

Вікторія Іванівна, учениця Тячівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 1 ім. В.Ґренджі-Донського Тячівської міської ради (учитель Рекіта Г.І.), Ба-

бій Юліана Мирославівна, учениця Лужанської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів Рахівської районної ради (учитель Піцура Т.П.), Романюк Ростислав 

Васильович, учень Слободянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Бе-

регівської районної ради (учитель Орос І.Я.) .  

Учні 9 класу у творчій роботі мають такі недоліки: невміння пов’язати 

предмет обговорення із сучасністю, добирати переконливі докази для обґрунту-

вання певного явища, відносне багатство словникового запасу. Достатній рівень 

знань школярі виявили під час виконання другого питання з літератури. Більше 

половини балів набрали 58 відсотків дев’ятикласників. 

З української мови учні показали середній рівень знань під час виконання 

синтаксичного розбору речення. Найкраще справилися з другим завданням, яке 

передбачало визначити вид підрядного речення, який відповідає кожному фра-

гментові складного речення. Так, 23 учасники з 26 набрали більше половини 

балів, що становить 88 відсотків. 

Загалом, серед учнів 9 класу менше половини балів набрали: Заводяк Ана-

толій Юрійович, учень Верхньоворітської загальноосвітньої школи І – ІІІ сту-

пенів Воловецької районної ради (учитель Щобак О.М.), Рошинець Василь Ва-

сильович, учень Синевирської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Міжгір-

ської районної ради (учитель Цімбота О.І.), Король Вадим Юрійович, учень 

Нижньокоропецької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Мукачівської ра-

йонної району (учитель Бундаш О.Ю. ), Манюра Юліанна Іванівна, учениця 

Чертезької загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Ужгородської районної ради 

(учитель Чернак М.Ю.), Гавдан Кароліна Михайлівна, учениця загальноосвіт-

ньої школи сад І – ІІ ступенів смт Батьово Берегівського району (учитель Пет-

ренко Т.В.). 

У процесі виконання творчих робіт учнями 8 класу простежувалося пору-

шення послідовності викладу думок, недотримання стильової єдності. Викону-

ючи бліц-завдання з літератури, учні виявили посередні знання програмового 

матеріалу, не дотримувалися чіткості й лаконічності у висловлюваннях. Із 26 

учасників олімпіади 10 (38відсотків) отримали 0 – 2 бали з 10 можливих.  

Із завдань з української мови учні найкраще виконали IV, що передбачало 

позначити цифрами слова, утворені відповідними способами (96 відсотків). 
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Серед восьмикласників менше половини балів набрали: Костик Катерина 

Семенівна, учениця Горондівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Му-

качівської районної ради (учитель Глеба М.Ю.), Степенко Діана Анатоліївна, 

учениця Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №10 Мукачівсь-

кої міської ради (учитель Калинич М.Т.), Варга Мирослава Мирославівна, уче-

ниця Грушівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Грушівської сіль-

ської ради Тячівського району (учитель Катринець Я.І.), Кундря Юлія Михай-

лівна, учениця Слободянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Берегів-

ської районної ради (учитель Ізай Г.П.), Фрінцко Ростислав Юрійович, учениця 

Лінцівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ра-

ди (учитель Голич Н.Ю.). 

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури: 

 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 11 1 3 3 7 

2. м.Ужгород 10   1 4 5 

3. м.Мукачево 12 1 1 2 4 

4. м.Берегово 4       0 

5. м.Хуст 6   3 1 4 

6. м.Чоп 1       0 

7. Берегівський район 5       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

3     1 1 

9. Виноградівський 

район 

4       0 

10. Воловецький район 4       0 

11. Іршавський район 5       0 

12. Міжгірський район 8     1 1 

13. Мукачівський район 6 1   1 2 

14. Перечинський  

район 

6     2 2 

15. Рахівський район 5       0 

16. Свалявський район 5 1 1   2 

17. Тячівський район 3       0 

18. Ужгородський  

район 

5   1   1 

19. Хустський район 5   1   1 

 Разом: 108 4 11 15 30 
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За результатами відбірково-тренувальних зборів визначено чотирьох учас-

ників ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури. Ко-

манда олімпійців у складі чотирьох учасників узяла участь в олімпіаді, яка від-

булася 28 – 31 березня 2016 року у м. Полтаві. За результатами виступу на цьо-

му етапі Лукач Анастасія, учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради та Лашкай Ангеліна, учениця 10 класу Мукачів-

ської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г. Шевченка Мукачів-

ської міської ради Закарпатської області здобули по диплому І ступеня, а Чов-

ганин Тетяна, учениця 9 класу Хустської гімназії-інтернат Закарпатської облас-

ті – диплом ІІІ ступеня. 

Історія 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії взяли участь 6903 

учасники, у ІІ етапі – 1608 учасників. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії відбувся 22 січня 

2016 року відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади. 

Для організації та проведення олімпіади створювався оргкомітет, а для пе-

ревірки завдань – журі. 

Очолював роботу журі Офіцинський Роман Андрійович – доктор історич-

них наук, професор кафедри історії України історичного факультету ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет”. У роботі журі взяли участь 5 ви-

кладачів історичного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний універси-

тет” та 25 учителів з різних міст та районів області. 

Зміст і характер завдань та критерії оцінювання розроблені згідно з вимо-

гами Міністерства освіти і науки України та чинної Програми з історії України 

та всесвітньої історії відповідною комісією. 

Учасники олімпіади виконували шість різних видів завдань, а саме: тести, 

історичні терміни, хронологія історичних подій, розпізнавання історичних дія-

чів, роль особи в історії, виявлення помилок в тексті та датах, розгорнутий ана-

ліз історичних подій. 

В олімпіаді взяли участь 133 учні 8 – 11 класів із усіх районів і міст облас-

ті. Кількість призерів становить 25 відсотків від загальної кількості учасників. 
 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії: 
 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 10   2   2 

2. м.Ужгород 9     2 2 

3. м.Мукачево 20 3 1 3 7 
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4. м.Берегово 4     1 1 

5. м.Хуст 20 2 3 3 8 

6. м.Чоп 2       0 

7. Берегівський район 4       0 

8. Великоберезнянський 

район 

4     1 1 

9. Виноградівський  

район 

13   2 2 4 

10. Воловецький район 4 1     1 

11. Іршавський район 8   2 1 3 

12. Міжгірський район 7     2 2 

13. Мукачівський район 3       0 

14. Перечинський район 5     1 1 

15. Рахівський район 4       0 

16. Свалявський район 4       0 

17. Тячівський район 4       0 

18. Ужгородський район 4   1   1 

19. Хустський район 4       0 

 Разом: 133 6 11 16 33 

 

Загалом учні впоралися з усіма завданнями. Найбільші труднощі виникли 

під час розв’язання учнями таких завдань: порівняння різних історичних дат, 

подій з діяльністю певного органу державної влади, історичної особи або іншої 

історичної події; виявляння помилок у тексті та датах; розпізнавання та надання 

розгорнутої або скороченої характеристики історичних осіб; аналіз певних іс-

торичних періодів; розкриття змісту деяких історичних подій. 

Олімпіада пройшла на відповідному рівні. Високі результати виявили уча-

сники команд міст Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Ужгородської загаль-

ноосвітньої спеціалізованої школи-інтернат Закарпатської обласної ради, а та-

кож Великоберезнянського, Виноградівського, Воловецького, Іршавського, 

Міжгірського, Мукачівського, Перечинського районів. Понизили свої результа-

ти учасники команд міста Чоп, Берегівського, Свалявського, Тячівського, Ра-

хівського, Ужгородського та Хустського районів.  

Формування учнівської команди від Закарпаття для участі у ІV етапі Все-

української олімпіади з історії проводилося з числа переможців обласної олім-

піади та за результатами відбірково-тренувальних зборів.  

ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії відбувся з 28 березня 

до 1 квітня 2016 року у м. Чортків Тернопільської області. Команда учнів Зака-

рпатської області, яка складалася з 3 учнів, виборола 2 призові місця (по дип-

лому ІІ та ІІІ ступеня). Диплом ІІ ступеня отримав Барнич Сергій, учень 10 кла-

су Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглиб-

леним вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради (учитель 

Шульженко Л.Г.), а диплом ІІІ ступеня здобув Роман Василь, учень 11 класу 

Мукачівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4 з по-
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глибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міської ради 

Закарпатської області (учитель – Береш Л.В.).  

 

Правознавство 
 

У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства взяли участь 

3817 учнів, у ІІ етапі – 943 учні. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства відбувся 29 

січня 2016 року відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіа-

ди. Для організації та проведення олімпіади було створено оргкомітет, а для пе-

ревірки завдань – журі. Очолював роботу журі Лемак Василь Васильович – док-

тор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права Украї-

ни ДВНЗ „Ужгородський національний університет”. У роботі журі взяли 

участь 2 викладачі Ужгородського національного університету та 17 учителів з 

міст та районів області. 

Зміст і характер завдань та критерії оцінювання розроблені згідно з вимо-

гами Міністерства освіти і науки України та чинної Програми з правознавства 

відповідною комісією. Учасники олімпіади виконували шість різних видів за-

вдань, а саме: тести, юридичні терміни, юридичні відмінності, юридичні співс-

тавлення, юридичні задачі, розгорнутий аналіз юридичних питань.  

В олімпіаді взяло участь 56 учнів 9 – 11 класів із міст та районів області. 

Кількість призерів становить 22 відсотки від загальної кількості учасників, а 

саме:  

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 4 1 1   2 

2. м.Ужгород 3       0 

3. м.Мукачево 8 2 3 1 6 

4. м.Берегово 3       0 

5. м. Хуст 5     3 3 

6. м.Чоп 2       0 

7. Берегівський район 1     1 1 

8. Великоберезнян-

ський район 

0       0 

9. Виноградівський 

район 

3       0 

10. Воловецький район 1       0 

11. Іршавський район 3     1 1 

12. Міжгірський район 3     2 2 

13. Мукачівський район 3       0 

14. Перечинський 

район 

3       0 
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15. Рахівський район 3     1 1 

16. Свалявський район 3       0 

17. Тячівський район 3     1 1 

18. Ужгородський  

район 

2       0 

19. Хустський район 3   1   1 

 Разом: 56 3 5 10 18 

 

Загалом учні впоралися з усіма завданнями. Найбільші труднощі виникли 

під час розв’язання учнями таких завдань: розкриття змісту деяких юридичних 

термінів, описання відмінності між юридичними поняттями, розв’язання юри-

дичних завдань, описання деяких теоретичних питань. Тому деякі з них не зро-

зуміли зміст завдань і відповідно отримали за них низьку кількість балів.  

Загалом олімпіада пройшла на відповідному рівні. Високі результати ви-

явили учасники команд міст Мукачево, Хуст, Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернат Закарпатської обласної ради, а також Берегів-

ського, Іршавського, Міжгірського, Рахівського, Тячівського, Хустського райо-

нів. Понизили свої результати учні команд міст Ужгород, Берегово, Чоп, Вели-

коберезнянського, Виноградівського, Воловецького, Мукачівського, Перечин-

ського, Свалявського, Ужгородського районів.  

Формування учнівської команди від Закарпаття для участі у ІV етапі Все-

української олімпіади з правознавства проводилось з числа переможців облас-

ної олімпіади та за результатами відбірково-тренувальних зборів.  

ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства відбувся з  

27 по 31 березня 2016 року у м. Біла Церква Київської області. Команду учнів 

від Закарпаття представляла одна учениця, яка здобула диплом учасника.  

 

Англійська мова 
 

У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови взяли 

участь 5245 учнів, у ІІ етапі – 1081. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови відбувся 13 

січня 2016 року відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіа-

ди з іноземних мов. Для організації та проведення олімпіади було створено орг-

комітет, а для перевірки завдань – журі. Очолювала роботу журі Голик Сніжана 

Василівна, завідувач кафедри англійської філології Інституту іноземної філоло-

гії ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, кандидат філологічних 

наук, доцент. У роботі журі взяли участь викладачі Ужгородського національ-

ного університету, Мукачівського державного університету та вчителі з міст та 

районів області за пропозиціями відділів (управлінь) освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрацій та міськвиконкомів.  

Зміст і характер завдань та критерії оцінювання для ІІІ етапу учнівського 

змагання розроблені згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України та 

чинної Програми з предмета відповідною комісією. 
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В олімпіаді взяли участь 88 учнів 9 – 11 класів навчально-виховних закла-

дів Закарпатської області.  

Учасники олімпіади виконували завдання для перевірки рівня володіння 

ними чотирьох видів мовленнєвої компетенції – аудіювання, читання, письма та 

говоріння. Зміст конкурсних завдань підготовлено з урахуванням основних по-

ложень Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викла-

дання, оцінювання (рівень А2-В2), вимог чинної навчальної програми, держав-

ного стандарту та типових рекомендацій Міністерства освіти і науки України. 

Рівень складності завдань для кожного класу відповідав віковим особливостям 

учнів. Зміст завдань подавався на автентичних зразках літературного мовлення, 

прийнятого у Великій Британії та США, охоплював основні сфери особистісних 

інтересів школярів та узгоджувався з навчальним досвідом учнів. Позитивним 

чинником є участь представників Корпусу Миру на етапі підготовки тестових 

матеріалів, рецензування, а також їхня участь як незалежних експертів у проце-

сі проведення олімпіади. Це сприяє поступовому наближенню системи навчан-

ня іноземних мов та оцінювання якості навчальних досягнень учнів у середніх 

загальноосвітніх навчальних закладах України до міжнародних стандартів. 

Аналіз результатів учасників олімпіади засвідчив, що учні 9 – 11 класів за-

галом впоралися з завданнями усіх турів, що ілюструє високий рівень їхніх 

знань, умінь і навичок у різних видах мовленнєвої діяльності, а також тенден-

цію до підвищення якості навчання іноземних мов у області. Найбільші труд-

нощі для учасників олімпіади виникли під час перевірки навичок усного мов-

лення та при написанні творчих робіт. Переважна більшість учасників недореч-

но вживають ідіоматичні звороти, епітети, порівняння та з’єднувальні структу-

ри для висловлення власної думки, не звертають належної уваги на такі мовні 

аспекти, як орфографія, пунктуація (розділові знаки), синтаксис (порядок слів у 

реченні) та морфологія (вживання відповідних словоформ та частин мови). 

Загалом ІІІ етап учнівської олімпіади пройшов на відповідному рівні. Ви-

сокі результати виявили учасники команд освітніх закладів міст Ужгород, Му-

качево, Берегово, Виноградівського, Берегівського, Міжгірського, Свалявського 

та Ужгородського районів. 

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови: 

 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

Усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 6   1 2 3 

2. м. Ужгород 15 2 6 5 13 

3. м. Мукачево 9     4 4 

4. м. Берегово 6 1   1 2 

5. м. Хуст 5     1 1 
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6. м. Чоп 3       0 

7. Берегівський  

район 

5 1     1 

8. Великоберезнян-

ський район 

3       0 

9. Виноградівський 

район 

4   1 1 2 

10. Воловецький  

район 

3       0 

11. Іршавський район 3       0 

12. Міжгірський район 3     1 1 

13. Мукачівський  

район 

2       0 

14. Перечинський  

район 

4       0 

15. Рахівський район 3       0 

16. Свалявський район 4   1   1 

17. Тячівський район 3       0 

18. Ужгородський  

район 

4     1 1 

19. Хустський район 3       0 

 Разом: 88 4 9 16 29 

 

Серед переможців ІІІ етапу олімпіади, які набрали найбільшу кількість балів 

та здобули першість: Ковач Анастасія Василівна, учениця 9 класу Берегівської за-

гальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням англійської 

мови Берегівської міської ради Закарпатської області; Надь Вівіен Шандорівна, 

учениця 6 (10) класу Берегівської угорської гімназії імені Габора Бетлена Берегів-

ської районної ради Закарпатської області; Зарева Юлія Володимирівна, учениця 7 

(11) класу класичної гімназії Ужгородської міської ради Закарпатської області; 

Онуфрій Павло Павлович, учень 7 (11) класу лінгвістичної гімназії ім. 

Т.Г.Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської області.  

ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови відбувся  

27 березня – 1 квітня 2015 року у м. Рівне.  

Команду від Закарпаття представляли 5 учнів. Учасники успішно виконали 

запропоновані завдання, які були складені волонтерами Корпусу Миру США, 

показавши високі результати в усіх видах мовленнєвої діяльності. На цьому 

етапі змагань вибороли 2 призові місця, здобувши по диплому І ступеня – Заре-

ва Юлія, учениця 6 (10) класу класичної гімназії Ужгородської міської ради За-

карпатської області та Онуфрій Павло, учень 7 (11) класу лінгвістичної гімназії 

ім. Т.Г.Шевченка Ужгородської міської ради Закарпатської області. 
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Німецька мова 
 

У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови взяли 

участь 2762 учні, у ІІ етапі – 468. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови відбувся 14 

січня 2016 року відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіа-

ди з іноземних мов. 

Для організації та проведення олімпіади було створено оргкомітет, а для 

перевірки завдань – журі. 

Очолювала роботу журі Ладченко Мирослава Михайлівна, кандидат філо-

логічних наук, доцент кафедри німецької філології ДВНЗ „Ужгородський на-

ціональний університет”, викладач німецької мови. У роботі журі взяли участь 

3 викладачів ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, викладач Зака-

рпатського державного університету та 20 учителів з міст та районів області за 

рекомендаціями управлінь освіти (м.Ужгорода, Мукачева, смт Перечин, Ужго-

родського, Рахівського, Міжгірського, Виноградівського, Тячівського, Іршав-

ського, Великоберезнянського, Хустського, Берегівського та Свалявського ра-

йонів). 

Зміст і характер завдань та критерії оцінювання розроблені згідно з вимо-

гами Міністерства освіти і науки України та чинної Програми з предмета відпо-

відною комісією. 

Учасники олімпіади виконували завдання для перевірки рівня володіння 

ними 4 видів мовленнєвої компетенції – аудіювання, читання, письма та гово-

ріння. 

