
ЗАКАРПАТСЬКИЙ  ІНСТИТУТ  

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  ПЕДАГОГІЧНОЇ  ОСВІТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДСУМКИ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ  УЧНІВСЬКИХ  ОЛІМПІАД 

У  ЗАКАРПАТСЬКІЙ  ОБЛАСТІ 

(2016/2017  н.р.) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ужгород 

Інформаційно-видавничий центр ЗІППО 

2017 

 



2 

 

ББК 74.200.58 

УДК 371.27-057.87(477.87) 

 

 

 

Підсумки Всеукраїнських учнівських олімпіад у Закарпатській 

області (2016/2017 н.р.). – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр 

ЗІППО, 2017. – 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 № 3 від 19 червня 2017 року) 

 

 

 

 

 

 

 

© Підсумки Всеукраїнських учнівських …, 2017 

© Інформ.-видав. центр ЗІППО, 2017 



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 За-

карпатської обласної ради 16.11.2012 № 544, відповідно до Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, 

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дис-

циплін 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 19.08.2016 № 1006 „Про проведення Всеукраїн-

ських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навча-

льному році”, (зі змінами та доповненнями), 13.03.2017 № 365 „Про проведення 

ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2016/2017 навчальному році”, 13.03.2017 № 393 „Про проведення ІV етапу Все-

українських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 8 – 10 класах у 

2016/2017 навчальному році”, 17.03.2017 № 415 „Про проведення ІV етапу Все-

українських учнівських олімпіад з історії для учнів 8 класів, угорської мови та 

літератури і румунської мови та літератури для учнів 9 – 10 класів у 2016/2017 

навчальному році”, 20.03.2017 № 421 „Про проведення ІV етапу Всеукраїн-

ських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 8, 10 класах у 2016/2017 

навчальному році”, листів Міністерства освіти і науки України 22.02.2017  

№ 1/9-96 „Про включення до складу команд-учасниць IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад переможців Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад 

2016/2017 навчального року”, 07.03.2017 № 1/9-133 „Про включення до складу 

команд-учасниць IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української 

мови і літератури переможців VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”, 09.03.2017  

№ 2.1/10-445 „Про проведення ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

історії серед учнів 9 класу”, 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 
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06.10.2016 № 258 „Про проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році”, 11.10.2016  

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

ністрації 06.10.2016 № 258 „Про проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році”, 

27.12.2016 № 351 „Про внесення змін до наказу департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 06.10.2016 № 258 „Про проведення І – ІІІ етапів Всеукра-

їнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному 

році”, 27.02.2017 № 52 „Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році”, з 1 жовтня 

2016 року до 8 лютого 2017 року було проведено шкільні, районні (міські), об-

ласні учнівські олімпіади з 21 навчального предмета, у яких узяли участь у  

І етапі – 93 915 учнів, у ІІ етапі – 20 358 учнів, у ІІІ етапі – 1 668 учнів. 

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 06.10.2016 № 258, 27.12.2016 № 351), при необхід-

ності 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 

 

економіка 11 січня 2017 року ЗІППО 

математика (І тур) 15 січня 2017 року ЗІППО 

англійська мова 16 січня 2017 року ЗІППО 

екологія 17 січня 2017 року ЗІППО 

угорська мова і література 18 січня 2017 року ЗІППО 

історія 20 січня 2017 року ЗІППО 

математика (ІІ тур) 21 січня 2017 року ЗІППО 

німецька мова 23 січня 2017 року ЗІППО 

інформаційні технології  24 січня 2017 року ДВНЗ „УжНУ” 

українська мова і література 25 січня 2017 року ЗІППО 

хімія 26 січня 2017 року ДВНЗ „УжНУ”  

французька мова  27 січня 2017 року ЗІППО 

біологія 28 січня 2017 року ЗІППО 

румунська мова і література 30 січня 2017 року ЗІППО 

фізика 31 січня 2017 року ЗІППО 

російська мова і література 1 лютого 2017 року ЗІППО 

географія 2 лютого 2017 року ЗІППО 
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трудове навчання (технології) 3 лютого 2017 року Ужгородська загаль-

ноосвітня школи І – ІІІ 

ступенів № 8  

інформатика (І тур) 4 лютого 2017 року ДВНЗ „УжНУ” 

інформатика (ІІ тур) 5 лютого 2017 року ДВНЗ „УжНУ” 

правознавство 6 лютого 2017 року ЗІППО 

астрономія 7 лютого 2017 року ЗІППО 

українська мова і література в 

школах з угорською та румун-

ською мовами навчання 

8 лютого 2017 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 післядип-

ломної 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)  139 (115) 33 

2. Історія 130 26 

3. Географія 118 31 

4. Біологія 115 27 

5. Фізика 108 27 

6. Українська мова і література 106 29 

7. Хімія 100 24 

8. Англійська мова 91 22 

9. Інформаційні технології  83 15 

10. Угорська мова і література 82 27 

11. Німецька мова 79 19 

12. Правознавство 67 17 

13. Інформатика (І, ІІ тури)  66 (64) 20 

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

мовами навчання 

62 24 

15. Екологія 47 10 

 Астрономія 47 14 

16. Французька мова 46 18 

17. Російська мова 45 17 

18. Економіка 44 10 
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19. Трудове навчання (технології):   