У ІІІ етапі олімпіади взяли участь 81 учень із загальноосвітніх навчальних 

закладів Ужгорода, Хуста, Берегова, Мукачева, а також Рахівського, Міжгірсь-

кого, Тячівського, Хустського, Свалявського, Іршавського, Берегівського, Му-

качівського, Великоберезнянського, Перечинського та Ужгородського районів. 

У зв’язку з тим, що у більшості навчальних закладів німецька мова вивчається 

як друга іноземна мова, то відповідно і зменшується кількість учасників олімпі-

ади. 

Загалом учні впоралися з усіма турами. Олімпіада пройшла на відповідно-

му рівні. Високі результати виявили учасники команд Іршавського – 2 перемо-

жці (диплом ІІ ступеня), Рахівського – 2 переможці (по 1 диплому І ступеня та 

ІІІ ступеня), Мукачівський – 1 переможець (диплом ІІІ ступеня), Міжгірського 

– 1 переможець (диплом ІІІ ступеня) районів, Великоберезнянського – 2 пере-

можці (по диплому ІІІ ступеня), а також міст Ужгорода – 12 переможців (по 1 

диплому І ступеня, 5 дипломів ІІ ступеня та 6 дипломів ІІІ ступеня), Мукачева – 

5 переможців (по 1 диплому І ступеня, ІІ ступеня та 3 дипломи ІІІ ступеня), Бе-

регова – 1 переможець (диплом ІІІ ступеня). 

Учасники олімпіади намагалися справитися з усіма видами завдань. Найбі-

льші труднощі виникли під час перевірки навичок усного мовлення, читання та 

при написанні творчих робіт. Багато учнів ще не можуть вільно оперувати мо-

вою при ситуативному мовленні, мали труднощі під час спонтанного діалогіч-

ного мовлення. Деякі учні недостатньо уваги приділяють вимові німецьких 
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слів, звуків та інтонації. При написанні творчої роботи не всі учні змогли розк-

рити тему, не дотримувалися правил побудови твору, допускали орфографічні 

та пунктуаційні помилки. Найбільш типовими помилками при письмі та усному 

мовленні з основ граматики були: помилки у відмінюванні артиклів, зворотних 

займенників, пропускання артикля, у керуванні дієслів, помилки в особових за-

кінченнях дієслів та в порядку слів речення. Під час читання виявлялись поми-

лки, пов’язані з неврахуванням багатозначності слів. Ці типові помилки можли-

во, свідченням того, що на уроках німецької мови приділяється недостатня ува-

га письму та усному мовленню. 
 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу 

 Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови: 
 

№ 

з/п 

Назва міста, 

 району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 4   1   1 

2. м. Ужгород 15 1 5 6 12 

3. м. Мукачево 14 1 1 3 5 

4. м. Берегово 3     1 1 

5. м. Хуст 2       0 

6. м. Чоп 0       0 

7. Берегівський  

район 

3       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

3     2 2 

9. Виноградівський 

район 

0       0 

10. Воловецький  

район 

2       0 

11. Іршавський район 9   2   2 

12. Міжгірський район 3     1 1 

13. Мукачівський  

район 

4     1 1 

14. Перечинський  

район 

3       0 

15. Рахівський район 3 1   1 2 

16. Свалявський район 3       0 

17. Тячівський район 5       0 

18. Ужгородський  

район 

3       0 

19. Хустський район 2       0 

 Разом: 81 3 9 15 27 
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ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови пройшов з 

27 по 1 квітня 2016 року у м. Миколаєві. В олімпіаді взяли участь 6 учнів Закар-

патської області: Сабов Андрій (учень 7 (11) класу класичної гімназії Ужгород-

ської міської ради Закарпатської області), Чекрій Катерина (учениця 11 класу 

Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибле-

ним вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради), Луканинець 

Уляна (учениця 11 Вільхівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Іршав-

ської районної ради Закарпатської області), Мигалега Петро (учень 7 (11) класу 

Іршавської гімназії Іршавської районної ради Закарпатської області), Романюк 

Яна (учениця 6 (10) класу Мукачівського навчально-виховного комплексу „За-

гальноосвітня школа І ступеня – гімназія” Мукачівської міської ради Закарпат-

ської області), Лукач Анна (учениця 10 класу Мукачівської спеціалізованої 

школи І – ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів та кур-

сів Мукачівської міської ради Закарпатської області). Учні в цілому змогли ви-

конати запропоновані завдання та показали хороші результати в усіх видах мо-

вленнєвої діяльності. Переможцями на цьому етапі олімпіади стали 4 учасники: 

Сабов Андрій, який здобув диплом ІІ ступеня, та по диплому ІІІ ступеня вибо-

роли Чекрій Катерина, Луканинець Уляна та Романюк Яна. 

 

Французька мова 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови взяли 

участь 694 учні, у ІІ етапі – 149 учнів. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови проведе-

но 12 січня 2016 року згідно з вимогами до проведення олімпіад з іноземних 

мов, у якій узяв участь 51 учень 9 – 11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та 

гімназій. 

Для організації та проведення олімпіади створювався оргкомітет, а для пе-

ревірки завдань – журі. Очолювала роботу журі Габовда Анжеліка Міланівна, 

старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання іно-

земних мов ДВНЗ „Мукачівський державний університет”, викладач французь-

кої мови. Також у роботі журі взяли участь 3 викладачі ДВНЗ „Ужгородський 

на-ціональний університет” та 12 учителів із міст та районів області за пропо-

зиціями відділів (управлінь) освіти (м.Ужгород, Мукачево, Хуст, Виноградівсь-

кого, Іршавського, Мукачівського, Свалявського, Хустського районів). 

Зміст і характер завдань та критерії оцінювання розроблені у відповідності 

до вимог Міністерства освіти і науки України та чинної Програми з предмета 

відповідною комісією. 

Учасники олімпіади виконували завдання для перевірки рівня володіння 

ними чотирьох видів мовленнєвої компетенції – аудіювання, читання, письма та 

говоріння. 

Здебільшого учасники впоралися з усіма видами завдань. Певні труднощі 

виникали під час перевірки навичок аудіювання та при написанні творчих ро-

біт. Багато учнів ще не можуть вільно оперувати мовою при ситуативному мов-
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ленні. При написанні творчої роботи не всі учасники змогли розкрити тему, не 

завжди доречно використовували епіграфи та цитати, уживали лексику, що не 

відповідає ситуації, припускалися орфографічних та граматичних помилок.  

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови: 

 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 0       0 

2. м. Ужгород 10 1   3 4 

3. м. Мукачево 12 1 2 2 5 

4. м. Берегово 0       0 

5. м. Хуст 11 2 2 3 7 

6. м. Чоп 0       0 

7. Берегівський район 0       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

2       0 

9. Виноградівський 

район 

3       0 

10. Воловецький район 0       0 

11. Іршавський район 2       0 

12. Міжгірський район 0       0 

13. Мукачівський район 1       0 

14. Перечинський  

район 

0       0 

15. Рахівський район 0       0 

16. Свалявський район 2 1     1 

17. Тячівський район 4       0 

18. Ужгородський  

район 

0       0 

19. Хустський район 4     1 1 

 Разом: 51 5 4 9 18 

 

Слід відзначити учнів, які набрали найбільшу кількість балів: Дель Соль 

Арсен Моріс Нестор, учень 11 класу Хустської гімназії-інтернату Закарпатської 

області, Рубан Анастасія, учениця 10 класу Мукачівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 2 ім. Т.Г. Шевченка Мукачівської міської ради Закар-

патської області, Орос Михайло, учень 10 класу Хустської спеціалізованої шко-

ли І – ІІІ ступенів № 1 ім. А. Волошина, Костишин Анастасія, учениця 9 класу 

Свалявської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 Свалявської районної 

ради Закарпатської області, Драбюк Софія, учениця 9 класу Ужгородської спе-
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ціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних 

мов Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

IV етап Всеукраїнської олімпіади з французької мови відбувся з 27 березня 

по 01 квітня у м. Миколаєві. Команду від Закарпаття представляли двоє учас-

ників із міст Ужгорода та Хуста.  

Учасники змогли виконати запропоновані завдання, які були складені від-

ділом із питань розвитку французької мови при посольстві Франції в Україні, і 

зуміли продемонструвати високий рівень знань. Вагомі успіхи – дипломи ІІІ 

ступеня у цьогорічних змаганнях здобули: Сидюк Марія, учениця 11 класу Уж-

городської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

іноземних мов (учитель – Копча А.М.) та Дель Соль Арсен Моріс Нестор, учень 

11 класу Хустської гімназії-інтернату Закарпатської області, який самостійно 

вивчає мову. 

 

Математика 
 

У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики взяли участь 

13972 учні, а у ІІ етапі – 2216 учасників. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади юних математиків проводився 

у два тури: І тур цього етапу відбувся 17 січня 2016 року, в якому взяли участь 

167 учнів 7 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв та гімназій 

області, а у ІІ турі, який відбувся 24 січня 2016 року, взяли участь 110 учнів. За 

результатами обох турів 41 учень стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади юних математиків. 

І та ІІ тури ІІІ етапу учнівської олімпіади з математики проводилися за за-

вданнями, розробленими Інститутом модернізації змісту освіти МОН України.  

У І турі цього етапу пропонувалося виконувати різну кількість завдань: 

учням 8 – 11 класів було запропоновано по 5 завдань за 4 години, а 7 класу – 4 

завдання за 3 години. 

У ІІ турі учні всіх класів розв’язували чотири завдання за чотири години. 

У цілому, із завданнями справилися близько 25 відсотків учасників, які і 

стали переможцями ІІІ етапу. Ліпші досягнення за результатами обох турів 

продемонстрували учні десятих класів, а гірші – одинадцятикласники.  

У І турі учні 7 класу найліпші справилися з логічним завданням № 3, хоч 

і недостатньо обґрунтовували кількість розв’язків. Більшість учасників олім-

піади серед семикласників майже повністю розв’язали друге завдання, яке ма-

ло конструктивний характер. Однак, і в цьому випадку вони не змогли переб-

рати всі можливі варіанти. Перше завдання І туру змагання на рух повністю 

правильно розв’язав тільки один учень. Учні помилялися у взаємозв’язках між 

величинами та допускали помилки в обчисленнях. Четверту геометричну за-

дачу (на площу) повністю розв’язали 4 учнів, а двоє дійшли до середини 

розв’язку.  

Учні 8 класу найліпше справилися з першим завданням на подільність і че-

твертою задачею конструктивного характеру. Разом з тим, багато учнів просто 
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вгадували розв’язок, не знали ознаку подільності на 4. На жаль, у другому за-

вданні не всі учні правильно розкладали число у добуток простих чисел. Тільки 

один учень майже повністю розв’язав задачу № 3 на рух, а всі інші отримали за 

її розв’язання від нуля до трьох балів. Найбільше труднощів викликала в учас-

ників олімпіади геометрична задача № 5. 

Учні 9 класів у І турі максимальну кількість балів вибороли за завдання  

№ 1 на подільність та № 2 за розв’язання системи рівнянь. При розв’язуванні 

першого завдання більшість учнів отримали правильну відповідь, однак не у 

всіх обґрунтування були достатніми. Завдання № 3 повністю правильно 

розв’язав тільки один учень, хоча вірна відповідь вказана у більшості робіт. На 

жаль, жоден учень не застосував метод доведення від супротивного, більшість 

учнів обмежилися розглядом часткових випадків. Четверту задачу половина 

учасників розв’язали майже повністю, а друга половина учасників – взагалі не 

справилася із даним завданням. П’яту (геометричну задачу) не розв’язав жоден 

із учасників (усі учні отримали від нуля до трьох балів). 

У 10 класі більшість учнів добре справилися із завданнями № 1 на рух та 

завданням № 2 конструктивного характеру. Третє завдання на подільність полі-

номів шість учнів повністю розв’язали, а інші отримали від нуля до чотирьох 

балів. Геометричне завдання № 4 повністю правильно розв’язав тільки один 

учасник олімпіади, троє – з незначними неточностями, а решта – не справилися 

з цим завданням. П’яту задачу на доведення нерівності ніхто не розв’язав, в 

учасників виявилось недостатньо технічної підготовки для доведення алгебраї-

чних нерівностей.  

Із завданням № 1 на порівняння одинадцятикласники справилися найліп-

ще. Троє учнів повністю розв’язали друге завдання на подільність поліномів та 

їх коефіцієнтів. Завдання № 5 правильно виконали двоє учнів. У завданні № 3 

більшість учнів розглянули часткові випадки, але ніхто не відслідковував 

зв’язок між трійкою додатних чисел та сторонами деякого трикутника. Четвер-

те завдання – геометрична задача, викликала найбільше труднощів, оскільки бі-

льшість учнів обмежилися тільки виконанням малюнку до задачі. 

Завдання ІІ туру ІІІ етапу олімпіади стали справжнім випробовуванням для 

всіх учасників олімпіади. Підтвердилася прихильність учнів до конструктивних 

міркувань. Було продемонстровано знання геометричного матеріалу. Окрім уч-

нів 10 класу, більшість учасників олімпіади із чотирьох запропонованих за-

вдань фактично справилися тільки з першим завданням. Завдання № 2 повністю 

розв’язали тільки двоє семикласників, троє восьмикласників, п’ятеро дев’яти-

класників, троє одинадцятикласників. Третє та четверте завдання цього туру 

практично всі учні 7 – 9 та 11 класів не розв’язали.  
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Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики: 

 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 24 3 7 4 14 

2. м. Ужгород 24 3 1 4 8 

3. м.Мукачево 12 1  2 3 

4. м.Берегово 5     

5. м.Хуст 11   3 3 

6. м.Чоп 2     

7. Берегівський район 13  1 6 7 

8. В.Березнянський  

район 

5     

9. Виноградівський  

район 

13  1 1 2 

10. Воловецький район 5     

11. Іршавський район 8   2 2 

12. Міжгірський район 6     

13. Мукачівський район 5  1  1 

14. Перечинський район 6     

15. Рахівський район 6     

16. Свалявський район 6   1 1 

17. Тячівський район 5     

18. Ужгородський район 6     

19. Хустський район 5     

 Разом: 167 7 11 23 41 

  

Серед переможців олімпіади, які набрали найбільшу кількість балів за ре-

зультатами двох турів – Сентипал Олександр, учень 3 (7) класу класичної гім-

назії Ужгородської міської ради Закарпатської області, Карабін Ярослав та Чу-

храй Олеся, учні 8 класу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої шко-

ли-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обла-

сної ради; Гунда Анастасія, учениця 9 класу Ужгородської спеціалізованої 

школи І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської мови Ужго-

родської міської ради Закарпатської області; Томаш Станіслав та Німець Дже-

сіка, учні 10 класу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-

інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної 

ради; Федина Аліна та Жук Олег-Андрій, учні 11 класу відповідно класичної 

гімназії Ужгородської міської ради Закарпатської області і Мукачівської спеці-

алізованої школи І – ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих пред-

метів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської області. 
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За результатами ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математи-

ки та відбірково-тренувальних зборів була сформована команда учнів із семи 

учасників, яка взяла участь 21 – 25 березня 2016 року у ІV етапі Всеукраїнської 

учнівської олімпіади юних математиків в м.Запоріжжі. За підсумками цього 

етапу олімпіади Німець Джесіка, учениця 10 класу Ужгородської загальноосві-

тньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих пре-

дметів Закарпатської обласної ради, була нагороджена дипломом ІІІ ступеня.  

 

Фізика 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики взяли участь 8951 

учень, у ІІ етапі – 1728. 

Популярність олімпіади серед школярів зростає, однак участь у фізичних 

олімпіадах потребує від школярів ґрунтовної теоретичної підготовки, опрацю-

вання додаткової літератури, тривалої практичної роботи з фізичним обладнан-

ням, самостійної практики у розв’язанні великої кількості „олімпіадних”, не-

стандартних та експериментальних задач. Хоча олімпіадні задачі не вимагають 

знань, що виходять за межі шкільної програми з фізики та математики, але для 

успішного їх розв’язування потрібен творчий стиль учасника, набуті традиції 

вирішення завдань. 

У січні 2016 року в м. Ужгороді проведено ІІІ етап Всеукраїнської учнівсь-

кої олімпіади з фізики, у якому взяли участь 123 школярі 8 – 11 класів. До учас-

ті в ньому були допущені згідно з рейтингом тільки переможці попереднього 

етапу. Учнівське змагання, для якого створювалися всі необхідні умови, прово-

дилося у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти. Всеук-

раїнська учнівська олімпіада з фізики – масове інтелектуальне змагання, що 

сприяє розвитку обдарованих учнів, стимулює їхнє творче самовдосконалення, 

підвищує інтерес до поглибленого вивчення предмета, допомагає у виборі про-

фесії, активізує всі форми позакласної та позашкільної роботи.  

Зміст і характер завдань та критерії оцінювання для ІІІ етапу учнівського 

змагання розроблені згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України та 

чинної Програми з предмета відповідною комісією. 

Переможцями ІІІ етапу олімпіади стали 31 учень, що склало понад 25 від-

сотків від загальної кількості учасників. 

Традиційно олімпіада проводилася у два тури: теоретичний та експеримен-

тальний. Слід відмітити, що рівень складності запропонованих завдань, їхня 

тематика були зорієнтовані на рівень завдань ІV етапу Всеукраїнської учнівсь-

кої олімпіади з фізики попереднього року.  

Аналіз робіт учасників дає можливість стверджувати, що найбільшу скла-

дність викликали розв’язки теоретичних задач і обґрунтування експеримента-

льних завдань. Більша частина школярів не виконали задачі, розв’язок яких 

складався з декількох „підзадач”, важкі задачі, тобто такі, які вимагали нестан-

дартного підходу, здогадки, вдалої аналогії та дуже важкі (для їхнього 

розв’язання потрібні глибоке розуміння фізичної суті процесів, оригінальність 
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мислення, творчий підхід). Відрадно те, що школярі робили спроби 

розв’язувати дослідницькі задачі, вирішення яких вимагало побудови моделі з 

технічними особливостями процесу. Усі призери із 60 балів за обидва тури 

отримали понад 30 відсотків від максимальної кількості.  