20. обслуговуюча праця 34 14 

 технічна праця 31 14 

21. Румунська мова і література 28 15 

 Усього: 1668 453 
 

Згідно з рейтингом з 2180 учасників у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів узяли участь 1668 учнів. 
 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2016/2017 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 162 76 47 16 21 22 29 38 50 

2. м. Ужгород 188 72 38 21 29 21 29 30 42 

3. м. Мукачево 184 75 41 12 16 26 35 37 49 
Microsoft Office Word 2007.lnk

4. м. Берегово 64 6 9 0 0 1 17 5 83 

5. м. Хуст 126 43 34 3 7 14 33 26 60 

6. м. Чоп 23 4 17 1 25 1 25 2 50 

7. Берегівський 77 19 25 2 10 10 53 7 37 

8. Великоберез-

нянський 

31 6 19 2 33 1 17 3 50 

9. Виноградів-

ський 

101 30 30 2 7 10 33 18 60 

10. Воловецький 26 6 26 1 17 1 17 4 66 

11. Іршавський 75 15 20 4 27 5 33 6 40 

12. Міжгірський 59 11 19 3 27 3 27 5 46 

13. Мукачівський 70 8 11 1 13 3 37 4 50 

14. Перечинський 53 6 11 0 0 2 33 4 67 

15. Рахівський 73 15 20 2 13 8 53 5 34 

16. Свалявський 62 12 19 1 8 5 42 6 50 

17. Тячівський 90 22 24 4 18 12 55 6 27 

18. Ужгородський 80 14 18 2 14 3 21 9 65 

19. Хустський 53 11 21 3 27 2 18 6 55 

20. Вільховецька 

громада 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. Тячівська 

громада 

59 2 3 0 0 2 100 0 0 

 Разом: 1668 453 27 80 18 152 33 221 49 
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Як свідчать результати ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з нав-

чальних предметів із 453 (478) переможців 201 (193 минулого) школяр навчається 

в загальноосвітніх школах, а 252 (285 минулого року) – у гімназіях, ліцеях, спеці-

алізованих школах, що становить майже 56 (60 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.  

 

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 

2016/2017 453 100 201 44,0 252 56,0 

 

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

ту післядипломної педагогічної освіти, ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” та в Ужгородській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів № 8 Уж-

городської міської ради Закарпатської області.  

Уже 18 років організовується учнівська олімпіада з української мови і лі-

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

можливості учням виявити свої здібності і мовленнєву діяльність державною 

мовою. 

Слід відзначити цілеспрямовану роботу освітян області з виявлення і під-

тримки обдарованої учнівської молоді. Саме завдячуючи їхній фаховій май-

стерності й упровадженню 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 2016/2017 навчальному році по районах, містах і громадах: 
 

№ 

з/п 

Місто,  

район 

Кількість 

 НВЗ  

НВЗ, учні 

яких брали 

участь у  

змаганнях  

Кількість 

переможців 

ІІІ етапу 

1. Ужгородська ЗСШІ 1 1 76 

2. м. Мукачево 19 16 75 

3. м. Ужгород 22 15 72 

4. м. Хуст 9 7 43 

5. Виноградівський  52 8 30 

6. Тячівський  55 10 22 

7. Берегівський  33 4 19 

8. Іршавський  46 8 15 

9. Рахівський  34 9 15 

10. Ужгородський 34 12 14 

11. Свалявський  24 7 12 

12. Міжгірський  35 6 11 

13. Хустський 34 6 11 

14. Мукачівський 47 5 8 

15. м. Берегово 9 3 6 

16. Великоберезнянський  21 4 6 

17. Воловецький 17 2 6 

18. Перечинський 17 3 6 

19. м. Чоп 2 2 4 

20. Тячівська громада 7 2 2 

21. Вільховецька громада 5 0 0 

 Разом: 523 130 453 

  

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 модерні-

зації змісту освіти та на адреси закладів, що їх проводять. 

Відзначилися високими показниками з усіх базових дисциплін учні міст 

Ужгород, Мукачево, Хуст та Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої 

школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради. Підтвердили минулорічні досягнення учні Берегівського, Вино-

градівського, Іршавського, Тячівського районів. Продемонстрували системне 
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здійснення роботи з обдарованими дітьми цього навчального року педагоги Ра-

хівського, Свалявського, Ужгородського та Хустського 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, Хустської міської ради – Хустській гімназії-інтернаті, Хустській спеціалі-

зованій школі І – ІІІ ступенів № 1 імені А. Волошина та Хустській спеціалізо-

ваній школі І – ІІІ ступенів № 3, Ужгородської міської ради – класичній гімна-

зії, лінгвістичній гімназії ім. Т.Г. Шевченка, Ужгородській спеціалізованій 

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

родській спеціалізованій школі І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

іноземних мов, Мукачівської міської ради – Мукачівському навчально-

виховному комплексі „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний на-

вчальний заклад” № 6, Мукачівському навчально-виховному комплексі „До-

шкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня – гімназія”, 

Мукачівському ліцеї та Мукачівській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів  

№ 1 ім. О.С. Пушкіна, 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. 