Аналіз результатів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики 2015/2016 

навчального року показав, що, хоча до комплекту завдань теоретичного туру в 

усіх паралелях входили завдання різного рівня складності, коефіцієнт їхнього 

виконання був невисоким, що свідчить про те, що учні недостатньо можуть за-

стосовувати вивчений матеріал у нестандартно сформульованих задачах. Були 

допущені помилки з геометрії та тригонометрії. 

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики були близькі за тема-

тикою та обсягом до завдань IV етапу олімпіади попереднього року, опубліко-

ваних у фаховій газеті „Фізика”. Обсяг та рівень складності олімпіадних за-

вдань забезпечили учням можливість якнайповніше розкрити свої здібності.  

За результатами цього етапу олімпіади призерами визнано 31 школяра, із 

них: 5 отримали дипломи І ступеня, 7 – дипломи ІІ ступеня та 19 – дипломи ІІІ 

ступеня. 
 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики: 

 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учасни- 

ків 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 20 2 3 7 12 

2. м. Ужгород 15   2 5 7 

3. м. Мукачево 8 2 1 1 4 

4. м. Берегово 5       0 

5. м. Хуст 12 1  1 2 4 

6. м. Чоп 0      0 

7. Берегівський  

район 

4       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

4       0 

9. Виноградівський 

район 

8       0 

10. Воловецький  

район 

4     1 1 

11. Іршавський район 4       0 

12. Міжгірський  

район 

4       0 

13. Мукачівський  

район 

6       0 
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14. Перечинський 

район 

4     1 1 

15. Рахівський район 5       0 

16. Свалявський  

район 

4       0 

17. Тячівський район 4     1 1 

18. Ужгородський 

район 

7     1 1 

19. Хустський район 5       0 

 Разом: 123 5 7 19 31 

 

Серед учнів, які отримали найбільшу кількість балів – Чехмар Олександр, 

учень 8 класу, учень Мукачівської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 4 з 

поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, Петах Норберт, учень 8 класу Мукачівської загальноос-

вітньої школи І – ІІІ ступенів № 20 ім. О. Духновича Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, Тисовська Іванна, учениця 4 (8) класу класичної гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, Юрченко Юліана, Гірник 

Юрій, учні 9 класу, Томаш Станіслав, Кунцьо Дмитро та Німець Джесіка, учні 

10 класу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з по-

глибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради, Павли-

шинець Едуард, учень 10 класу Хустської загальноосвітньої школи І – ІІІ сту-

пенів № 2 Хустської міської ради Закарпатської області, Чулей Олександра, 

учениця 7 (11) класу Мукачівського навчально-виховного комплексу „Загаль-

ноосвітня школа І ступеня – гімназія” Мукачівської міської ради Закарпатської 

обласної ради, Федина Аліна, учениця 8 класу класичної гімназії Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади частину уч-

нів запрошено на відбірково-тренувальні збори, за підсумками яких сформова-

но команду учасників, яка взяла участь у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з 

фізики. Цей етап Всеукраїнської учнівської олімпіади відбувся у 27 березня – 1 

квітня 2016 року в м. Івано-Франківську. Команда учнів, яка складалася із 5 

учасників, на п’ятдесят третій олімпіаді виборола три призові дипломи, а саме: 

Павлишинець Едуард, учень 10 класу Хустської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 2 Хустської міської ради Закарпатської області виборов диплом  

І ступеня (учитель – Басараб В.Д.), Юрченко Юліана отримала диплом ІІ ступе-

ня, а Томаш Станіслав здобув диплом ІІІ ступеня, учні відповідно 9 та 10 класів 

Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибле-

ним вивченням окремих предметів (учитель – Томаш І.М.). 

Слід відмітити, що з кожним роком підготовка учнів у більшості областей 

України зростає, отже, і підвищується рівень складності завдань, з’являються 

задачі прикладного змісту, мета яких – розвинути вміння школяра „бачити”, 

„відчувати”, як саме втілюється дія фізичних законів у реальних прикладах, ме-

ханізмах. Зазначений аспект фізики у школі вивчається недостатньо. Тому для 
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успішного виступу команди на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

фізики потрібна досконала підготовка школяра. Необхідно підвищувати інтерес 

до вивчення предмета, прищеплювати навички дослідницької роботи, активні-

ше залучати учнів у районах (містах) до участі у різних заходах, що проводять-

ся з фізики: олімпіадах, інтернет-олімпіадах, турнірах, фізичному конкурсі „Ле-

веня”, конкурсі юних дослідників та винахідників „Едісони ХХІ ст.”, природо-

знавчій грі „Геліантус – природознавство для дорослих”. Потрібно проводити 

різноманітні заходи (тренінги, консультації, роботу тимчасових творчих колек-

тивів), спрямовані на підвищення фахової майстерності вчителів фізики з пи-

тань якісної підготовки учнів до Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики, а 

також залучати до співпраці викладачів вищих навчальних закладів. Також, до 

участі в олімпіаді І (шкільного) етапу залучати всіх здібних та зацікавлених 

школярів. Обов’язково пропонувати на шкільній олімпіаді експериментальні 

завдання. Вчасно виявляти обдарованих і здібних учнів та планувати роботу з 

ними упродовж усього навчального року. При підготовці школярів до участі в 

олімпіаді звертати особливу увагу на: добір завдань, методику розв’язування 

нестандартних задач, розв’язування задач минулорічних олімпіад, практичну 

складову навчального матеріалу та повторення вивченого за попередні роки ма-

теріалу; пропонувати учням індивідуальні домашні завдання – задачі підвище-

ної складності, олімпіадні та нестандартні задачі; слід приділяти велику увагу 

кресленню схем, графіків та передбачати завдання на їх розуміння. 

Результати фізичної олімпіади свідчать про те, що успіх досягається там, 

де працюють учителі-ентузіасти, які забезпечують належний рівень роботи з 

обдарованою молоддю. Високих результатів досягли вихованці педагогів То-

маш Іванни Михайлівни, учителя-методиста Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради; Басараб Вікторії Дмитрівни, учителя-методиста 

Хустської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 Хустської міської ради 

Закарпатської області; Шкірі Івана Івановича, учителя Виноградівської загаль-

ноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 8 Виноградівської районної ради Закар-

патської області; Рапинця Івана Івановича, учителя Мукачівського навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний на-

вчальний заклад „Гармонія” Мукачівської міської ради Закарпатської області. 

 

Астрономія 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії взяли участь 

1093 учні, у ІІ етапі – 229 школярів. 

ІІІ етап шостої Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії відбувся 2 

лютого 2016 року та проводився у двох вікових групах (учні 10 та 11 класів) у 

два тури: теоретичний та практичний. У цьому етапі олімпіади взяли участь 44 

учасники з районів (міст) області, окрім м. Чоп, Міжгірського та Свалявського 

районів. Переможцями цього етапу олімпіади стали 10 учнів, що склало майже 

23 відсотки від загальної кількості учасників.  
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Завдання ІІІ етапу олімпіади відповідно до Положення були складені обла-

сною предметно-методичною комісією, до складу якої входили науковці ДВНЗ 

„Ужгородський національний університет” та методист інституту. До них 

включалися питання теоретичного характеру та практичної спрямованості, які 

відповідали вимогам діючих програм із астрономії й розраховувалися на знання 

учнями фактичного матеріалу та вміння логічно мислити.  

Виконуючи завдання цього етапу найвищий рівень показали учні загаль-

ноосвітніх навчальних закладів: Ужгородської загальноосвітньої спеціалізова-

ної школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатсь-

кої обласної ради (Томаш Станіслав, Кунцьо Дмитро, учні 10 класу), Ужгород-

ської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 7 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області (Кузьма Адріана, учениця 10 класу), Ужгородської зага-

льноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 8 Ужгородської міської ради Закарпат-

ської області (Марущак Олексій, учень 11 класу), Мукачівського навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний на-

вчальний заклад „Гармонія” Мукачівської міської ради Закарпатської області 

(Гутій Тетяна, учениця 11 класу). Результати виконаних робіт свідчать про те, 

що в учнів добре сформовані системні астрофізичні знання на основі сучасних 

теорій походження і розвитку Всесвіту. 

Однак, аналіз виконаних робіт учасників олімпіади дає змогу стверджува-

ти, що необхідно зосереджувати більшу увагу учнів на практичному спряму-

ванні навчання астрономії, ширшому вивченні астрономічних явищ, із якими 

людина стикається у повсякденному житті (зміна дня і ночі, тривалість доби, 

зміни пір року тощо); на розумінні причинно-наслідкових зв’язків між чинни-

ками та явищами, що спостерігаються в навколишньому середовищі; на обґрун-

туванні важливих світоглядних питань, зокрема природи та еволюції небесних 

тіл. Варто зазначити, що спостерігається і позитивна динаміка якості виконаних 

завдань учасників у порівнянні з результатами попередніх олімпіад. Це свід-

чить про те, що відділи (управління) освіти райдержадміністрацій (міськвикон-

комів) 2015/2016 навчального року посилили увагу щодо роботи з обдарованою 

та талановитою молоддю.  

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії: 

 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ 

 ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 6 2     2 

2. м. Ужгород 8   1 1 2 

3. м. Мукачево 6 1   2 3 

4. м. Берегово 2       0 

5. м. Хуст 2     1 1 
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6. м. Чоп 0       0 

7. Берегівський район 1       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

1       0 

9. Виноградівський 

район 

3     1 1 

10. Воловецький район 1       0 

11. Іршавський район 2     1 1 

12. Міжгірський район 0       0 

13. Мукачівський район 2       0 

14. Перечинський  

район 

2       0 

15. Рахівський район 2       0 

16. Свалявський район 0       0 

17. Тячівський район 2       0 

18. Ужгородський  

район 

2       0 

19. Хустський район 2       0 

 Разом: 44 3 1 6 10 

 
За результатами відбірково-тренувальних зборів команда із трьох учасни-

ків узяла участь у ІV етапі другої Всеукраїнської учнівської олімпіади з астро-

номії, який відбувся 4 – 8 квітня 2016 року у м. Харкові. За результатами цього 

етапу Кунцьо Дмитро (учитель – Томаш І.М.) та Павлишинець Едуард (учитель 

– Басараб В.Д.) стали переможцями, виборовши по диплому ІІІ ступеня. 

 

Хімія 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії взяли участь 8104, у ІІ 

етапі – 1542 учнів. 
ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади юних хіміків відбувся 27 січня 

2016 року серед учнів 8 – 11 класів на базі ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” у два тури: теоретичний та практичний, у яких узяло участь по 114 

учнів.  

Обидва тури ІІІ етапу олімпіади проведено за завданнями, розробленими 

предметно-методичною комісією зі складання завдань у складі методиста  

ЗІППО та викладачів хімічного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” з урахуванням методичних рекомендацій Міністерства освіти і на-

уки України.  

Роботи учасників оцінювали в 100 балів, 20 із яких відводилося на оціню-

вання практичного туру.  

Завдання практичного туру для учнів 8 – 11 класів складалися з урахуван-

ням можливості реалізації та практичного експерименту в школах області або 



45 

 

пояснення експерименту за відеорядом. Завдання практичного туру 10 – 11 кла-

сів частково враховували рекомендації щодо проведення ІІІ етапу. Саме в цих 

класах профільними навчальними програмами з хімії передбачено найбільше 

часу на реалізацію практичної складової курсу хімії. Задачі містили вимоги до 

володіння учнями технікою та теорією титрування, знання якісних реакцій на 

основні класи органічних сполук, а також вміння проводити елементарні дослі-

дження на якісне визначення функціональних груп органічних речовин.  

Загалом можна стверджувати, що в області пожвавилася робота з обдаро-

ваними учнями у питанні залучення до виконання хімічного експерименту. 

Істотно гірша ситуація з володінням високим рівнем знань теоретичного 

матеріалу. Звичайно, згідно з вимогами, завдання дібрані підвищеної складнос-

ті, що суттєво виходять за рамки навчальних програм. У порівнянні з завдання-

ми IV етапу рівень складності відповідав 10 – 15 відсоткам. Але й за таких об-

ставин жоден учасник інтелектуальних змагань не наблизився впритул до мак-

симального балу. Практика останніх років показує, що шанси на виборювання 

призового місця на IV етапі олімпіади мають лише учні, що набрали майже ма-

ксимум балів на ІІІ етапі учнівської олімпіади та проводять індивідуальну під-

готовку до олімпіади за допомогою викладачів ДНВЗ „Ужгородський націона-

льний університет”. 

Для належної підготовки учнів до ІІІ етапу олімпіади Закарпатським інсти-

тутом післядипломної педагогічної освіти випущено збірник олімпіадних за-

вдань попередніх років та розміщено на сайті методичні рекомендації з підго-

товки до учнівської олімпіади.  

В 11 класі із завданнями теоретичного туру учні справилися посередньо. 

Абсолютний переможець показав результат 73 бали, що становить 73 відсотки. 

На жаль, були й учасники, які отримали по 8 (2) і 10 (2) балів, відповідно по 8 – 

10 відсотків. Результат участі одинадцятикласників свідчить про те, що біль-

шість учнів навчається за рівнем стандарту. 

Для учнів 10 класу завдання складалися відповідно до чинних програм усіх 

трьох рівнів вивчення хімії в загальноосвітніх закладах, але ускладнені. Учас-

ники показали непогане володіння теоретичним матеріалом: кращий результат 

склав 89 відсотків, але тільки 4 учнів опанували 50 відсотків завдань теоретич-

ного туру. Слід відмітити, що 88 відсотків олімпійців отримали 10 і більше ба-

лів з 20 можливих у практичному турі. Прослідковується часткове поліпшення 

реалізації практичної складової в зазначеній паралелі. 

Учні 9 класу із завданнями справилися посередньо. Лише 8 із них опанува-

ли п’ятидесятивідсотковий рубіж теоретичного туру, максимальний бал, набра-

ний переможцем, становив 80, а 32 відсотки учасників не опанували 25 відсот-

ків завдань теоретичного туру, що свідчить про необхідність посилення роботи 

з обдарованими дітьми. Із завданнями практичного туру учні справилися на-

ступним чином: 24 відсотки учасників не подолали п’ятидесятивідсотковий ру-

біж, а 75 відсотків завдань осилили 14 відсотків учасників. 

Із завданнями учні 8 класу справилися досить погано. Переможці набрали 

по 53 відсотки балів, а понад 50 відсотків завдань виконали лише 3 учнів (10 ві-
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дсотків). Із завданнями теоретичного туру менш ніж на 25 відсотків справилися 

80 відсотків учасників. 83 відсотки учнів справилися з завданнями практичного 

туру на 75 і більше відсотків, а 13 – на усі 100 відсотків. Лише один учень по-

долав п’ятидесятивідсотковий рубіж теоретичного туру, що вказує на необхід-

ність посилення роботи з поглиблення теоретичних знань.  

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії: 

 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 19 2 3 3 8 

2. м. Ужгород 8   1 2 3 

3. м. Мукачево 17 1   8 9 

4. м. Берегово 5     1 1 

5. м. Хуст 5 1   1 2 

6. м. Чоп 1       0 

7. Берегівський район 6       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

2       0 

9. Виноградівський 

район 

4       0 

10. Воловецький район 4       0 

11. Іршавський район 7       0 

12. Міжгірський район 6     1 1 

13. Мукачівський район 4       0 

14. Перечинський  

район 

1       0 

15. Рахівський район 4       0 

16. Свалявський район 7 1     1 

17. Тячівський район 4       0 

18. Ужгородський  

район 

5       0 

19. Хустський район 5     1 1 

 Разом: 114 5 4 17 26 

 

Список кращих учнів, які здобули найвищі результати в олімпіаді, очолю-

ють: Боклаганич Томаш, Симулик Олександр, учні 8 класу відповідно Хуст-

ської гімназії-інтернату та Мукачівського НВК „Гармонія”, Лізанець Євген, 

учень 9 класу Свалявської гімназії Свалявської районної ради Закарпатської 

області, Пуховой Тімур, учень 10 класу та Скраль Віолетта і Мойзеш Олек-

сандр, учні 11 класу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-
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інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної 

ради та Ужгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 7 Ужгород-

ської міської ради Закарпатської області. 

Для досягнення високих результатів на ІІІ етапі учнівської олімпіади слід 

посилити підготовку учнів, що виявляють схильність до вивчення предмета. Ре-

зервом такої діяльності можуть слугувати факультативні та індивідуальні годи-

ни, що реалізуються за рахунок варіативної складової та за рахунок ентузіазму 

вчителів. Доцільно було б організувати роботу міжшкільних (місь-

ких/районних) факультативів із залученням викладачів вищих навчальних за-

кладів. 

З метою відбору та підготовки команди до участі в IV етапі олімпіади ор-

ганізовувалися та проводилися відбірково-тренувальні збори переможців ІІІ 

етапу, на жаль, тільки для учнів 10 – 11 класів.  

Команда області взяла участь у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпі-

ади з хімії, який відбувся 27 березня – 1квітня 2016 року у м. Дніпропетровськ, і 

досягла непоганих результатів, але призових місць не виборола. Причиною є 

складність завдань цього етапу олімпіади, що не мають жодного стосунку до 

матеріалу шкільного курсу хімії, й до профільного рівня вивчення предмета, та 

низька вмотивованість учнів до роботи над опануванням глибокими хімічними 

знаннями через відсутність перспективи їх застосування в професійній діяльно-

сті на теренах області. 

 

Результати участі команди на IV етапі олімпіади: 

 

Пріз-

вище, 

ім’я  

учня 

Клас Навчальний 

заклад 

Дип-

лом 

Отри

ма-

ний 

бал 

Мак-

сима-

льний 

бал 

Учитель Інші 

особи, 
які під- 

готува-

ли учня 

Боклага-

нич  

Томаш  

8 Хустська гім-

назія-інтернат 

учас-

ника 

42,25 145 Тегза  

Олена  

Федорівна 

ні 

Лізанець 

Євген  

9 Свалявська 

гімназія 

учас-

ника 

26,525 145 Світлик 

Любов 

Іванівна  

ні 

Пуховой 

Тімур  

10 Ужгородська 

загальноосві-

тня СШІ з 

ПВОП 

учас-

ника 

50,75 145 Голомб 

Світлана 

Василівна 

Трену-

вальні 

збори 

Мойзеш 

Олесандр  

11 Ужгородська 

ЗОШ 

І – ІІІ ст. № 7 

учас-

ника 

47,95 165 Ажнюк  

Галина  

Василівна 

Трену-

вальні 

збори 

 

Отже, можна стверджувати, що учасники, які пройшли відбірково-

тренувальні збори, показали трохи кращі результати. Однак слід відмітити, що 
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робота ведеться в основному на уроках хімії, а матеріал, що виходить за межі 

програми, практично не розглядається, а наявна матеріальна база кабінетів не 

дозволяє проводити позапрограмовий хімічний експеримент.  