Перша чотирнадцятка за числом призерів ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, яку 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 

76 

2. Хустська гімназія-інтернат Закарпатської області 17 

3. Класична гімназія Ужгородської міської ради Закарпатської 

області 

15 

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

ради Закарпатської області 

12 

5. Мукачівський навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” № 6 

Мукачівської міської ради Закарпатської області 

10 

Берегівська угорська гімназія ім. Габора Бетлена Берегівської 

районної ради Закарпатської області 

6. Хустська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 1 імені А. 

Волошина Хустської міської ради Закарпатської області 

9 

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

либленим вивченням англійської мови Ужгородської міської 

ради Закарпатської області 
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7. Ужгородська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 5 з  

поглибленим вивченням іноземних мов Ужгородської міської 

ради Закарпатської області 

8 

Мукачівський навчально-виховний комплекс „Дошкільний на-

вчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня – гімназія” 

Мукачівської міської ради Закарпатської обласної ради 

Мукачівський ліцей Мукачівської міської ради Закарпатської 

області 

Мукачівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 1  

ім. О.С. Пушкіна Мукачівської міської ради Закарпатської  

області 

Хустська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 3 Хустської 

міської ради Закарпатської області 

Виноградівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 8 

Виноградівської районної ради Закарпатської області 

 

Отже, вихованці цих навчально-виховних закладів здобули 206 дипломів, 

що складає понад 45 відсотків від загального числа переможців. Хоча найкраща 

чотирнадцятка цих навчальних закладів складає лише 3 відсотки від загальної 

кількості НВК І – ІІ та І – ІІІ ступенів області, яких усього 523. 

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:  

13 – 17 лютого 2017 року – з української мови і літератури, німецької мови, 

французької мови, історії, фізики, екології, економіки, інформаційних техноло-

гій, румунської мови і літератури, угорської мови і літератури; 20 – 24 лютого 

2017 року – з англійської мови, правознавства, математики, астрономії, хімії, 

біології, географії, інформатики, трудового навчання (технології), російської 

мови і літератури. 

З метою якісної і перспективної підготовки учасників ІV етапу Всеукраїн-

ських учнівських олімпіад із навчальних предметів у зборах взяли участь 207 

(минулого року 131) переможців ІІІ етапу учнівських олімпіад з навчальних 

предметів, а їхню підготовку проводили 117 (минулого року 88) науковців ви-

шів, методисти інституту та кращі вчителі області. Відібрано на ІV етап, згідно 

з рейтингом Закарпатської області, 97 школярів, із них – 89 узяли участь. 
 

Кількість учасників відбірково-тренувальних зборів  

та переможців ІV етапу: 
 

№ 

з/п 

Предмети 2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 
Уч. Пер. Уч. Пер. Уч. Пер. Уч. Пер. Уч. Пер. 

1. Українська 

мова 

і література 

15 3 7 1 11 4 10 3 12 7 
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2. Російська мо-

ва і література 

5 0 8 1 4 1 1 0 7 1 

3. Історія 11 2 12 1 19 3 8 2 14 1 

4. Правознав-

ство 

8 0 7 0 2 0 2 0 9 0 

5. Англійська 

мова 

8 4 9 2 20 5 5 2 9 2 

6. Німецька мова 10 3 14 2 23 4 14 4 13 2 

7. Французька 

мова 

7 0 9 1 10 2 6 2 9 2 

8. Математика 11 1 14 2 23 2 14 1 11 1 

9. Фізика 10 4 14 2 14 2 8 3 16 3 

10. Астрономія 4 1 2 1 6 1 6 2 7 1 

11. Хімія 11 1 10 0 19 0 7 0 13 0 

12. Біологія 14 2 12 1 28 0 6 1 9 2 

13. Екологія 10 3 3 1 7 0 7 1 8 1 

14. Географія 10 3 11 0 13 2 7 3 14 4 

15. Інформатика 11 1 18 1 10 2 10 3 11 7 

16. Економіка 7 1 9 0 6 1 4 0 5 0 

17. Інформаційні 

технології 

12 1 9 2 11 1 4 1 10 0 

18. Трудове  

навчання 

10 0 10 0 3 0 6 1 6 0 

19. Педагогіка 

і психологія 

3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

20. Фізична  

культура  

6 1 7 1 0 0 0 0 0 0 

21. Румунська 

мова  

і література 

    12 1 2 1 12 1 

22. Угорська мова 

і література 

    12 3 4 4 12 3 

 Усього: 183 31 187 20 253 34 131 34 207 38 

 

Цього року в м. Ужгород відбувся ІV етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із румунської мови і літератури й угорської мови і літератури, які про-

водилися втретє та з екології, що організовувалася всьоме. 

Переможцями ІV етапу стали 38 учнів попри 34 у минулому році, із яких 

дипломами І ступеня нагороджено – 8 (10 минулого року), ІІ ступеня – 12 (7 

минулого року) та 18 (17 за попередній рік) – ІІІ ступеня, що складає майже 43 

(47 минулого) відсотки від загальної кількості членів команд. 

Самі ж переможці продемонстрували високий рівень знань, умінь і навичок 

на цьому етапі з предметів: української мови і літератури та інформатики олім-

пійці здобули по сім дипломів переможців відповідно – по три і два – першого 
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ступеня, по два і три дипломи другого ступеня та по два – третього ступеня; ге-

ографії – по два дипломи другого та третього ступеня; угорської мови і літера-

тури здобуто три дипломи першого ступеня; фізики – диплом другого та тре-

тього ступеня; англійської, французької мов та біології – по два дипломи пере-

можців – другого та третього ступеня; німецької мови – два дипломи третього 

ступеня; румунської мови і літератури – диплом другого ступеня; історії, мате-

матики, астрономії, екології, російської мови і літератури вибороли по одному 

диплому третього ступеня.  

 

 

Кількість учасників відбірково-тренувальних зборів,  

учасників ІV етапу та дипломів переможців ІV етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  

2016/2017 навчального року Закарпатської області: 

 

№ 

з/п 

Назва 

предмета 

К-сть 

учасн. 

відб.-

тренув. 

зборів 

К-сть 

учасн. 

ІV 

етапу 

Від-

сотки 

Ступінь 

диплома 

Усьо-

го 

дип-

ломів 
І ІІ ІІІ 

1. Українська 

мова і літера-

тура 

12 10 83 3 2 2 7 

2. Інформатика 11 10 91 2 3 2 7 

3. Географія 14 8 57 0 2 2 4 

4. Угорська мо-

ва і література 

12 8 67 3 0 0 3 

5. Фізика 16 8 50 0 1 2 3 

6. Англійська 

мова 

9 3 33 0 1 1 2 

7. Французька 

мова 

9 2 22 0 1 1 2 

8. Біологія 9 3 33 0 1 1 2 

9. Німецька  

мова 

13 3 23 0 0 2 2 

10. Румунська 

мова  

і література 

12 6 50 0 1 0 1 

11. Історія 14 5 36 0 0 1 1 

12. Математика 11 4 36 0 0 1 1 

13. Астрономія 7 3 43 0 0 1 1 

14. Екологія 8 2 25 0 0 1 1 

15. Російська мо-

ва і література 

7 1 14 0 0 1 1 
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16. Хімія 13 4 31 0 0 0 0 

17. Правознавст-

во 

9 3 33 0 0 0 0 

18. Економіка 5 3 60 0 0 0 0 

19. Інформаційні 

технології 

10 2 20 0 0 0 0 

20. Трудове  

навчання 

6 1 17 0 0 0 0 

 Разом: 207 89 43 8 12 18 38 

 

 

 

На діаграмі зображено показник виступів команд 

 Закарпатської області на ІV етапі Всеукраїнських  

учнівських олімпіад із навчальних предметів  

з 2000 по 2017 навчальні роки: 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

7
3 5 7

3
0 2 1

5 3
6

1 1 3
9 10 8

3
7

8 5
9

8
8 8

9
9

8

4
11 6

9 7 12

16
12

13
11 13

12 10
17 7

17 13

21

19

11

16 17
18

І ІІ ІІІ
 

 

 



14 

 

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 2017 навчальні роки): 
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Вагомий якісний здобуток цього року на ІV етапі Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад з навчальних предметів у олімпійців Ужгородської загальноос-

вітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної ради, які здобули 10 дипломів – по два пер-

шого та по чотири другого й третього ступеня. Ефективно виступили на цьому 

етапі учні навчально-виховних закладів міст Ужгород – 9 переможців (два дип-

ломи першого ступеня, три другого та чотири третього ступеня: по диплому 

першого, другого та третього ступенів вибороли учні класичної гімназії; дип-

лом першого ступеня здобули учні ЗОШ І – ІІІ ступенів № 10 з угорською мо-

вою навчання ім. Дойко Габора; по диплому другого ступеня завоювали учні 

ЗОШ І – ІІІ ступенів № 6 імені В.С. Ґренджі-Донського та багатопрофільного 

ліцею „Інтелект” – загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 11; по диплому 

третього ступеня нагороджені учні лінгвістичної гімназії ім. Т.Г. Шевченка, 

ЗОШ І – ІІІ ступенів № 20 – ліцею „Лідер” та ЗОШ І – ІІІ ступенів № 3 з погли-

бленим вивченням англійської мови); Хуст – 6 переможців (диплом першого 

ступеня вибороли учні ЗОШ І – ІІІ ступенів № 4, по диплому другого та третьо-

го ступеня завоювали учні гімназії-інтернату, два дипломи третього ступеня 

здобули олімпійці ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1 імені А. Волошина й один диплом 

третього ступеня у учня ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2; м. Мукачево – 4 переможці 