Ще одним резервом поліпшення результативності на ІV етапі олімпіади є 

організація роботи недільної (суботньої) чи канікулярної школи юних хіміків на 

базі хімічного факультету ДВНЗ „УжНУ” (чи ЗІППО із залученням викладачів 

хімічного факультету) для призерів попереднього року та бажаючих, а також 

проведення 2 – 5-тижневих тренувальних зборів для переможців ІІІ етапу з ме-

тою підготовки до наступного. Такі тренувальні збори можна організувати за 

очно-заочною формою навчання із заїздами на 1 день в тижні та самостійною 

роботою учнів упродовж 4 – 5 днів.  

 

Біологія 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології взяли участь 6754 

учні, у ІІ етапі – 1353. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології відбувся 30 січня 

2016 року, в якому взяли участь 139 учасників, і проводився відповідно до По-

ложення про Всеукраїнські учнівські олімпіади за завданнями, складеними ме-

тодичною комісією при МОН України, та надісланими централізовано. Загаль-

на інформація про ІІІ етап учнівської олімпіади розташована на сайті 

http://www.biology.org.ua/, де можна ознайомитися з відомостями про результа-

ти всеукраїнського тестування. 

Учнівська олімпіада з біології проводилася у два тури – теоретичний та 

практичний.  

Комплект завдань для ІІІ етапу учнівського змагання складався із «тестів» 

закритого типу груп „А”, „Б” і „В” та теоретичних завдань експериментального 

спрямування. 

Завдання „А” і „В” у кожному з класів виявилися відносно легкими. Нато-

мість тест „Б” через необхідність множинного вибору та високу ймовірність 

помилково зазначити „зайвий” або пропустити правильний варіант відповіді, 

виявився (як і щороку) складним. У завданнях поєднувались відносно легкі та 

важчі складові тестів. 

Учасники традиційно гірше справилися із практичним туром (експеримен-

тальними задачами).  

Для учнів 9 класу виявилися складними обидві експериментальні задачі: 

„Еколого-біологічна характеристика хордових тварин-гідробіонтів” та „Визна-

чення рослини за діаграмою квітки”, а для 11-класників – задача „Електрофорез 

білків сироватки крові”. 

Слід відмітити, що учні важко працюють із завданнями, які вимагають 

творчого підходу до вирішення конкретних біологічних проблем, роботи з гра-

фіками, діаграмами, картками та відображають явища і процеси в біосистемах. 

Як і в попередні роки, виникають труднощі із завданнями на знання таксономії, 
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фізіології тварин та людини й видове біорізноманіття тваринного та рослинного 

світу.  

Аналіз тестових завдань виявив, що учні в однаковій мірі допускають по-

милки у завданнях із різних розділів біології: як із ботаніки та зоології, так і з 

молекулярної біології та генетики. 

 Є, також, низка зауважень щодо оформлення бланків для відповідей учас-

никами олімпіади, коли погрішності у позначенні правильних відповідей суттє-

во ускладнюють роботу журі. 

Учителям, які готують учнів до олімпіади, варто проводити підготовчу ро-

боту до змагань упродовж року, приділяючи при цьому особливу увагу експе-

риментальним завданням. Приклади таких завдань можна знайти на Українсь-

кому біологічному сайті.  

Проведений аналіз змісту завдань у 10 та 11 класах (особливо практичної її 

частини), показав, що велику частку тут становлять завдання з молекулярної бі-

ології. Цей фактор також потрібно брати до уваги при підготовці учасників до 

олімпіади.  

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології: 

 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ 

 ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 20 1 2 6 9 

2. м. Ужгород 20 2   3 5 

3. м. Мукачево 8   1 2 3 

4. м. Берегово 7       0 

5. м. Хуст 8       0 

6. м. Чоп 1       0 

7. Берегівський район 6     1 1 

8. Великоберезнян-

ський район 

2       0 

9. Виноградівський 

район 

7       0 

10. Воловецький район 4     1 1 

11. Іршавський район 9   1 1 2 

12. Міжгірський район 4     2 2 

13. Мукачівський район 8   2 1 3 

14. Перечинський  

район 

6     1 1 

15. Рахівський район 6 1     1 

16. Свалявський район 7   1   1 

17. Тячівський район 4   1   1 
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18. Ужгородський ра-

йон 

5     1 1 

19. Хустський район 7       0 

 Разом: 139 4 8 19 31 

 

Серед переможців ІІІ етапу учнівської олімпіади з біології, які набрали ма-

ксимальну кількість балів, слід відзначити Кувика Володимира, учня 8 класу 

багатопрофільного ліцею „Інтелект” – загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 11 Ужгородської міської ради Закарпатської області (учитель – Білецька 

О.Е.), Тучкова Михайла, учня 9 класу Великобичківської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 2 Рахівської районної ради Закарпатської області (учи-

тель – Штефанюк Н.І.), Сабовчика Олександра, учня 10 класу Ужгородської за-

гальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради (учитель – Зинзикова М.Б.), 

Колесник Олександру, ученицю 11 класу класичної гімназії Ужгородської місь-

кої ради Закарпатської області (учитель – Стеців Л.Є.). 

З метою підготовки команди юних біологів та остаточного відбору для 

участі в IV етапі на відбірково-тренувальні збори запрошувалися учні з числа 

переможців ІІІ етапу олімпіади. За результатами цих зборів відібрано, відповід-

но до квоти, 4 учасників.  

IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології проходив з 27 бере-

зня по 1 квітня 2016 року у м. Кіровоград. У ньому взяли участь Кувик Воло-

димир, Тучков Михайло та Сабовчик Олександр. Кувик Володимир виборов 

диплом ІІІ ступеня. 

 

Екологія 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології взяли участь 689 

школярів, у ІІ етапі – 251 учень. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології відбувся 19 січня 

2016 року у ЗІППО. У ньому взяли участь 47 учнів 10 – 11 класів навчально-

виховних закладів Закарпатської області. 

Він проводився відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські 

олімпіади за завданнями, складеними предметно-методичною комісією з еколо-

гії. 

Цей етап олімпіади складався з двох турів: теоретичного та практичного. 

Теоретичний тур олімпіади включав тести групи „А”, „Б” та „В”. Практичний 

тур учнівського змагання проходив у формі публічного захисту проектів, вико-

наних учасниками змагань за індивідуальною тематикою. 

Загальний рівень представлених екологічних проектів ІІІ етапу олімпіади 

цього року покращився, однак все ще зустрічаються реферативні роботи, тобто 

роботи, у яких немає власних досліджень учасника. Слід зазначити, що зросла 

частка постерів, які містять чітку, правильно структуровану, доцільну і лаконі-

чну інформацію. Важливим недоліком багатьох робіт є той факт, що багато з 
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них не відповідають вимогам проектної роботи та ще й екологічного спряму-

вання, висновки не відображають оригінальних пропозицій щодо поліпшення 

екологічної ситуації в певному аспекті, часто не відповідають учнівським мож-

ливостям.  

Із тестовими завданнями учасники справилися, як і в минулі роки, гірше. 

Це, очевидно, пояснюється тим, що предмет „Екологія” на момент проведення 

ІІІ етапу олімпіади не вивчається в школі, тому в учнів немає чітких уявлень 

щодо змісту та рівня змісту завдань екологічного туру. 

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології: 

 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 6  2   2 

2. м. Ужгород 4     1 1 

3. м. Мукачево 8 3 1 1 5 

4. м. Берегово 5     1 1 

5. м. Хуст 0       0 

6. м. Чоп 0       0 

7. Берегівський район 0       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

0       0 

9. Виноградівський 

район 

5   1 1 2 

10. Воловецький район 1       0 

11. Іршавський район 4       0 

12. Міжгірський район 2   1   1 

13. Мукачівський район 2       0 

14. Перечинський 

 район 

2       0 

15. Рахівський район 2     1 1 

16. Свалявський район 1       0 

17. Тячівський район 2     1 1 

18. Ужгородський 

 район 

2       0 

19. Хустський район 1       0 

 Разом: 47 3 5 6 14 

 

Цього навчального року на ІІІ етапі вже традиційно найуспішніше висту-

пила команда м. Мукачева. До прикладу, усі переможці (дипломи І ступеня) є 

учнями шкіл даного міста: Войшвілло Марк, учень 10 класу Мукачівської зага-
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льноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 ім. О.С.Пушкіна Мукачівської міської 

ради Закарпатської області (учитель – Паланейчик І.В.), Кучінка Христина, 

учениця 11 класу Мукачівського навчально-виховного комплексу „Загальноос-

вітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад „Гармонія” Мука-

чівської міської ради Закарпатської області (учитель – Росола Г.М.), Коцар 

Ольга, учениця 11 класу Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 10 Мукачівської міської ради Закарпатської області (учитель – Савчин Н.В.), 

а Сеничич Марта, учениця 6 (10) класу Мукачівського ліцею Мукачівської мі-

ської ради Закарпатської області (учитель – Гурзан О.О.) – диплом ІІІ ступеня. 

Хороші успіхи й у команди Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої 

школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради. Серед призерів – вихованці школи Павляк Микола Миколайович 

та Бізіля Андрій Степанович (дипломи ІІ ступеня, учні 10 класу).  

Аналіз звітів I, II, III етапів показав, що інтерес до олімпіади з екології є, 

екологічна проблематика розглядається як необхідність для сучасного розвитку 

суспільства.  

Тематика екологічних проектів учасників олімпіади  

з екології у 2015/2016 навчальному році 

 

ПІБ учня Місце навчання Тема проектів 

Михайлова 

Ніколетта 

Миколаївна 

Ужгородська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів №6 імені 

В.С.Ґренджі-Донського Ужгород-

ської міської ради Закарпатської 

області 

Дослідження забруднення 

атмосфери м. Ужгорода ви-

кидами автотранспорту 

Кравчук  

Аліна  

Олександрівна 

Ужгородська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів № 8 Ужго-

родської міської ради Закарпат-

ської області 

Динаміка вмісту деяких хі-

мічних речовин у воді річки 

Уж 

Колесник  

Олександра 

Олегівна 

Класична гімназія Ужгородської 

міської ради Закарпатської області 

Фітосанітарний стан серед-

ньої течії річки Уж та шляхи 

зменшення негативного 

впливу антропогенного фак-

тору 

Дзямко  

Анастасія  

Борисівна 

Ужгородська загальноосвітня шко-

ла І – ІІІ ступенів №6 ім. В.С. Ґрен-

джі-Донського Ужгородської місь-

кої ради Закарпатської області 

Біоіндикація ґрунтів 

Павляк  

Микола  

Миколайович 

Ужгородська загальноосвітня спе-

ціалізована школа-інтернат з пог-

либленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної 

ради 

Екологія мікробіоценозу 

ґрунту пралісових екосистем 

Закарпаття 

 

Біляк  Дослідження органолептич-



53 

 

Діана  

Іванівна 

них показників та вмісту де-

яких хімічних речовин річки 

Тиса 

Бізіля  

Андрій  

Степанович 

Чорничники полонин Закар-

паття: сучасний стан та про-

гноз розвитку в умовах ан-

тропопресії і змін клімату 

Єлецька  

Анастасія  

Олександрівна 

Залежність видового складу 

ліхенофлори м. Ужгород від 

рівня забрудненості повітря 

Мочар  

Іван  

Іванович 

Мікроклональне розмно-

ження білоцвіта весняного в 

умовах in vitro 

Максим  

Людмила  

Іванівна 

Антропогенний вплив на 

струмок сільський в околи-

цях в Велятино 

Коцар  

Ольга  

Сергіївна 

Мукачівська загальноосвітня шко-

ла І – ІІІ ступенів № 10 Мукачів-

ської міської ради Закарпатської 

області 

Фітоекстрат як органічний 

фунгіцид для контролю 

Sphaerotheca morsuvae 

Bert.et Curt. 

Кучінка  

Христина  

Володимирівна 

Мукачівський навчально-вихов-

ний комплекс „Загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів – дошкіль-

ний навчальний заклад „Гармонія” 

Мукачівської міської ради Закар-

патської області  

Екологічні аспекти інтроду-

кції та особливості росту та 

розвитку різних сортів зи-

зифуса (Ziziphus) на Закар-

патті 

Москалюк  

Арсеній  

Васильович 

Мукачівська спеціалізована школа 

І – ІІІ ступенів № 16 з поглибле-

ним вивченням окремих предметів 

та курсів Мукачівської міської ра-

ди Закарпатської області 

Вплив фактору урбанізації 

на поширення синантропних 

видів птахів-адвентистів у 

межах міста Мукачева та 

його околиць 

Войшвілло 

Марк  

Валерійович 

Мукачівська загальноосвітня шко-

ла І – Ш ступенів № 1 ім. 

О.С.Пушкіна Мукачівської міської 

ради Закарпатської області 

Флуктуаційна асиметрія бі-

латеральних ознак листкової 

пластинки Tilia cordata Mill. 

Як біоіндикатор стану урба-

нізованого середовища 

Махлинець 

Аліна  

Сергіївна 

Мукачівський навчально-

виховний комплекс „Загальноос-

вітня школа І – ІІІ ступенів – до-

шкільний навчальний заклад  

„Гармонія” Мукачівської міської 

ради Закарпатської області  

Oxytree – ідеальне вирішен-

ня енергозберігаючих про-

блем людства 
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Сеничич  

Марта  

Романівна 

Мукачівський ліцей Мукачівської 

міської ради Закарпатської області 

Ефективність впливу піно-

полістерольного вулику на 

продуктивність бджолиної 

сім’ї 

Дзямка  

Максим  

Антонійович 

Мукачівська загальноосвітня шко-

ла І – ІІІ ступенів № 11 Мукачів-

ської міської ради Закарпатської 

області 

Збереження й адаптація ро-

діоли рожевої за умов по-

ширення її ареалу у низько-

гірно-низовинному районі 

долини річки Латориці 

Голуб  

Анастасія-Анна 

В’ячеславівна 

Мукачівський навчально-вихов-

ний комплекс „Загальноосвітня 

школа І ступеня – гімназія” Мука-

чівської міської ради Закарпатсь-

кої обласної ради 

Живі огорожі як засіб пок-

ращення екологічного стану 

урболандшафту 

Боднар  

Омелян  

Омелянович 

Берегівська гімназія Берегівської 

міської ради Закарпатської області 

Альтернативне опалення бу-

динку, біопаливо 

Горонгозов  

Василь  

Іштванович 

Берегівська гімназія Берегівської 

міської ради Закарпатської області 

Утилізація сміття 

Рожко  

Крістіна  

Аркадіївна 

Берегівська загальноосвітня школа 

І – ІІІ ступенів № 1 Берегівської 

міської ради Закарпатської області 

Взаємозалежність рівня ан-

тропогенного забруднення 

повітря на підвищення епі-

деміологічних показників 

туберкульозу в окремих ра-

йонах м. Берегово 

Мартиненко 

Дмитро  

Миколайович 

Берегівська загальноосвітня школа 

І – ІІІ ступенів № 10 Берегівської 

міської ради Закарпатської області 

Вплив вмісту СО2 на орга-

нізм людини 

Рогова  

Анастасія  

Евгенівна 

Берегівська загальноосвітня школа 

І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням англійської мови Бере-

гівської міської ради Закарпатсь-

кої області 

Морфологічні зміни Lemna 

minor в умовах антропоген-

ного навантаження річки 

Боржава та каналу Верке 

Молнар  

Вікторія  

Сергіївна 

Виноградівська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів № 8 Виног-

радівської районної ради Закар-

патської області 

Забруднення водотоків у 

межиріччі річок Тиса та Ту-

ра 

Кедик  

Михайло  

Вікторович 

Великокопанська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів Виноградів-

ської районної ради Закарпатської 

області 

Чому кури їдять пінопласт? 
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Перцев  

Кирил  

Васильович 

Виноградівський центр позашкі-

льної роботи з дітьми 

Астрофізичний аспект дос-

лідження сейсмічно актив-

них регіонів 

Вашкеба  

Вікторія  

Ярославівна 

Виноградівський центр позашкі-

льної роботи з дітьми 

Фізичний аспект вирішення 

проблем екологічного стану 

Закарпаття 

Барзул  

Василь  

Васильович 

Виноградівський центр позашкі-

льної роботи з дітьми 

Гідрологічний стан басейну 

річки Тиси та екологічна 

безпека регіону 

Біряк  

Світлана  

Олександрівна 

Воловецька загальноосвітня шко-

ла І – ІІІ ступенів Воловецької ра-

йонної ради Закарпатської області 

Наукові засади і результати 

екологічної оцінки р. Лато-

риця та її басейну 

Брич  

Вікторія  

Іванівна 

Іршавська загальноосвітня школа І 

– ІІІ ступенів № 1 Іршавської ра-

йонної ради Закарпатської області 

Моніторинг стану повітря за 

допомогою фітоіндикаторів 

Бокотей  

Аліна  

Михайлівна 

Великораковецька загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів Іршавської 

районної ради Закарпатської обла-

сті 

Вплив діяльності людини на 

стан навколишнього приро-

дного середовища у селі Ве-

ликий Раковець 

Чупіка  

Марія  

Сергіївна 

Іршавська загальноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів № 2 Іршавської ра-

йонної ради Закарпатської області 

Нітрати у сільськогосподар-

ській продукції: оцінка вміс-

ту та практичні підходи до 

зниження концентрації 

Ловска  

Оксана  

Василівна 

Ільницький спортивно-гумані-

тарний ліцей Іршавської районної 

ради Закарпатської області 

Визначення чистоти повітря 

села Ільниця Іршавського 

району з використанням лі-

хеноіндикації 

Горват 

Василина  

Василівна 

Міжгірська спеціалізована загаль-

ноосвітня школа І – ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням окремих 