(два дипломи другого ступеня – по одному у школярів ЗОШ І – ІІІ ступенів  

ім. Т.Г. Шевченка № 2 й ЗОШ І – ІІІ ступенів № 13 та два третього ступеня – по 
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одному в учнів Мукачівського навчально-виховного комплексу „Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня – гімназія” і СЗОШ І – ІІІ 

ступенів № 4). Добрі результати участі на ІV етапі учнівських змагань засвідчи-

ли школярі районів: Берегівського – 3 переможці (по диплому першого й друго-

го ступеня в учасників Берегівської гімназії імені Габора Бетлена й диплом 

першого ступеня – ліцею з гуманітарним та природничим профілем с. Великі 

Береги); Іршавського – 2 переможці (диплом першого ступеня здобула учениця 

гімназії, а третього ступеня – учениця ЗОШ І – ІІІ ступеня № 1); Рахівського – 

диплом другого ступеня виборов учень Середньоводянської ЗОШ І – ІІІ ступе-

нів; Виноградівського (Підвиноградівська ЗОШ І – ІІІ ступенів), Свалявського 

(гімназія), Хустського (Сокирницька ЗОШ І – ІІІ ступенів з поглибленим ви-

вченням французької мови) – по диплому третього ступеня. 

За результатами виступу на ІV етапі учнівських змагань Томаш Станіслав 

узяв участь у конкурсних відбірково-тренувальних зборах з підготовки учасни-

ків до Міжнародних олімпіад з фізики й інформатики та прийматиме участь у 

Міжнародній олімпіаді з інформатики, яка проходитиме в місті Тегеран (Іран). 

Серед педагогів, які підготували цього року переможців ІV етапу олімпіад, 

слід назвати: Томаш І.М. та Шкелебей І.М. – по 3 учні, Лукач А.Ю. – 2 учні, а 

Сігетій І.П. щорічно упродовж 10 років – по 1 – 2 учні. 

 

Райони/міста Закарпатської області, які мають переможців  

ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з навчальних предметів 2016/2017 навчального року: 

 

№ 

з/п 

Місто,  

район 

К-сть 

учасн. 

Ступінь диплома Усього 

дип-

ломів 

Відсотки 

І ІІ ІІІ 

1. Ужгородська 

ЗСШІ  

23 2 4 4 10 26 

2. м. Ужгород 15 2 3 4 9 24 

3. м. Мукачево 13 0 2 2 4 10,5 

4. м. Хуст 12 1 1 4 6 16 

5. Берегівський 

район 

6 2 1 0 3 7,9 

6. Тячівський  

район 

6 0 0 0 0 0 

7. Рахівський  

район 

4 0 1 0 1 2,6 

8. Іршавський  

район 

3 1 0 1 2 5,2 

9. Свалявський 

район 

2 0 0 1 1 2,6 

10. Виноградів-

ський район 

1 0 0 1 1 2,6 
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11. Міжгірський  

район 

1 0 0 0 0 0 

12. Мукачівський 

район 

1 0 0 0 0 0 

13. Ужгородський  

район 

1 0 0 0 0 0 

14. Хустський  

район 

1 0 0 1 1 2,6 

 Усього: 89 8 12 18 38 100 

 

 

Список переможців ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

із навчальних предметів 2016/2017 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 підго-

тував учня 

Українська мова і література 

1. Бучок  

Катерина 

Олександрів-

на 

8 Хустська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів № 4 

Хустської міської ради 

Закарпатської області 

І Гангур  

Тетяна  

Василівна 

2. Дика 

Богдана  

Михайлівна 

10 Іршавська гімназія Іршав-

ської районної ради За-

карпатської області 

І Онисько  

Наталія  

Юріївна  

3. Лукач  

Андріан  

Петрович 

11 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

І Лукач  

Андріанна 

Юліївна 

4. Бортейчук 

Антоніна 

Юріївна 

11 Ужгородська класична гі-

мназія Ужгородської  

міської ради Закарпат-

ської області 

ІІ Дутко  

Світлана  

Іванівна 

5. Пацкан  

Євген  

Віталійович 

11 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІ Лукач  

Андріанна 

Юліївна 



17 

 