предметів ім. А.Волошина Між-

гірської районної ради Закарпат-

ської області 

Вивчення структури попу-

ляції ялини європейської в 

урочищі Козяй Міжгірсько-

го району 

Місик  

Ярина  

Тарасівна 

Міжгірська спеціалізована загально-

освітня школа І – ІІІ ступенів з пог-

либленим вивченням окремих пред-

метів ім. А.Волошина Міжгірської 

районної ради Закарпатської області 

Порівняння видової струк-

тури фітоцинозів лісів сере-

дньогір’я Привододільних 

Горган та Північних вапня-

кових (Баварських) Альп 

Федака  

Марія  

Ярославівна 

Великолучківська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів Мука-

чівської районної ради Закарпат-

ської області 

Біоіндикація атмосферного 

повітря в селі Клячаново 

Мукачівського району за 

допомогою сосни звичайної 
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Балог  

Оксана  

Василівна 

Великолучківська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів Мукачівсь-

кої районної ради Закарпатської 

області 

Спостереження за поведін-

кою та розмноженням до-

машніх кроликів 

Глуханич  

Надія  

Олександрівна 

Загальноосвітня школа І – ІІІ сту-

пенів села Дубриничі Перечинсь-

кого району Закарпатської області 

Вплив органо-мінеральних 

добрив на ріст та плодоут-

ворення огірка посівного 

(Cucumis sativus) 

Головей  

Мар'яна  

Ярославівна 

Загальноосвітня школа І – ІІІ сту-

пенів села Тур’я-Ремета Перечин-

ського району Закарпатської обла-

сті 

Екологічна стежка „Добро-

та” с. Тур’я-Ремета 

Головчук  

Юрій  

Юрійович 

Лужанська загальноосвітня школа 

І – ІІІ ступенів Рахівської районної 

ради Закарпатської області 

Дослідження целюлозоліти-

чної активності ґрунту ме-

тодом аплікації 

Хром'як  

Яна  

Романівна 

Великобичківська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів № 1 Рахів-

ської районної ради Закарпатської 

області 

Визначення вмісту нітратів 

у сезонних овочах 

Нитка  

Марія  

Дмитрівна 

Керецьківська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів Свалявської 

районної ради Закарпатської обла-

сті 

Дослідження якості питної 

води Свалявського району за 

органолептичними та фізи-

ко-хімічними показниками 

Сухітра  

Яна  

Віталіївна 

Дубівська загальноосвітня школа І 

– ІІ ступенів Дубівської селищної 

ради Тячівського району Закарпа-

ської області 

Фауністичне різноманіття 

артропод селища Дубове 

Крічфалуші 

Ольга  

Іванівна 

Тячівська загальноосвітня школа І 

– ІІІ ступенів № 1 ім. В.Ґренджі-

Донського Тячівської міської ради 

Тячівського району Закарпатської 

області 

Проблеми забруднення води 

та шляхи їх вирішення 

Куштан  

Мирослава  

Михайлівна 

Великолазівська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів Ужгородсь-

кої районної ради Закарпатської 

області 

Індикація забруднення атмо-

сферного повітря за допомо-

гою лишайників 

Грицюк  

Ольга  

Сергіївна 

Сторожницька загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів Ужго-

родської районної ради Закарпат-

ської області 

Інтродукція та акліматизація 

ківі „Карпат Стратон Вален-

тайн” на Закарпатті 

Ботош  

Оксана  

Ізянська загальноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів Хустської районної 

Вплив антропогенного за-

бруднення на мікробіологіч-
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Іванівна державної адміністрації Закар-

патської області 

ні показники колодязної во-

ди в с. Іза Хустського райо-

ну 

 

За результатами відбірково-тренувальних зборів відібрано, відповідно до 

квоти, двох учасників для участі у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з екології, яка проходила з 21 по 26 березня 2016 року в м. Вінниця, а саме: Мо-

скалюка Арсенія, учня 11 класу Мукачівської спеціалізованої школи І – ІІІ сту-

пенів № 16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівсь-

кої міської ради Закарпатської області, Коцар Ольгу, ученицю 11 класу Мука-

чівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 10 Мукачівської міської ра-

ди Закарпатської області.  

На цьому етапі Москалюк Арсеній представив екологічний проект „Урба-

нізація як фактор впливу на вибір біотопів при розселенні деяких синантропних 

видів птахів”, а Коцар Ольга – „Фітоекстрат як органічний фунгіцид для конт-

ролю Sphaerotheca morsuvae” та вибороли по диплому ІІІ ступеня. 

 

Географія 

 
У Закарпатській області учнівські олімпіади з географії проводяться вже 

сорок два роки.  

У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії взяли участь 9593 

учні, у ІІ етапі – 1319 осіб. 

У січні 2016 року відбувся ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

географії. Усього в цьому етапі змагалося 124 юних знавців географії – учнів 8 

– 11 класів загальноосвітніх закладів краю – переможців міських та районних 

олімпіад.  

Учнівські змагання проводилися в Закарпатському інституті післядипломної 

педагогічної освіти, де були створені всі необхідні умови для успішного прове-

дення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. 

Олімпіада проводилася в два тури упродовж одного дня: 

- перший тур – теоретичний (30 тестів різного ступеня складності, два за-

питання творчого характеру); 

- другий тур – практичний (завдання на знання географічної номенклатури 

та три географічні задачі). 

Олімпіадні завдання з географії охоплювали програмовий матеріал із різ-

них розділів курсу за попередні роки навчання та теми, які учні вже повинні 

були опанувати 2015/2016 н.р. відповідно до чинної навчальної програми з гео-

графії для загальноосвітніх навчальних закладів.  

Необхідно зауважити, що відповіді учнів на теоретичні (творчі) питання 

оцінювалися членами журі відповідно до чіткого плану викладу: визначення ге-

ографічних термінів, загальна характеристика явищ та процесів у природі або 

соціумі, висновок. Відповіді учнів мали містити переконливі докази власних 

бачень та системи оцінки з заданого питання і чітко сформульований висновок, 
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який випливає з висвітлених аргументів. Виконання завдань варіанту „Бліц-

тур”, варіанту „Географічні твердження” та „Географічні визначення” вимагало 

від учасників уміння відповідати коротко, лаконічно і по суті. 

При перевірці практичних завдань враховувалися знання географічної но-

менклатури, умовних позначень, легенди карти, знання і вміння учнів оформля-

ти контурні карти; розв’язувати географічні задачі. 

Таким чином була забезпечена різноплановість завдань, що надавало змогу 

перевірити комплексність та рівень підготовки учасників. У процесі виконання 

олімпіадних завдань якнайповніше розкрилися інтелектуальні можливості і зді-

бності учнів.  

Проте є низка недоліків, які були допущені учнями під час виконання 

олімпіадних завдань, а саме: посередні знання школярів 8 класу теоретичного 

матеріалу, географічної номенклатури та географічних визначень, у 

розв’язуванні та оформленні розв’язку географічних задач.  

Загалом, висвітлюючи творчі питання, учні не дають визначення та не до-

тримуються чіткого плану характеристики географічних явищ та об’єктів, не 

завжди роблять висновки в кінці відповіді. 

Запропоновані завдання були складені з урахуванням методичних рекоме-

ндацій МОН України щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з географії у 2015/2016 навчальному році і не виходили за рамки 

шкільної програми з географії, а також були розроблені критерії оцінювання до 

кожного із завдань та визначена загальна максимальна кількість балів. 

Усі переможці із 105 максимальних балів за два тури отримали понад 50 

відсотків від загальної кількості. Серед учасників, які набрали найбільшу кіль-

кість балів: Фединець Максим, учень 8 класу Грушівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Грушівської сільської ради Тячівського району Закарпат-

ської області; Мельник Ганна, учениця 9 класу Кривської загальноосвітньої 

школи І – ІІ ступенів Кривської сільської ради Тячівського району Закарпатсь-

кої області; Балонін Олександр, учень 10 класу Мукачівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 13 Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

Кикина Ангеліна, учениця 11 класу Хустської гімназії-інтернату. 

Як показує досвід, успіх досягається там, де працюють учителі-ентузіасти, 

які забезпечують належний рівень роботи з обдарованою молоддю. Найкращих 

результатів досягли вихованці педагогів: Фединець М.І., Мельник Г.І.,  

Шпак А.В., Русин М.М., Тимчик Г.А., Пасічник Г.О., Біланин Ж.В. та інших. 

За результатами змагань цього етапу визнано 30 школярів, які набрали 

найбільшу кількість балів. З них: 4 учнів отримали диплом І ступеня,  

7 – диплом ІІ ступеня та 19 – диплом ІІІ ступеня. 
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Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії: 

 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

Усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 8     2 2 

2. м. Ужгород 15   1 8 9 

3. м. Мукачево 20 1 2 2 5 

4. м. Берегово 8       0 

5. м. Хуст 10 1 2 2 5 

6. м. Чоп 2       0 

7. Берегівський район 4       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

4       0 

9. Виноградівський 

район 

7   1 1 2 

10. Воловецький район 3     1 1 

11. Іршавський район 8   1 1 2 

12. Міжгірський район 5     1 1 

13. Мукачівський район 4       0 

14. Перечинський  

район 

5     1 1 

15. Рахівський район 4       0 

16. Свалявський район 4       0 

17. Тячівський район 5 2     2 

18. Ужгородський  

район 

4       0 

19. Хустський район 4       0 

 Разом: 124 4 7 19 30 

 
За результатами відбірково-тренувальних зборів з географії сформовано 

команду учасників у складі трьох учнів 10 – 11 класів від Закарпатської області 

на ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Цей етап олімпіади 

відбувся у березні 2016 року у м. Суми. Команда учнів виборола по диплому 

першого ступеня, який отримала Микита Анастасія, учениця 10 класу Хуст-

ської гімназії-інтернату (учитель – Тимчик Г.А.), другого ступеня, який здобула 

Кикина Ангеліна, учениця 11 класу Хустської гімназії-інтернату (учитель – 

Тимчик Г.А.) та третього ступеня – отримав Балонін Олександр, учень 10 класу 

Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №13 Мукачівської місь-

кої ради Закарпатської області (учитель Пасічник Г.О.). 

 



60 

 

Інформатика 
 

Метою проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики є 

стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у поглибле-

ному вивченні інформатики; виявлення та розвиток обдарованих учнів, сприян-

ня розвитку алгоритмічного мислення у школярів, підвищення інтересу до про-

грамування. 

У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики взяли участь 

4032 школяра, у ІІ етапі – 598 учнів. ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіа-

ди з інформатики проведено у два тури 30 та 31 січня 2016 року в м. Ужгороді 

на базі факультету інформаційних технологій ДВНЗ „Ужгородський національ-

ний університет”. У обох турах олімпіади взяли участь по 92 учні 8 – 11 класів 

із усіх навчальних закладів освіти міст та районів області, окрім Великоберез-

нянського, Воловецького, Міжгірського та Перечинського районів. Серед них: 8 

клас – 7 учнів, 9 – 23 учні, 10 клас – 32 учні, 11 клас – 30 учнів. Слід відмітити, 

що школярі Міжгірського району втретє поспіль не беруть участь у ІІІ етапі 

олімпіади з інформатики, а учні Великоберезнянського і Воловецького районів 

– вдруге. Натомість м. Чоп, команда якого не брала участі в олімпіаді минулого 

року, цього року була представлена командою з 2 учнів. 

Обидва тури проведено синхронно з іншими областями, що обрали цей 

спосіб, з використанням центрального сервера прийому і перевірки робіт за за-

вданнями, наданими ДНУ „Інститут модернізації змісту освіти”. 

У кожному з турів учням пропонувалося по п’ять задач алгоритмічного ха-

рактеру, що в сумі оцінювалися за 1000-бальною системою.  

Результатом роботи кожного учасника мала бути програма, що реалізує 

правильний та ефективний алгоритм, розроблений ним. Традиційно така про-

грама повинна за вхідними даними чи файлом визначеної структури отримува-

ти результат чи формувати вихідний файл. Задачі висвітлювали наступні теми: 

робота з великими числами; сортування та пошук; метод перебору варіантів, ві-

дсікання перебору; елементи обчислювальної геометрії; принцип динамічного 

програмування; жадібні алгоритми; алгоритми на графах; елементи лексичного 

та синтаксичного розбору; ефективні структури даних. 

ІІІ етап олімпіади проведено з використанням комп’ютеризованих робочих 

місць в on-line режимі. Учасникам пропонувалася на вибір одна з мов програ-

мування (Pascal, C або C++) та відповідне середовище розробки програм, що 

відповідає умовам проведення IV етапу. Програми-розв’язки перевірялися на 

множині тестів. До кожної задачі було підготовлено набір тестових даних, які 

дозволяли розрізнити правильні та неправильні розв’язки, а серед правильних – 

більш та менш ефективні. 

У першому турі повністю розв’язали по одній задачі шестеро учнів, по дві 

– п’ятеро, по три – троє, по чотири задачі – двоє, а усі п’ять задач розв’язав ли-

ше один учень 10 класу. У другому турі повні розв’язки до однієї задачі подали 

вже 24 учні, до двох – 11, до трьох – 9, до чотирьох – 2, а 1 учень правильно ви-
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конав усі п’ять задач. Загалом повністю чи частково виконали завдання першо-

го туру 17 учнів, другого – 47.  

Слід відмітити також значне зменшення, у порівнянні з попереднім роком, 

кількості учасників олімпіади, що взагалі не надсилали розв’язки до системи 

перевірки. У першому турі таких було лише 7.  

Збільшенню кількості повних та часткових розв’язків сприяло те, що під 

час роботи над задачами першого дня учні краще ознайомилися з роботою тес-

туючої системи. Окрім того, для членів команд – учасників ІІІ етапу олімпіади 

– попередньо традиційно організовано пробний тур, у якому майже всі команди 

взяли активну участь, і, відповідно, під час олімпіади робота з тестуючою сис-

темою викликала значно меші труднощі, ніж попереднього року.  

Таким чином, слід відмітити зростання рівня підготовки учнів області до 

участі в олімпіаді з інформатики. 

За результатами ІІІ етапу олімпіади з інформатики призерами визнано 18 

учнів, із них: 3 отримали диплом І ступеня, 7 – диплом ІІ ступеня та 8 – диплом 

ІІІ ступеня. Усі призери набрали понад 33 відсотки від максимальної кількості 

балів. 

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики: 

 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 17 1 1 4 6 

2. м. Ужгород 14 2     2 

3. м. Мукачево 10   1 1 2 

4. м. Берегово 3       0 

5. м. Хуст 12   2 3 5 

6. м. Чоп 2       0 

7. Берегівський район 5   1   1 

8. Великоберезнян-

ський район 

0       0 

9. Виноградівський 

район 

7   2   2 

10. Воловецький район 0       0 

11. Іршавський район 4       0 

12. Міжгірський район 0       0 

13. Мукачівський район 1       0 

14. Перечинський  

район 

0       0 

15. Рахівський район 3       0 

16. Свалявський район 3       0 
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17. Тячівський район 3       0 

18. Ужгородський  

район 

4       0 

19. Хустський район 4       0 

 Разом: 92 3 7 8 18 

 
Серед учнів, які продемонстрували найкращі результати, слід назвати То-

маша Станіслава та Баренблата Ігора, учнів 10 класу Ужгородської загальноос-

вітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної ради; Федину Аліну, ученицю 7 (11) класу 

класичної гімназії Ужгородської міської ради Закарпатської області та Макаро-

вича Адальберта, учня 5 (9) класу цього ж закладу; Вовка Ігора, учня 11 класу, 

та Чернікову Ніколетт, ученицю 8 класу Виноградівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 8 Виноградівської районної ради Закарпатської облас-

ті; Фекете Івана та Зубанича Віталія, учнів 10 класу Хустської гімназії-

інтернату Закарпатської області, а також Горвата Кртстофера-Золтана, учня 5 

(9) класу Берегівської угорської гімназії імені Габора Бетлена Берегівської ра-

йонної ради Закарпатської області. 

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади групу з 10 

учнів запрошено на відбірково-тренувальні збори. За їх підсумками сформовано 

команду з 4 учасників, які взяли участь у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з 

інформатики, що відбувся у березні-квітні 2016 року у м. Хмельницькому. Троє 

учнів-учасників команди здобули нагороди: Томаш Станіслав – диплом І сту-

пеня (учитель – Шкелебей І.М.), Фекете Іван (учитель – Дронь М.Ф.) та Мака-

рович Адальберт (учитель – Гаранжа О.Я.) – по диплому ІІ ступеня. 

 

Економіка 
 

У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки взяли участь 

2827 учнів, а у ІІ етапі – 345 осіб. 

На початку 2016 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педа-

гогічної освіти відбувся ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. 

Усього в цьому етапі змагалося 57 юних знавців з економіки, учні 9 – 11 класів за-

гальноосвітніх закладів краю – переможці міських та районних олімпіад (не були 

представленні учнівські команди м. Чопа, Воловецького та Мукачівського райо-

нів).  

Олімпіадні завдання охоплювали програмовий матеріал із різних розділів 

курсу „Економіка” і складалися з питань теоретичного і практичного турів. 

Учасникам ІІІ етапу олімпіади пропонувалися завдання, тематика та зміст 

яких випливають переважно зі змісту чинних програм із економіки для загаль-

ноосвітніх навчальних закладів. Також до олімпіади були включені завдання, 

які відзначалися вищим рівнем складності. Вони розроблялися з урахуванням 

таких завдань, які даються на ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки. Ці 

завдання в учасників олімпіади викликали значні труднощі при виконанні. Ре-
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зультати перевірки показали, що учні шкіл, де викладається курс за вибором 

„Фінансова грамотність” та де викладання предмета ведеться два роки, мають 

глибші і фундаментальніші знання з економічної теорії. Учні шкіл із поглибле-

ним вивченням математики ліпше справилися з економічними задачами. Таким 

чином, із метою цілеспрямованої підготовки учнів до різних етапів олімпіади з 

економіки, учителям бажано систематично користуватися завданнями ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнських олімпіад із економіки за попередні роки. 

Необхідно зауважити, що відповіді учнів на теоретичні (творчі) питання 

оцінювалися членами журі відповідно до чіткого плану викладу: визначення 

економічних термінів, загальна характеристика, висновок. Відповіді учнів мали 

містити переконливі докази власних бачень, розуміння економічних законів і 

категорій. 

При перевірці практичних завдань ураховувались знання економічної тео-

рії, які учні підтверджували, застосовуючи на практиці, пропонуючи оригіналь-

ні способи розв’язку. 

Таким чином була забезпечена різноплановість завдань, що мали перевіри-

ти комплексність та рівень підготовки учасників.  

Проте є недоліки, які були допущені учнями під час виконання олімпіад-

них завдань, а саме: учасниками допущено помилки при побудові бюджетних 

ліній, слабе володіння поняттями еластичність, нееластичність, визначення аб-

солютної і порівняльної переваги країн при виробництві товарів, загалом відсу-

тній комплексний підхід до вивчення економічної дисципліни.  

У результаті перевірки олімпіадних робіт членами журі зазначено, що да-

леко не всі учасники впоралися із завданнями в повному обсязі, ними були вио-

кремлені характерні моменти: 

– перевірка робіт у 9 – 10 класах показала, що школярі володіють недоста-

тніми знаннями в області економічної термінології, слабо характеризують ос-

новні економічні поняття, дають їм неправильне визначення; володіють недо-

статніми знаннями щодо розрахунку суми податку на додану вартість, слабо 

володіють програмовим матеріалом, при розв’язуванні економічних задач – по-

казали низький рівень знань; 

– перевірка робіт у 11 класі показала, що школярі не розуміють основних 

економічних понять, не завжди можуть встановити відмінності у поняттях – ре-

альний ВВП від номінального ВВП та при розв’язуванні економічних задач ви-

користовувати математичні підходи. 

Як і у попередні роки, ґрунтовні знання з даного предмета показали учні 

загальноосвітніх закладів міст Ужгорода, Мукачева, Хуста; Виноградівського 

району та Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради. Робо-

ти учасників олімпіади були оцінені об’єктивно: із 57 учасників 11 учнів посіли 

призові місця, 46 учнів показали низький рівень знань.  

За результатами змагань на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

економіки у 2015/2016 навчальному році серед учнів 9, 10, 11 класів призерами 

цього етапу визнано 11 школярів, із них: 2 отримали по диплому І ступеня,  
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2 – по диплому ІІ ступеня та 7 – дипломи ІІІ ступеня. Серед переможців олімпі-

ади представники з навчальних закладів 7 районів і міст області.  

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки: 

 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ 

 ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 9   1 1 2 

2. м. Ужгород 6   1 3 4 

3. м. Мукачево 6 1     1 

4. м. Берегово 3     1 1 

5. м. Хуст 7     1 1 

6. м. Чоп 0       0 

7. Берегівський район 1       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

1       0 

9. Виноградівський 

район 

4     1 1 

10. Воловецький район 0       0 

11. Іршавський район 3       0 

12. Міжгірський район 1 1     1 

13. Мукачівський район 0       0 

14. Перечинський 

район 

1       0 

15. Рахівський район 2       0 

16. Свалявський район 4       0 

17. Тячівський район 4       0 

18. Ужгородський  

район 

3       0 

19. Хустський район 2       0 

 Разом: 57 2 2 7 11 

 

Серед переможців, які набрали найбільшу кількість балів, слід відзначити: 

Галкіна Вадима, учня 6 (10) класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області; Кушнір Сніжану, ученицю 11 класу Пилипецької 

спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату ІІ – ІІІ ступенів з поглибле-

ним вивченням окремих предметів Міжгірської районної ради Закарпатської 

області; Шкелебея Владислава, учня 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 6 імені В.С. Ґренджі-Донського Ужгородської міської 

ради Закарпатської області; Коневич Іванну, ученицю 11 класу Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 
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окремих предметів Закарпатської обласної ради; Бровдій Максима, учня 9 класу 

Хустської гімназії-інтернату; Бендаревського Ярослава, учня 10 класу Виногра-

дівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 8 Виноградівської районної 

ради Закарпатської області; Мозгового Іштвана, учня 6 (10) класу Берегівської 

гімназії Берегівської міської ради Закарпатської області; Рибалкіна Антона, уч-

ня 11 класу навчально-виховного комплексу „Ужгородський економічний лі-

цей, ЗОШ І – ІІ ступенів” Ужгородської міської ради Закарпатської області; Че-

крій Катерину, ученицю 11 класу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізова-

ної школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатсь-

кої обласної ради; Діуса Олександра, учня 11 класу Ужгородської спеціалізова-

ної загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням 

окремих предметів Ужгородської міської ради Закарпатської області; Маруща-

ка Олексія, учня 11 класу Ужгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступе-

нів № 8 Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

За результатами відбірково-тренувальних зборів з економіки сформовано 

команду у складі одного учня 11 класу від Закарпатської області – Діуса Олек-

сандра, учня Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи І – ІІІ сту-

пенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Ужгородської міської 

ради Закарпатської області на ІV етап Всеукраїнської олімпіади з економіки, 

який відбувся у кінці березня 2016 року у м. Житомирі.  

 

Інформаційні технології 
 

У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 

взяли участь 3952 учнів, у ІІ етапі – 730. Слід відмітити зростання майже у 1,5 

рази кількості учасників цих етапів (минулоріч було відповідно 2600 та 505), 

що свідчить про підвищення інтересу до предмета.  

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 

відбувся 3 лютого 2016 року в м. Ужгороді на базі факультету інформаційних 

технологій ДВНЗ „Ужгородський національний університет”. У цьому етапі 

олiмпiади взяли участь 88 учнів 9 – 11 класів. Серед них: 9 клас – 23 учнів, 10 

клас – 28 та 11 клас – 37 учнів. За результатами цього етапу 20 учасників ви-

знані переможцями, з них здобули диплом І ступеня – 3, диплом ІІ ступеня – 4, 

диплом ІІІ ступеня – 13. 

Олімпіада проводилася у 2 практичні тури. Перший тур – комплексне, ін-

тегроване завдання на використання офісних інформаційних технологій, що ви-

вчаються в курсі „Інформатика” (окрім програмування на VBA). Під час його 

виконання учні працювали у середовищі табличного процесора, з програмою 

для створення презентацій та базами даних. Другий тур передбачав виконання 

завдань, не пов’язаних тематично, у середовищах табличного та текстового 

процесорів. Усі завдання були спільними для усіх класів та розраховані на 4 го-

дини.  

Зміст завдань олімпіади базувався на навчальній програмі з курсу „Інфор-

матика” (II етапу – академічного, III – профільного та поглибленого рівнів). Ро-
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боти учасників оцінювалися визначеною кількістю балів відповідно до розроб-

лених журі олімпіади критеріїв та розподілу балів по кожному критерію. Кожна 

з задач повинна була розв’язуватися виключно відповідно до умов завдання 

програмним засобом із пакету офісних додатків MS Office. Учасники виконува-

ли практичні завдання у середовищі MS Office 2010. 

Особливістю першого туру є його комплексність – авторами змодельовано 

життєву ситуацію з певної галузі людської діяльності, у даному випадку це бу-

ла задача про мінеральні води Закарпаття. Усі запропоновані завдання потрібно 

було вирішувати за допомогою засобів офісних додатків, що передбачали у: те-

кстовому процесорі – створення текстового документу із використанням засо-

бів форматування, редагування та пошуку, вбудованих та зв’язаних об’єктів, 

стилів, посилань; табличному процесорі – створення та опрацювання табличних 

даних із використанням засобів форматування, редагування, фільтрації, сорту-

вання та пошуку, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, вбудованих функцій 

та засобів аналізу даних, ділової графіки; системах управління базами даних – 

проектування моделі бази даних та її реалізація з можливістю опрацювання да-

них на рівні таблиць, запитів, форм та звітів (форматування, редагування, по-

шук, фільтрація, сортування та обчислення за допомогою вбудованих функцій); 

програмі для створення презентацій – проектування моделі презентації та її ре-

алізація із використанням засобів форматування та редагування, анімації, вбу-

дованих та зв’язаних об’єктів, стилів, посилань, створення навігації по слайдах, 

використання елементів керування.  

Більшість учасників олімпіади продемонстрували добрі знання презента-

цій, електронних таблиць та баз даних. На максимальну кількість балів одне з 

завдань виконав лише один учень 11 класу, що пояснюється значним обсягом 

та складністю завдань, а також достатньо детальними критеріями оцінювання. 

Незважаючи на це, більшість учасників олімпіади виконали значну частину усіх 

завдань. Серед учнів 9 класів по одному завданню не виконали 7 учнів, і по два 

завдання – 2, серед десятикласників – відповідно 5 і 1, а серед 11-класників – 

5 і 3.  

Найцікавішим та найлегшим для учасників олімпіади виявилось завдання 

А на створення комп’ютерної презентації. За його виконання жоден учень не 

отримав 0 балів. Завдання В на роботу з електронними таблицями було дещо 

важчим, але з ним не впорався лише один учень. Завдання С на роботу з базами 

даних не змогли виконати 6 учнів 9-го класу та двоє 11-класників. Складніши-

ми виявились завдання другого туру, тому результати роботи більшості учнів 

були оцінені меншою кількістю балів у порівнянні з задачами першого туру.  

Слід відмітити, що переважна кількість учасників олімпіади частково або 

майже повністю виконали всі завдання першого туру, що свідчить про високий 

рівень підготовки школярів до олімпіади. Для повного виконання завдань, зок-

рема другого туру, школярам бракує навичок автоматизованого виконання дій. 
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Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій: 

 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас- 

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 9 1   1 2 

2. м. Ужгород 12     5 5 

3. м. Мукачево 7 1   1 2 

4. м. Берегово 2       0 

5. м. Хуст 7   1 3 4 

6. м. Чоп 0       0 

7. Берегівський район 8       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

3       0 

9. Виноградівський 

район 

9 1 2 1 4 

10. Воловецький район 2   1   1 

11. Іршавський район 4     1 1 

12. Міжгірський район 3       0 

13. Мукачівський район 4     1 1 

14. Перечинський  

район 

3       0 

15. Рахівський район 3       0 

16. Свалявський район 3       0 

17. Тячівський район 3       0 

18. Ужгородський  

район 

3       0 

19. Хустський район 3       0 

 Разом: 88 3 4 13 20 

 
Серед учнів, що продемонстрували найкращі результати, слід назвати: 

Яворську Яну, ученицю 5 (9) класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області; Томаша Станіслава, учня 10 класу Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням 

окремих предметів Закарпатської обласної ради; Кеніза Томаша, учня 7 (11) 

класу Виноградівської гімназії Виноградівської районної ради Закарпатської 

області; Тільняк Лесю, ученицю 8 класу (за програмою 9 класу) та Вовка Ігора, 

учня 11 класу Виноградівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 8 Ви-

ноградівської районної ради Закарпатської області; Малильо Василя, учня 9 

класу Воловецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Воловецької район-

ної ради Закарпатської області; Фекете Діану, ученицю 10 класу Хустської спе-
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ціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 6 Хустської міської ради Закарпатської 

області. 

За результатами ІІІ етапу олімпіади група з 4 учнів із числа переможців 

була запрошена на відбірково-тренувальні збори, під час яких учасники мали 

змогу поглибити свої теоретичні знання з інформаційних технологій, удоскона-

лити навички роботи з офісними програмами та виконувати відбіркові завдан-

ня. Учні, що впоралися з випробуваннями найліпше, увійшли до складу коман-

ди з 3 учасників та представляли Закарпатську область на IV етапі Всеукраїн-

ської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, який відбувся в м. Чер-

каси у березні 2016 року. На цьому етапі Вовк Ігор здобув диплом ІІІ ступеня 

(учитель – Ісак І.С.), а Кеніз Томаш та Фекета Діана повернулися з дипломами 

учасників.  

 

 

Трудове навчання 

(технічна та обслуговуюча праця) 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з технічної праці взяли 

участь 3038 школярів, з обслуговуючої праці – 3272, а у ІІ етапі – 581 з техніч-

ної праці та 662 школярі з обслуговуючої праці. У І – ІІ етапах взяли участь в 

учнівських змаганнях учні 8 – 11 класів. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання відбувся 

5 лютого 2016 року на базі Ужгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступе-

нів № 8 Ужгородської міської ради Закарпатської області та проводився у три 

тури. 

У цьому етапі учнівської олімпіади взяло участь 65 учнів 9 та 11 класів, із 

них: із технічних видів праці – 30 учасників, а обслуговуючих видів праці – 35 

учасників із загальноосвітніх навчальних закладів області. 

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання для уч-

нів 9 та 11 класів складалися з трьох турів – теоретичного, практичного та тво-

рчого завдання.  

Під час теоретичного туру учасникам пропонувалося виконати тестові за-

вдання на знання базових понять з трудового навчання (технологій), основ ма-

теріалознавства, послідовність виконання операцій, відповідність між назвами 

деталей і їхнім зображенням.  

На цьому етапі як дівчата, так і хлопці показали достатній рівень теорети-

чних знань, добре впорались із тестовими завданнями. Однак, виявилися прога-

лини у знаннях щодо особливостей моделювання виробів у дівчат, а середній 

рівень графічної грамотності показали хлопці. Хлопці справилися з питаннями 

на визначення властивостей матеріалів, видів з’єднання деталей, елементів, те-

хнологій обробки деревини і металів. Дівчата допустили помилки у відповідях, 

що стосувались встановлення відповідності між поняттями проектної д і-

яльності та їхніми тлумаченнями.  
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Практичний тур передбачав для дівчат 9 класу виготовлення рукавички-

прихватки та дитячого головного убору для одиннацятикласниць. Більшість уч-

нів справилися з завданням, але в окремих учасників виникли складності з тех-

нологічною обробкою овальних контурів.  

Практичний тур для хлопців 9 класу передбачав виготовлення полички для 

ключів та 11 класу – полички для ванної кімнати. Під час виконання цього за-

вдання оцінювались вміння та навички виконання просторового розмічання, 

обпилювання, свердління та з’єднання, пиляння деревини вдовж та поперек во-

локон, стругання, обробка заготовки, робота з штангенциркулем та іншими ко-

нтрольно-вимірювальними інструментами.  

У процесі виконання роботи учасники виявили вміння використання ін-

струментів для розмічання та різання деревини, з’єднання окремих деталей. 

Слід відмітити, що цього року учасники з технічних видів праці із поставлени-

ми завданням теоретичного та практичного туру впорались та показали значно 

вищі результати, ніж на олімпіаді минулого року.  

Для виконання домашнього завдання (творчих проектів) пропонувались 

наступні теми: дівчатам 9 класу – „Сучасна текстильна інтер’єрна іграшка”; ді-

вчатам 11 класу – „Інтер’єрна прикраса”; хлопцям 9 класу – „Набір кухонного 

приладдя”; хлопцям 11 класу – „Модель механізму (машини) ”. 

 Під час захисту проекту учасники представляли домашні роботи, презен-

тували їх та відповідали на запитання членів журі щодо процесу виготовлення, 

особливостей конструкції, підбору конструкційних матеріалів тощо. Цей тур 

випробовування оцінювався в 40 балів за наступними критеріями: критерії оці-

нювання творчих проектів із технічної праці: відповідність вимогам умов прое-

кту (напрям, презентація, захист тощо), функціональність виробу, зручність у 

користуванні, оригінальність роботи та новизна у підході до вирішення завдань; 

критерії оцінювання творчих проектів із обслуговуючої праці: відповідність 

вимогам умов проекту (напрям, презентація, захист тощо), функціональність 

виробу та зручність у користуванні та естетична цінність (привабливість) виро-

бу. 

Усі творчі роботи учасників олімпіади відповідали вимогам умов завдання 

та заданій тематиці. Учасники проявили оригінальність та новизну у вирішенні 

завдання. Вироби відзначалися функціональністю, привабливістю. Для захисту 

проекту усіма учасниками підготовлено презентаційні слайди. 

Учасники олімпіади справилися з поставленими завданнями, що є позити-

вним. Особливої уваги заслуговують творчі роботи, більшість з яких за рівнем 

виконання можна віднести до високохудожніх.  

Також у результаті аналізу конкурсних робіт виявлено низку недоліків – це 

і недостатня графічна підготовка учнів (проблеми з виконанням ескізів, крес-

лень, оформленням технологічної документації), потребує підвищення рівня 

практичної підготовки, особливо удосконалення навичок роботи на обладнанні 

в шкільних майстернях та й наявна відсутність в учнів знань технічної терміно-

логії при захисті проектів. 
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Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу 

 Всеукраїнської учнівської олімпіади з обслуговуючої праці: 
 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом 

І 

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

Усього 

пере-

можців 

1. УЗСШІ 0       0 

2. м. Ужгород 2   1   1 

3. м. Мукачево 2     2 2 

4. м. Берегово 2       0 

5. м. Хуст 2     1 1 

6. м. Чоп 1   1   1 

7. Берегівський район 2       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

2       0 

9. Виноградівський 

район 

2     1 1 

10. Воловецький район 2       0 

11. Іршавський район 2   1 1 2 

12. Міжгірський район 2 1     1 

13. Мукачівський район 2       0 

14. Перечинський 

район 

2   1   1 

15. Рахівський район 2       0 

16. Свалявський район 2       0 

17. Тячівський район 2 1     1 

18. Ужгородський  

район 

2       0 

19. Хустський район 2       0 

 Разом: 35 2 4 5 11 

 

Серед учнів, що здобули першість на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з обслуговуючої праці, слід назвати Фіцай Вікторію, ученицю 9 класу 

Ганичівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ганичівської сільської ра-

ди Тячівського району Закарпатської області та Попадинець Яну, ученицю 11 

класу Синевирської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Міжгірської ра-

йонної ради Закарпатської області. 
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Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу 

 Всеукраїнської учнівської олімпіади з технічної праці: 
 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ 

 ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 0       0 

2. м. Ужгород 1 1     1 

3. м. Мукачево 1       0 

4. м. Берегово 2       0 

5. м. Хуст 0 1 1   2 

6. м. Чоп 2       0 

7. Берегівський район 1       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

2       0 

9. Виноградівський 

район 

2     1 1 

10. Воловецький район 2   1   1 

11. Іршавський район 2       0 

12. Міжгірський район 2   1 1 2 

13. Мукачівський район 2     1 1 

14. Перечинський 

район 

1   1   1 

15. Рахівський район 2       0 

16. Свалявський район 2       0 

17. Тячівський район 2 1     1 

18. Ужгородський 

район 

2       0 

19. Хустський район 2     1 1 

 Разом: 30 3 4 4 11 
 

Серед учасників, які зайняли першість на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівсь-

кої олімпіади з технічної праці, слід назвати учнів: Надопту Олександра, учня 9 

класу Ужгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 8 Ужгородської 

міської ради Закарпатської області, Шоломіцького Олександра, учня 9 класу 

Хустської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 1 імені Августина Волоши-

на Хустської міської ради Закарпатської області та Ороса Василя, учня 10 класу 

(виконував завдання за програмою 11 класу) Буштинської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Буштинської селищної ради Тячівського району Закар-

патської області.  