6. Мауріц  

Тиберій-

Лука  

Тиберійович 

8 Свалявська гімназія  

Свалявської районної  

ради закарпатської облас-

ті 

ІІІ Морозько  

Надія  

Степанівна 

7. Ференчук 

Марія  

Іванівна 

9 Хустська гімназія-

інтернат Закарпатської 

області 

ІІІ Ківеждій  

Олеся  

Василівна 

Інформатика 

8. Макарович 

Адальберт 

Віталійович 

10 Класична гімназія Ужго-

родської міської ради За-

карпатської області 

І Гаранжа  

Оксана  

Ярославівна 

9. Томаш  

Станіслав 

Миколайо-

вич 

11 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

І Шкелебей 

Іван  

Михайлович 

10. Горват Крис-

тофер-Золтан 

Золтанович 

10 Берегівська угорська  

гімназія імені Габора Бет-

лена Берегівської район-

ної ради Закарпатської 

області  

ІІ Хома  

Юрій  

Карлович 

11. Баренблат 

Ігор  

Ігорович 

11 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІ Шкелебей 

Іван  

Михайлович 

12. Фекете  

Іван 

Іванович 

11 Хустська гімназія-інтер-

нат Закарпатської області 

ІІ Дронь  

Микола 

Федорович 

13. Цибик  

Анастасія 

Віталіївна 

9 Класична гімназія Ужго-

родської міської ради За-

карпатської області 

ІІІ Мателешка 

Наталія  

Вікторівна 

14. Гайович  

Андрій  

Васильович 

11 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІІ Шкелебей 

Іван  

Михайлович 

Географія 

15. Хланта 

Вероніка  

Романівна 

9 Ужгородська загально-

освітня школа І – ІІІ сту- 

пенів № 6 ім. В.С.Ґрен-

ІІ Косачевич 

Ярослава  

Іванівна 
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джі-Донського Ужго-

родської міської ради За-

карпатської області 

16. Балонін  

Олександр 

Олександ-

рович 

11 Мукачівська загально-

освітня школа І – ІІІ сту-

пенів № 13 Мукачівської 

міської ради Закарпат-

ської області 

ІІ Пасічник  

Галина  

Остапівна 

 

17. Мар’ян  

Андрій  

Володими-

рович  

9 Підвиноградівська загаль-

ноосвітня школи І – ІІІ 

ступенів Виноградівської 

районної ради Закар-

патської області  

ІІІ Брич  

Марина  

Степанівна 

18. Гречин 

Євгенія  

Миколаївна 

9 Ужгородська загально-

освітня школа І – ІІІ сту-

пенів № 20 – ліцей „Лі-

дер” Ужгородської місь-

кої ради Закарпатської 

області 

ІІІ Шпак  

Анжеліка  

Василівна 

Угорська мова і література 

19. Біро  

Сінтія  

Олександ-

рівна 

9 Берегівська угорська гім-

назія імені Габора Бетле-

на Берегівської районної 

ради Закарпатської облас-

ті 

І Гнатик-Рішко  

Марта  

Миколаївна 

20. Мартин  

Домініка 

10 Ліцей з гуманітарним та 

природничим профілем с. 

Великі Береги Бере-

гівського району Закар-

патської області 

І Руска  

Ержібет  

Тіборівна 

21. Слуцький 

Ференц 

Юлійович 

11 Ужгородська загально-

освітня школа І – ІІІ сту-

пенів № 10 з угорською 

мовою навчання ім. Дой-

ко Габора Ужгородської 

міської ради Закарпат-

ської області 

І Пердук  

Олена 

Карлівна 

Фізика 

22. Меренич  

Василь  

Васильович 

8 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІІ Томаш  

Іванна  

Михайлівна 
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23. Томаш  

Станіслав 

Миколайо-

вич 

11 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІ Томаш 

Іванна  

Михайлівна 

24. Павлиши-

нець  

Едуард  

Едуардович 

 

11 Хустська загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів № 2 

Хустської міської ради 

Закарпатської області 

ІІІ Басараб  

Вікторія  

Дмитрівна 

 

Англійська мова 

25. Субота  

Максим  

Васильович 

11 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІ Мельникова 

Олеся 

Іванівна 

26. Маркович 

Вікторія  

Золтанівна 

11 Лінгвістична гімназія ім. 

Т.Г.Шевченка Ужго-

родської міської ради За-

карпатської області 

ІІІ Радецькі  

Марія  

Михайлівна 

Французька мова 

27. Рубан  

Анастасія 

Олегівна 

11 Мукачівська загально-

освітня школа І – ІІІ сту-

пенів № 2 ім. 

Т.Г.Шевченка Мука-

чівської міської ради За-

карпатської області 

ІІ Чопик  

Ружена  

Петрівна 

28. Лемак  

Мирослава 

Романівна 

11 Хустська спеціалізована 

школа І – ІІІ ступенів № 1 

імені А.Волошина Хуст-

ської міської ради Закар-

патської області 

ІІІ Алексович 

Мирослава 

Августинівна 

Біологія 

29. Кувик  

Володимир 

Володимиро-

вич 

9 Багатопрофільний ліцей 

„Інтелект” – загально-

освітня школа І – ІІІ сту-

пенів № 11 Ужгородської 

міської ради Закарпат-

ської області 

ІІ Білецька  

Олеся 

Емілівна 

30. Орос  

Михайло 

Михайлович 

11 Хустська спеціалізована 

школа І – ІІІ ступенів № 1 

імені А. Волошина Хуст-

ІІІ Королькова 

Катерина  

Іванівна 
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ської міської ради Закар-