У рамках проведення олімпіади проходила виставка творчих робіт „Кожен 

наш поступ – тобі, Україно!”, на якій команди представляли творчі доробки. За 
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результатами виставки журі нагородили команди-учасниці дипломами I, II сту-

пенів у п’ятьох номінаціях: 
 

№ 

з/п 

Номінації Диплом  

І ступеня 

Диплом 

ІІ ступеня 

1. „Упровадження інно-

ваційних технологій” 

Великоберезнянський 

район  

Ужгородський район  

2. „Висока майстер-

ність виконання 

робіт” 

Виноградівський 

 район 
 

Перечинський район 

3. „Збереження  

народних традицій” 

Мукачівський  

район  

Тячівський район  
 

4. „Стиль оформлення 

стенду” 

м. Берегово Воловецький район  
 

5. „Презентація  

регіону” 

Хустський район  

 

Берегівський район  

 

 

У ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання, яка 

відбулася з 27 березня по 1 квітня 2016 року у м. Луцьк, узяв участь Орос Ва-

силь, який став переможцем і нагороджений дипломом ІІІ ступеня. 

 

Російська мова і література 
 

У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літера-

тури взяли участь 966 учнів, у ІІ етапі – 188 школярів. 

1 лютого 2016 року проведено ІІІ етап учнівської олімпіади з російської 

мови і літератури. В олімпіаді взяли участь 48 учнів 9 – 11 класів навчально-

виховних закладів Закарпатської області. 

У процесі виконання олімпіадних робіт учні повинні були виявити практи-

чні уміння і навички написання твору-роздуму та знання лексичних, граматич-

них одиниць, уміння виявляти, співвідносити, аналізувати.  

Завдання з літератури передбачали перевірку знань і вмінь, які учні отри-

мали, вивчаючи твори російських письменників у курсі зарубіжної літератури, 

та були орієнтовані на знання, набуті в попередніх класах. За обсягом вислов-

лювання сягало норми, його тема розкривалася, виклад загалом зв’язний, але 

окремі роботи мали недоліки. 

У бліц-питаннях фактичні помилки виявлені у знаннях із теорії літератури 

та особливостей творчості письменників. У блоці завдань із російської мови пе-

редбачені виконання тестів у форматі ЗНО, з якими успішно справилися учас-

ники олімпіади. Мовні знання потребували оволодіння орфоепічними й грама-

тичними нормами. 

Запропоновані теми творів спрямовані не лише на з’ясування творчих та 

мовленнєвих здібностей учнів, а й на розкриття ними морально-етичних норм 

поведінки в суспільстві. 
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Так, під час виконання творчого завдання, 19 відсотків учасників олімпіади 

виявили високий рівень розкриття теми, логічної послідовності викладу думок, 

стрункості побудови твору, 50 відсотків – достатній рівень творчих здібностей, 

а 31 – середній рівень.  

Учні 10 – 11 класів припускалися кількох недоліків під час виконання тво-

ру, а саме: не завжди чітко висловлювалася власна позиція, приклади на підтве-

рдження тези були недостатньо яскравими, добір слів не завжди вдалим. 

Непосильним виявилося ІІ завдання для учнів 9 – 11 класів, де перевірявся 

рівень знань із літератури. Лише 44 відсотки учнів з 9 – 11 класів набрали біль-

ше половини балів. 

Лінгвістичні завдання відповідали програмовому матеріалу та мали на меті 

виявити логічне мислення у школярів, були спрямовані на те, щоб з’ясувати рі-

вень навченості учнів із фонетики, лексики, морфології, синтаксису, орфографії 

та пунктуації, культури мовлення та практичних умінь школярів робити повний 

синтаксико-морфологічний розбір речення, створювати висловлювання відпо-

відно до вимог і особливостей завдання. 

Виявлено такі види помилок: невміння вживати велику букву в загальнові-

домих назвах; порушення в передачі на письмі ненаголошених голосних, що 

перевіряються наголосом; правопис букв на позначення дзвінких приголосних 

звуків у кінці слова; складні випадки переносу слів з рядка в рядок; пропуск 

одного з парних розділових знаків; помилки-виключення з правил; повторювані 

однотипні помилки, пропуски, помилки у вживанні знаків пунктуації в простих 

і складних реченнях. Лексичні, граматичні та стилістичні помилки: неточність у 

слововживанні; помилкове вживання форми слова; порушення норм управління 

у словосполученнях і неправильна побудова простих і складних речень; пору-

шення стилістичних норм, вживання слів одного стилю в тексті іншого стилю. 

Цікаве трактування тем „Всем хорошим я обязан книге (Максим Горь-

кий)”, „Жизнь – самое редкое, что есть на свете. Большинству людей знакомо 

только существование (Оскар Уайльд) ”, „Все человечество любить намного 

проще, чем одного конкретного человека” простежується під час виконання 

творчого завдання учнями 11 класу. Проте є недоліки, які були допущені при 

написанні такого виду роботи, а саме: частина учнів розкрила тему недостат-

ньо, не дотримувалася структури твору-роздуму, нечітко висловлена власна по-

зиція, не було й змістовних аргументів, допущені лексичні, граматичні та стилі-

стичні помилки. У творах багато орфографічних помилок.  

Учні 11 класу добре виконали тестові завдання на вибір однієї правильної 

відповіді. Більше половини балів отримали 90 відсотків учасників. Одинадця-

тикласники гірше справилися з ІІІ завданням із мови, у якому необхідно було 

визначити синтаксичну роль виділених слів. Більше половини балів набрали 48 

відсотків учасників. 

За написання твору-роздуму в 10 класі лише 2 учасників отримали високі 

бали. Виконуючи це завдання, частина учнів припустилася таких помилок: від-

сутність тези або невмотивоване її формулювання, недостатня кількість аргу-

ментів, прикладів з літератури, суспільного та власного життя, недотримання 
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схеми побудови розгорнутого роздуму, стилістичні, лексичні, граматичні огрі-

хи. 

За 10 бліц-запитань з російської літератури із 12 учнів 10 класу лише 5 на-

брали більше половини балів, що складає 42 відсотки. 

При виконанні ІІ завдання з російської мови не всі учні правильно встано-

вили відповідності між видами підрядних речень та прикладами до них. Лише 

48 відсотків учасників олімпіади набрали більше половини балів. 

Учням 9 класу пропонувалося написати твір-роздум на одну з тем: „Золо-

тое слово” Святослава, „со слезами смешанное” (по „Слову о полку Игореве”), 

„И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал…” 

(по лирике А. С. Пушкина)”, „Почему нам дороги воспоминания детства?”.  

У творчій роботі значна частина учнів не дотрималася схеми-побудови ро-

згорнутого роздуму, не навела достатньої кількості доказів на підтвердження 

своїх думок, не використала цитати з творів, уживала слова у невластивому їм 

значенні, робила помилки в побудові речень. При написанні творчої роботи уч-

ні допустили багато лексичних, граматичних, стилістичних помилок, не наво-

дили доречні приклади з художньої літератури, історії, власного життя, вдалися 

до переказування змісту, а не акцентували увагу на проблемах; порушена логі-

чна послідовність викладу думки, малий словниковий запас, неточність у фор-

мулюванні тези, аргументів, відсутність висновків. 

Найнижчий рівень знань школярі виявили під час виконання другого за-

вдання з літератури. Даючи відповіді на бліц-питання з літератури, учні вияви-

ли незнання творчості окремих письменників та теорії літератури. 

З російської мови учасники показали середній рівень знань під час вико-

нання ІІІ завдання з мови, у якому необхідно було об’єднати слова в ряди, до-

тримуючись послідовності словотворення. Дев’ять учнів набрали більше поло-

вини балів із 4 можливих (60 відсотків). 

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури: 
 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

Усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 0       0 

2. м.Ужгород 12 2 2 2 6 

3. м.Мукачево 4 1 1 2 4 

4. м.Берегово 1       0 

5. м.Хуст 0       0 

6. м.Чоп 0       0 

7. Берегівський район 0       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

0       0 
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9. Виноградівський 

район 

0       0 

10. Воловецький район 0       0 

11. Іршавський район 6       0 

12. Міжгірський район 4     1 1 

13. Мукачівський район 3   1 1 2 

14. Перечинський  

район 

5     1 1 

15. Рахівський район 6     1 1 

16. Свалявський район 0       0 

17. Тячівський район 4       0 

18. Ужгородський 

район 

1       0 

19. Хустський район 2       0 

 Разом: 48 3 4 8 15 

 

Серед учнів, які здобули першість на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з російської мови і літератури: Онопко Катрін, учениця 9 класу Уж-

городської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням 

англійської мови Ужгородської міської ради Закарпатської області (учитель –

Шахайда Т.М.), Войшвілло Марк, учень 10 класу Мукачівської загальноосвіт-

ньої школи І – ІІІ ступенів № 1 ім. О.С. Пушкіна Мукачівської міської ради За-

карпатської області (учитель – Василенко Н.О.), Дуброва Ніна, учениця 11 кла-

су Ужгородської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим ви-

вченням англійської мови Ужгородської міської ради Закарпатської області 

(учитель – Шмакова О.О.).  

ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури 

відбувся 21 – 24 березня в м. Києві. У цьому етапі команду від Закарпаття пред-

ставляла одинадцятикласниця – Дуброва Ніна, яка отримала диплом учасника. 

 

 

Румунська мова і література 
 

Регіональна учнівська олімпіада з румунської мови і літератури започатко-

вана для того, щоб надати можливість учням виявляти свої знання і навички 

мовленнєвої діяльності рідною мовою.  

У І етапі цього змагання взяли участь 304 учні 7 – 11 класів, у ІІ – 86 шко-

лярів 7 – 11 класів. 

ІІІ етап регіональної учнівської олімпіади з румунської мови і літератури 

відбувся 28 січня 2016 року на базі Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, в якій узяли участь 20 учнів 8 – 11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів Рахівського та Тячівського районів. Із них учнів: 8 класу – 

6, 9 класу – 6, 10 класу – 3, та 11 класу – 5. 
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Завдання ІІІ етапу охоплювали програмовий матеріал із різних розділів ку-

рсу „Румунська мова і література (румунська і світова)”, розроблені предметно-

методичною комісією. У кожному класі (8, 9, 10, 11) було по 5 завдань, з усіх 

розділів навчальної програми. При складанні завдань цього етапу враховували-

ся тематика та зміст вивченого учнями навчального матеріалу відповідного 

класу на час проведення змагань, що вимагало від учнів: високого рівня мов-

леннєвих знань та умінь, володіння матеріалом та навичками текстуального 

аналізу літературного твору, виявлення особливих творчих здібностей та здат-

ності до оригінальних завдань, до перенесення набутих знань та вмінь на неста-

ндартні ситуації, схильність до літературної творчості, точності висловлювань 

та відповідного рівня орфографічних умінь, а також культурологічних та літе-

ратурознавчих знань.  

У процесі виконання олімпіадних завдань учні восьмого класу виявили 

вміння аналізувати художній твір, характеризувати художні образи. Аналіз тво-

рів свідчив й про те, що учні вміють складно та оригінально висловлювати свої 

думки, аналізувати вчинки літературних героїв, давати їм належну характерис-

тику, коментувати зміст, визначити основні проблеми, думку твору, висловлю-

вати власні судження. Разом із тим, спостерігається порушення лексичних і 

граматичних норм. Добре справилися учні з синтаксичним аналізом речення, а 

також із завданнями з теорії літератури. 

Учні дев’ятого класу добре справилися з творчими завданнями, синтакси-

чним розбором речень та з редагуванням тексту. У своїх творах показали, що 

вміють пояснювати власне розуміння змісту твору, вдало використовують епі-

тети, синоніми, метафори для характеристики літературних персонажів.  

Школярі десятого класу виконували завдання трьох блоків: написання тво-

ру, виконання 4 мовних завдань та завдання з літературознавства. Аналіз вико-

наних завдань свідчить про те, що учні вміють використовувати практичні 

знання та навички при висловлюванні власних думок, вдало справилися із син-

таксичним розбором та граматичними вправами. Засвідчили також уміння фор-

мулювати тези, наводити аргументи, приклади з художньої літератури. Вміють 

висловлювати власні міркування з приводу порушень у творі проблем, однак 

необхідно попрацювати над умінням пояснювати їхню актуальність для нашого 

часу.  

Уміло справилися з творчими завданнями учні одинадцятих класів. Підт-

вердили, що вміють складно та оригінально висловлювати свої думки, аналізу-

вати вчинки літературних героїв. Власні думки, міркування підкріплювалися 

фактичним матеріалом. Вдало виконали граматичні та синтаксичні завдання. 

Показали хороші знання з теорії літератури.  

Загальний висновок: учні володіють орфографічними вміннями та певними 

культурологічними знаннями. Вміють формулювати тези, наводити переконли-

ві аргументи та приклади. Практично в усіх класах діти показали хороший рі-

вень читацьких знань та вмінь, що вміють оригінально мислити, висловлювати 

свої думки, приводити факти, аналізувати ідейно-художні особливості худож-

ніх творів, пояснювати власні уподобання.  
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Роботи учнів відповідають критеріям оцінювання монологічного мовлен-

ня, відзначаються самостійністю думки, у них наведено яскраві, оригінальні 

приклади, висловлено креативні ідеї. Разом із цим необхідно розвивати вміння 

робити узагальнюючі висновки, цілеспрямовано використовувати необхідну 

інформацію, аналізувати мовні поняття, явища, учитися орієнтуватися в калей-

доскопі сучасної румунської поезії, шліфувати вміння характеризувати ідейно-

стильові особливості художніх творів.  

 

Загальна кількість учасників та переможців на цьому етапі 

учнівської олімпіади з румунської мови і літератури: 

 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас- 

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

Усього  

пере-

можців 

1. Рахівський район 10 2 1 0 3 

2. Тячівський район 10 3 2 0 5 

 Разом: 20 5 3 0 8 

 

Серед учнів, які досягли найкращих результатів на ІІІ етапі олімпіади з 

румунської мови і літератури, слід назвати: Йовді Марію, ученицю 8 класу 

Топчинської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Топчинської сільської ра-

ди Тячівського району Закарпатської області (учитель – Опріш М.І.); Декет 

Даніелу, ученицю 8 класу Плаюцької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Рахівської районної ради Закарпатської області (учитель – Дан А.Г.); Влад 

Елеонору, ученицю 9 класу Плаюцької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступе-

нів Рахівської районної ради Закарпатської області (учитель – Дан А.Г.); Рак-

тей Клаудіу, учня 10 класу Солотвинського ліцею інтернатного типу гуманіта-

рного та природничого профілю з румунською мовою навчання Солотвинської 

селищної ради Тячівського району Закарпатської області (учитель – Пуліська 

Г.Ю.); Симйонку Валентину, ученицю 11 класу Солотвинського ліцею інтер-

натного типу гуманітарного та природничого профілю з румунською мовою 

навчання Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської об-

ласті (учитель – Алб М.В.); Бугу Світлану, ученицю Топчинської загальноос-

вітньої школи І – ІІ ступенів Топчинської сільської ради Тячівського району 

Закарпатської області (учитель – Опріш М.І.); Гряділя Олександра, учня 9 кла-

су Плаюцької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Рахівської районної ра-

ди Закарпатської області (учитель – Дан А.Г.); Оприш Олену, ученицю Ниж-

ньоапшанської загальноосвітньої школи Нижньоапшанської сільської ради 

Тячівського району Закарпатської області (учитель – Борка В.Д.). 

Аналізуючи результати виступу учнів на ІІІ етапі олімпіади з румунської 

мови і літератури в порівнянні з попереднім роком, слід відмітити, що вчителі 

провели інтенсивнішу роботу щодо розвитку та розширення інтересів учнів до 

поглиблення знань з навчального предмета. Разом із тим, результативність ви-
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ступу учнів на різних етапах олімпіади свідчить про те, що необхідно продов-

жити роботу зі здібними учнями у напрямі розвитку глибших культурологічних 

та літературознавчих умінь та навиків, уміння складати твір-роздум як з мови, 

так і з літератури, а також готувати їх до нових типів завдань, які пропонуються 

на ІV етапі предметних олімпіад. 

Удруге цього навчального року проводився ІV етап Всеукраїнської учнів-

ської олімпіади з румунської мови і літератури. Він відбувся з 28 по 30 березня 

2016 року у м. Чернівці. У цьому етапі взяли участь 5 учнів із Закарпаття. За ре-

зультатами цього етапу змагань відзначилася Сімйонка Валентина, здобувши 

диплом ІІІ ступеня.  

 

Угорська мова і література 
 

У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з угорської мови і літератури 

взяли участь 1681 учень, а у ІІ етапі – 297. 

Щорічно у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти в 

м. Ужгороді організовується ІІІ етап учнівської олімпіади з угорської мови і лі-

тератури. У цьому етапі олімпіади 2015/2016 навчального року взяло участь  

81 учень. 

Кожен учасник ІІІ етапу учнівської олімпіади в кожному класі виконував 

по 10 завдань, половина з яких стосувалася мови, а інша – літератури. Типи за-

вдань відповідали державній програмі для 8 – 11 класів, і для кожного класу 

включали знання, набуті в попередніх класах. Завдання були складені відпові-

дно до Державної програми для учнів 8 – 11 класів, і для кожного класу були 

враховані знання, набуті в попередніх класах. Деякі з завдань повторювалися, 

оскільки окремі вікові категорії учнів повинні ними володіти. Були й спеціальні 

завдання, які стосувалися лише матеріалу, вивченого в окремих класах. 

Виконуючи завдання з мови, більша частина учасників справилася із впра-

вами. При написанні творчої роботи учні допускали лексичні, граматичні та 

стилістичні помилки. Під час написання твору-роздуму показали достатньо 

глибоке розуміння теми, вміння послідовно висловлювати свої думки. Не всі 

учні зуміли визначати типи складних речень. Більшість справилася із вправою 

щодо виправлення орфографічних помилок у тексті. В основному учні справи-

лись із завданням розпізнання автора, назви літературного твору, продовжуван-

ням уривків віршів.  

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з угорської мови і літератури: 

 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас- 

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ 

 ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

Усього  

пере-

можців 

1. м.Ужгород 5   2 1 3 
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2. м.Мукачево 4       0 

3. м.Берегово 9       0 

4. м.Хуст 1       0 

5. м.Чоп 4     1 1 

6. Берегівський район 20 1 4 5 10 

7. Виноградівський 

район 

14 2 1 3 6 

8. Мукачівський район 8 1   1 2 

9. Тячівський район 4     2 2 

10. Ужгородський  

район 

9   2 1 3 

11. Хустський район 3       0 

 Разом: 81 4 9 14 27 

 

 

У діаграмі показано максимальний бал по класах,  

який міг бути досягнутий, та найвищий бал, який досягли учні,  

що здобули першість по класах 
 

100

103
104

108

97

99,5
98,5 99

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

8 кл 9 кл 10 кл 11 кл

 
 

 

Серед переможців, які показали найкращі результати на цьому етапі уч-

нівської олімпіади, слід назвати: Біро Сінтію, ученицю 8 класу Дерценської за-

гальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з угорською мовою навчання Мукачів-

ської районної ради Закарпатської області; Гейче Ангелу-Кароліну, ученицю 9 

класу Дюлянської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Виноградівської ра-

йонної ради Закарпатської області; Борто Лейлу, ученицю 10 класу Шаланків-
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ської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради 

Закарпатської області; Варгу Патрісію, ученицю 11 класу ліцею з гуманітарним 

та природничим профілем с. Великі Береги; Брезу Вівієн, ученицю 8 класу Ти-

саашванської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Ужгородської районної 

ради Закарпатської області; Яноші Аннамарію, ученицю 8 класу Косоньської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з угорською мовою навчання Берегів-

ської районної ради Закарпатської області; Ферко Реку, ученицю 9 класу Тиса-

ашванської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Ужгородської районної ради 

Закарпатської області; Рогаль Кароліну, ученицю 9 класу навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І ступеня з угорською мовою навчання – 

угорськомовна гімназія” Ужгородської міської ради Закарпатської області; Со-

так Емеше, ученицю 9 класу Карачинського греко-католицького ліцею імені 

єпископа Олександра Стойки; Надь Деже, учня 5 (10) класу Берегівської угор-

ської гімназії імені Габора Бетлена Берегівської районної ради Закарпатської 

області; Слуцького Ференца, учня 10 класу Ужгородської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 10 з угорською мовою навчання ім. Дойко Габора Уж-

городської міської ради Закарпатської області; Копас Ребеку Магдолну, учени-

цю 7 (11) класу Берегівської угорської гімназії імені Габора Бетлена Берегівсь-

кої районної ради Закарпатської області; Комоні Арнольд, учень 11 класу ліцею 

з гуманітарним та природничим профілем с. Великі Береги; Гелетей Бернадетт, 

ученицю 8 класу Вербовецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Виног-

радівської районної ради Закарпатської області; Ілейш Кетрін-Іветту, ученицю 

8 класу Великопаладської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Виноградів-

ської районної ради Закарпатської області; Кайлу Яноша-Марка, учня 8 класу 

Батівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Берегівської районної ради 

Закарпатської області; Гомокі Естер, ученицю 5 (9) класу Берегівської угорсь-

кої гімназії імені Габора Бетлена Берегівської районної ради Закарпатської об-

ласті; Чижевського Адріана, учня 9 класу Ужгородської загальноосвітньої шко-

ли І – ІІІ ступенів № 10 з угорською мовою навчання ім. Дойко Габора Ужго-

родської міської ради Закарпатської області; Сані „С” Біанку, ученицю 9 класу 

Чопської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 ім. І. Сечені Чопської мі-

ської ради Закарпатської області, Белович Олександру, ученицю 5 (9) класу Бе-

регівської угорської гімназії імені Габора Бетлена Берегівської районної ради 

Закарпатської області; Боднар Доріну, ученицю 9 класу Форношської загально-

освітньої школи І – ІІ ступенів з угорською мовою навчання Мукачівської ра-

йонної ради Закарпатської області; Попп Мелінду, ученицю 10 класу Солотвин-

ської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 ім. Яноша Бойоі Солотвин-

ської селищної ради Тячівського району Закарпатської області; Сантов Дьердьі-

Одріенну, ученицю 10 класу Виноградівської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 3 Виноградівської районної ради Закарпатської області; Дому Ені-

ке, ученицю 5 (10) класу Берегівської угорської гімназії імені Габора Бетлена 

Берегівської районної ради Закарпатської області; Гойдош Ренату, ученицю11 

класу Тячівського ліцею-інтернату з угорською мовою навчання Тячівської ра-

йонної ради Закарпатської області; Варгу Брігітту, ученицю 11 класу Малоге-
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євецького навчально-виховного комплексу дошкільного навчального закладу 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів ім. Ф.Егрі Ужгородської районної ради 

Закарпатської області; Гайду Єву, ученицю 11 класу Косоньської загально-

освітньої школи І – ІІІ ступенів з угорською мовою навчання Берегівської ра-

йонної ради Закарпатської області. 

Вдруге цього навчального року проводився ІV етап Всеукраїнської учнів-

ської олімпіади з угорської мови і літератури. Він відбувся з 21 до 22 березня 

2016 року в м. Ужгород. У цьому етапі учнівської олімпіади взяли участь 9 уч-

нів за результатами відбірково-тренувальних зборів. Із них 4 учасників із гімна-

зій, ліцеїв, а 5 – представники загальноосвітніх навчальних закладів. Команда 

учнів на цьому етапі змагань виборола 4 дипломи переможців: три дипломи І 

ступеня та один ІІ ступеня. 
 

Результати виступу команди Закарпатської області у IV етапі  

II Всеукраїнської учнівської олімпіади з угорської мови і  

літератури у 2015/2016 н.р. 
 

№ 

з/п 

Прізвище 

та ім’я 

учня 

Назва навчального 

закладу 

 

ПІБ 

учителя 

Клас Кіль-

кість 

 балів 

Сту-

пінь 

дип-

лома 

1. Ферко 

Река  

Тисаашванська  

ЗОШ І – ІІ ст.  

Ужгородського р-ну 

 

Оноді  

Еріка  

Стефанівна 

9 84 I 

2. Гейче  

Ангела-

Кароліна  

Дюлянської  

ЗОШ І – ІІ ст.  

Виноградівського р-ну 

 

Молнар  

Дєнді  

Валенти-

нівна 

9 77,5 учас-

ник  

3. Борто 

Лейла  
Шаланківська  

ЗОШ І – ІІІ ст. 

Виноградівського р-ну 

Шаркаді 

Катерина 

Іванівна 

10 89 I 

4. Слуцький 

Ференц  

Ужгородська  

ЗОШ І – ІІІ ст. № 10 

 з угорською мовою 

навчання 

ім. Дойко Габора 

Лотор-

Пердук 

Олена  

Карлівна 

10 88 учас-

ник  

5. Надь  

Деже  

Берегівська угорська 

гімназія імені Габора 

Бетлена Берегівського 

р-ну 

Яноші  

Терезія 

Юріївна 

10 69 учас-

ник  

6. Копас  

Ребека 

Магдолна  

Берегівська угорська 

гімназія імені Габора 

Бетлена Берегівського 

р-ну 

Сабов  

Єва  

Бертолонів-

на 

11 94 I 
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7. Варга 

Патрісія  

Ліцей з гуманітарним 

та природничим про-

філем с. Великі Береги 

Берегівського р-ну 

Ковач  

Андрій  

Андрійович 

11 90 II 

8. Варга  

Брігітта  
Малогеєвецька НВК 

дошкільного навчаль-

ного закладу  

ЗОШ І – ІІІ ст. ім. 

Ф.Егрі  

Ужгородського р-ну 

Пердук  

Іболя  

Елемірівна 

11 78 учас-

ник  

9. Комоні 

Арнолд  

Ліцей з гуманітарним 

та природничим про-

філем с. Великі Береги 

Берегівського р-ну 

Ковач  

Андрій  

Андрійович 

11 60 учас-

ник  

 

Досягнуті успіхи на змаганнях водночас стимулюють учнів і вчителів, по-

казують рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, фахову підготовле-

ність педагога, а також освітній рівень загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

Українська мова і література у школах з угорською  

та румунською мовами навчання 
 

У І етапі учнівської олімпіади з української мови і літератури у школах з 

угорською та румунською мовами навчання взяли участь 1338, у ІІ – 356 учнів. 

9 лютого 2016 року проведено ІІІ етап учнівської олімпіади з української 

мови і літератури в школах з угорською, румунською мовами навчання. В олім-

піаді взяли участь 65 учнів 8 – 11 класів навчально-виховних закладів Закарпат-

ської області. 

Олімпіадні завдання складалися з твору-роздуму, бліц-запитань та тестів із 

фонетики, лексики, граматики. 

Школярі повинні були виявити практичні навички написання творчого за-

вдання: уміння сформулювати тезу, навести переконливі аргументи, приклади з 

художньої літератури. Проте часто траплялися відхилення від теми, порушува-

лася послідовність викладу, міркування не підкріплювалися фактичним матері-

алом, прослідковувалося нелогічне розташування абзаців.  

 Олімпіадні завдання ІІІ етапу з української мови та літератури охоплюва-

ли програмовий матеріал з основних розділів курсу та теми, які учні повинні 

опанувати за час навчання відповідно до чинних навчальних програм для зага-

льноосвітніх навчальних закладів з угорською та румунською мовами навчання.  

Загалом запропоновані учасникам ІІІ етапу завдання були посильними для 

переважної більшості школярів. Однак результати учнівських робіт свідчать 

про середній рівень навченості учасників олімпіади. Можемо констатувати, що 

рівень висвітлення літературних питань свідчить про те, що вони даються уч-

ням набагато важче, ніж мовні питання. 
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У процесі виконання олімпіадних робіт учні восьмого класу повинні були 

виявити вміння й навички написання твору. Проте у творчих роботах є відхи-

лення від теми, порушення послідовності викладу думок, простежується недо-

тримання стильової єдності. Твори не відповідають нормативам за своїм обся-

гом. Спостерігається порушення лексичних і граматичних норм. Виконуючи 

бліц-завдання з літератури, учні не дотримувалися чіткості й лаконічності у ви-

словлюваннях. Викликало труднощі в учасників олімпіади встановлення відпо-

відностей. 

Із завданнями з української мови учні впоралися частково. Серед учнів во-

сьмого класу менше половини балів набрали 40 відсотків учасників. 

Учні дев’ятого класу у творчій роботі не дотримувалися побудови твору-

роздуму, наводили недоречні приклади з літератури та з власного життя для 

розкриття теми. Були й роботи неаргументовані, де не використано жодного 

прикладу з літератури. У багатьох творах траплялися порушення лексичних та 

граматичних норм. За бліц-питання з української літератури учні 9 класу 

отримали низькі бали: 13 учнів (65 відсотків) – менше половини балів. Най-

краще справилися із встановленням відповідності між прислівником і його 

тлумаченням. 

Школярі десятого класу повинні були виявити практичні навички напи-

сання власного висловлення: уміння сформулювати тезу, навести переконливі 

аргументи, приклади з художньої літератури. Проте часто траплялися відхи-

лення від теми, порушувалася послідовність викладу, міркування не підкріплю-

валися фактичним матеріалом, простежувалося нелогічне розташування абза-

ців. Твори не відповідали обсягу письмових робіт. З української мови учні до-

пускали значні помилки в завданнях на встановлення відповідність між фразео-

логічними синонімами та фразеологізмами, що є їх логічним завершенням. 47 

відсотків учнів набрали менше половини балів. 

Учні одинадцятого класу повинні були виявити практичні вміння й навич-

ки написання твору-роздуму та знання лексичних, граматичних одиниць, умін-

ня виявляти, співвідносити, аналізувати. У роботах учасників композиційно до-

тримано будову твору-роздуму, проте вони часто не відповідали вимогам щодо 

обсягу. Учні нечітко формулюють тезу, наводять не зовсім переконливі аргуме-

нти та приклади. З недоліків слід відзначити велику кількість пунктуаційних 

помилок (розділові знаки у складному реченні, при прямій мові); серед лексич-

них помилок домінує вживання русизмів; серед граматичних – неправильне 

вживання відмінкових форм іменників, невміння розрізняти роди тощо. 

Відповіді на запитання з літератури в окремих учнів були відсутні. Не бу-

ли, на жаль, повними відповіді на десять бліц-запитань, що свідчить про недо-

статню теоретичну підготовку з предмета.   

Серед учнів, які здобули першість на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови і літератури в школах з угорською, румунською 

мовами навчання: Бак Вероніка, учениця 8 класу Великодобронської загальноо-

світньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпатської обла-

сті (учитель – Кантор С.І.), Жолтані Олена, учениця 9 класу Малогеєвецького 
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навчально-виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад – загальноос-

вітня школа І – ІІІ ступенів” імені Ф. Егрі Ужгородської районної ради Закар-

патської області (учитель – Койса Е.В.), Екшмідт Павло, учень 10 класу Тячів-

ського ліцею-інтернату з угорською мовою навчання Тячівської районної ради 

Закарпатської області (учитель – Думнич М.С.), учениця 11 класу Виноградів-

ської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 Виноградівської районної 

ради Закарпатської області (учитель – Матіяш Є.С.). 

Найменшу кількість балів на ІІІ етапі олімпіад набрали (виконали завдан-

ня менше ніж на 30 відсотків): Вереш Вікторія, учениця 8 класу Варівської за-

гальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з угорською мовою навчання ім. Ферен-

ца Ракоці ІІ Берегівської районної ради Закарпатської області (учитель –  

Гал А.Ф.), Шаланкі Ребека, учениця 8 класу Берегівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 3 імені Зріні Ілони Берегівської міської ради Закар-

патської області (учитель – Беца С.Д.), Петраш Фелічія, учениця 8 класу Біло-

церківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради 

Закарпатської області (учитель – Келемен-Попша Н.Й.), Негре Лавінія, учени-

ця 8 класу Солотвинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 з ру-

мунською мовою навчання Солотвинської селищної ради Тячівського району 

Закарпатської області (учитель – Чербаник М.В.), Зубач Марія, учениця 8 кла-

су Глибокопотіцької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Глибокопотіць-

кої сільської ради Тячів-ського району Закарпатської області (учитель –  

Дан Г.М.), Медве Агнеш, учениця 9 класу Берегівської загальноосвітньої шко-

ли І – ІІІ ступенів № 4 з угорською мовою навчання імені Лайоша Кошута  

Берегівської міської ради Закарпатської області (учитель – Гладун-Юнко 

Л.В.), Малейко Діана, учениця 9 класу Мукачівської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів № 3 ім. Ф.Ракоці ІІ Мукачівської міської ради Закарпатської 

області (учитель – Попович Г.І.), Поп Даніел, учень 9 класу Тячівського лі-

цею-інтернату з угорською мовою навчання Тячівської районної ради Закар-

патської області (учитель – Бобак С.В.), Вакарова Аманда, учениця 9 класу 

Вишківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 ім. Ф.Келчеі Хуст-

ської районної державної адміністрації Закарпатської області (учитель – Бо-

тош Й.П.), Борто Лейла, учениця 10 класу Шаланківської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області 

(учитель – Барто Ю.А.), Шіман Сімона, учениця 10 класу Середньоводянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради Закарпатсь-

кої області (учитель – Гузова О.Н.), Мойш Ануца, учениця 11 класу Середньо-

водянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради 

Закарпатської області (учитель – Мігалі А.І.), Ободовська Ірина, учениця 11 

класу Вишківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 ім. Ф. Келчеі 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області (учитель – 

Ботош Й.П.). 
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Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

учнівської олімпіади з української мови і літератури у школах  

з угорською та румунською мовами навчання: 

 

№ 

з/п 

Назва міста,  

району 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ 

ступеня 

диплом 

ІІІ 

 ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 0       0 

2. м. Ужгород 11   3   3 

3. м. Мукачево 5      1 1 

4. м. Берегово 3       0 

5. м. Хуст 1       0 

6. м. Чоп 2   1   1 

7. Берегівський район 4   1   1 

8. Великоберезнян-

ський район 

0       0 

9. Виноградівський 

район 

7 1   2 3 

10. Воловецький район 0       0 

11. Іршавський район 0       0 

12. Міжгірський район 0       0 

13. Мукачівський район 2      0 

14. Перечинський  

район 

0       0 

15. Рахівський район 4       0 

16. Свалявський район 0       0 

17. Тячівський район 15 1   5 6 

18. Ужгородський 

 район 

8 2 1 1 4 

19. Хустський район 3       0 

 Разом: 65 4 6 9 19 

 
 

 

 

Матеріали ІІ розділу підготовлені за сприянням:  

Гнаткович Т.Д., Опачко О.І., Шимона Ю.Ю., Тріфан М.С., Буксар І.О.,  

Рацюк О.І., Петечук К.М., Гайналій Л.І., Голомба О.М., Бокоч О.Ю.,  

Глюдзик Г.Б., Шаркадій І.В., Тяскайло Г.І., Браун Є.Л., Сергійчук Ю.П. 
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