патської області 

Німецька мова 

31. Лукач  

Анна  

Павлівна 

11 Мукачівська спеціалізо-

вана школа І – ІІІ ступенів 

№ 4 з поглибленим ви-

вченням окремих предме-

тів та курсів Мукачівської 

міської ради Закарпат-

ської області 

ІІІ Михайликов 

Ярослав  

Дезидерійо-

вич 

32. Романюк  

Яна  

Романівна 

11 Мукачівський навчально-

виховний комплекс „До-

шкільний навчальний за-

клад – загальноосвітня 

школа І ступеня – гімна-

зія” Мукачівської міської 

ради Закарпатської облас-

ної ради 

ІІІ Калинич Інна  

Анатоліївна 

Румунська мова і література 

33. Дан  

Михайло 

Михайлович 

9 Середньоводянська зага-

льноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів Рахівська райо-

нна рада Закарпатська об-

ласть 

ІІ Шиман  

Ганна  

Іванівна 

Історія 

34. Демчик  

Юлія  

Олександ-

рівна 

9 Іршавська загальноосвіт-

ня школа І – ІІІ ступенів  

№ 1 Іршавської районної 

ради Закарпатської облас-

ті 

ІІІ Бровдій  

Оксана  

Василівна 

Математика 

35. Голембов-

ський  

Олесь  

Ігорович 

9 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІІ Сігетій  

Ігор  

Петрович 

 

Астрономія 

36. Кунцьо  

Дмитро 

Юрійович 

11 Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з поглиб-

леним вивченням окремих 

предметів Закарпатської 

обласної ради 

ІІІ Томаш  

Іванна  

Михайлівна 
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   Екологія   

37. Фречка  

Валентин 

Михайлович 

10 Сокирницька загально-

освітня школа І – ІІІ сту-

пенів з поглибленим ви-

вченням французької мо-

ви Хустської районної 

державної адміністрації 

Закарпатської області 

ІІІ Сабадош  

Ольга  

Олексіївна 

Російська мова і література 

38. Костик  

Максим  

Васильович 

11 Ужгородська спеціалі-

зована школа І – ІІІ сту-

пенів № 3 з поглибленим 

вивченням англійської 

мови Ужгородської місь-

кої ради Закарпатської 

області 

ІІІ Шахайда  

Тетяна  

Миколаївна 

 

Щоб поліпшити рівень підготовки школярів області, необхідно активізува-

ти участь школярів у інтернет-олімпіадах, інтернет-конкурсах, інтернет-іграх. У 

районах і містах області вкрай необхідним є створення оздоровчих таборів, літ-

ніх шкіл, тренувальних зборів для обдарованих дітей, в яких би працювали та-

лановиті вчителі. Без сумніву, відсутність навчально-виховних закладів нового 

типу ІІ – ІІІ ступенів природничо-математичного напряму також не сприяє по-

ліпшенню результатів на ІV етапі учнівських олімпіад команд Закарпатської 

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 

місцевим органам управління освітою ініціювати створення класів, паралелей із 

поглибленим вивченням фізики, математики й інших предметів. 

 

Кількість дипломів переможців ІV етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2014/2015, 2015/2016 та 2016/2017 навчальних роках  

команд Закарпатської області: 

 
№ 

з/п 

Назва 

предмета 

К-

сть 

уч. 

2014/2015 Бал К-

сть 

уч. 

2015/2016 Бал К-

сть 

уч. 

2016/2017 Бал 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

1. Укр. мо-

ва і л-ра 

5 0 1 3 1,2 4 2 0 1 1,5 10 3 2 2 2,3 

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

5 

3. Англ. 

мова 

6 2 1 2 2,5 5 2 0 0 2,0 3 0 1 1 1,0 

4. Нім. 

мова 

9 3 0 1 1,8 6 0 1 3 1,0 3 0 0 2 0,7 
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5. Екологія 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0,5 2 0 0 1 0,5 

6. Рос. мова 

і л-ра 

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

7. Історія 8 0 2 1 0,9 3 0 1 1 1,3 5 0 0 1 0,2 

 

8. Інформа-

тика 

3 0 1 1 1,3 4 1 2 0 2,7

5 

10 2 3 2 2,1 

9. Фізика 5 0 1 1 0,8 5 1 1 1 1,8 8 0 1 2 0,6 

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

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

12. Геогра-

фія 

4 0 1 1 1 3 1 1 1 3,0 8 0 2 2 1,0 

13. Правоз-

навство 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

14. Франц. 

мова 

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

15. Економі-

ка 

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

16. Інформ. 

техн. 

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

17. Астро-

ном. 

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

18. Труд. 

навч. 

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

19. Румун. 

мова і  

л-ра 

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

20. Угорська 

мова і  

л-ра 

9 3 0 0 1,7 9 3 1 0 2,0 8 3 0 0 1,9 

 Усього: 90 9 9 16 88/ 

90= 

0,9

8 

72 1

0 

7 17 88/ 

72= 

1,2 

89 8 12 18 94/ 

89= 

1,1 

 2014/2015 

2015/2016 
176/162= 1,09      

 2015/2016 

2016/2017 
      182/161=1,13 

 

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-

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.  
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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 учнів-

ських олімпіад із кожного навчального предмета та збірник завдань із підготов-

ки учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних пред-

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

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

легшення та контролю оргкомітетом на відповідність рейтинговому складу  

учасників ІІІ етапу олімпіад їхня реєстрація відбувалася на інститутському сай-

ті.  

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 – протягом 

одного робочого дня після проведення змагань. Упродовж трьох робочих днів з 

моменту оприлюднення попередніх результатів відповідної олімпіади, у разі 

виникнення питань щодо результатів, учасники подавали апеляційні заяви, а 

апеляційні комісії розглядали їх два наступні робочі дні. У заяві учень зазначав 

причину апеляції.  

Остаточні результати змагань (спільні рішення оргкомітету та журі олім-

піад) оприлюднювалися на сайті Закарпатського інституту післядипломної пе-

дагогічної освіти. З метою поліпшення підготовки переможців ІІІ етапу учнів-

ських олімпіад до участі їх у ІV етапі Всеукраїнських олімпіад проводилися  

відбірково-тренувальні збори, а списки учасників відбірково-тренувальних збо-

рів розміщувалися на інститутському сайті.  

Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів є найбільш ма-

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

монстрували глибокі та ґрунтовні знання мов, нестандартні підходи до вирі-

шення 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 6802 учні, у ІІ етапі – 3182 школяри. 

25 січня 2017 року проведено ІІІ етап учнівської олімпіади з української 

мови та літератури. В олімпіаді взяли участь 106 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 2016/2017 н.р. відповідно до чинних навчальних програм з української мови і 

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 використовувати художні засоби. Слід визнати доречність уведення до-

даткового граматичного завдання (використати складнопідрядні речення різно-

го типу) у творче завдання – написання листа. Поряд із цим у роботах помітні 

такі помилки: відсутність аргументованості, примітивність суджень і викладу, 

поверховість висвітлення теми, порушення структури співвідношення частин 

роботи, не завжди вдалий добір слів, фактичні помилки. Непоодинокі випадки 

порушення лексичних норм у творчій роботі. 

Запитання з мови охоплювали різні мовознавчі розділи: лексику, орфогра-

фію, синтаксис, морфологію, що давало можливість краще визначити рівень 

знань учнів із цих розділів. Із синтаксичним аналізом учні справилися добре. До 

типових помилок належать: неправильність визначення другорядних членів ре-

чення, непослідовність і неповнота розбору. Учні виявили нерозуміння явища 

транспозиції (переходу одного семантичного розряду прикметників в інший), 

обмежений лексичний запас учнів, сплутування паронімів, безпорадність у до-

борі синонімічних відповідників, нерозуміння сутності фразеологізмів, фразео-

логічного значення. Чимало учнів не впоралися із завданням погрупувати слова 

за правилами правопису. 

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

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

словлюваннях. 
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Переможцями стали ті учасники, що виконали роботи оригінальніше за 

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

17 відсотків учасників олімпіади виявили високий рівень розкриття теми, ло-

гічної послідовності викладу думок, стрункості побудови твору, 38 відсотків – 

достатній рівень творчих здібностей; 45 відсотків – середній рівень. 

Цікаве розкриття теми „Тарас Шевченко мріяв про вільну й незалежну 

Україну, тому шанував людей, які боролися за світле майбутнє рідної землі. 

Сьогодні тисячі українців стали на захист України: військовослужбовці, волон-

тери, військові журналісти… Саме завдяки цим людям ми можемо бачити мир-

не небо…” продемонстрували під час виконання творчого завдання учні 11 кла-

су. Однак недоліки допущено під час написання твору, а саме: відхилення від 

теми, висловлювання не завжди конкретне, просторовий виклад міркувань. У 

творах багато орфографічних і пунктуаційних огріхів. 

Учні 11 класу непогано виконали синтаксичний розбір речення, розстави-

ли пропущені розділові знаки, накреслили його структурну схему, дали харак-

теристику всій конструкції та її компонентам. Однак лише троє учнів набрали 

10 балів із 15 можливих. Належним чином одинадцятикласники виконали 3 за-

вдання з мови, яке вимагало дати відповіді на запитання, дотримуючись чіткос-

ті й лаконічності у висловлюваннях. 7 із 27 учасників олімпіади отримали за це 

завдання 19 – 22,5 із 23 можливих балів.  

Усім категоріям учнів були запропоновані 10 бліц-запитань з української 

літератури. Аналіз відповідей показав, що з 27 одинадцятикласників за це за-

вдання 15 набрали 8 – 10 балів із 10 можливих. 

У 10 класі учням необхідно було написати твір-роздум дискусійного хара-

ктеру (обсягом до трьох сторінок) з теми „Людина не вічна на цій землі, а діла, 

які вона залишає по собі, – ото корінь життя людського” (Іван Цюпа), викорис-

товуючи як аргументи приклади з власного життєвого досвіду, художньої літе-

ратури, увести у текст твору складні речення з різними видами зв’язку. Частина 

учнів припустилася таких помилок: невмотивоване формулювання тези, некон-

кретність аргументів, прикладів із літератури, нагромадження термінів та абст-

рактних іменникових словосполучень, мовних кліше; стилістичні, лексичні, 

граматичні огріхи. У творах наявні пунктуаційні помилки. Лише 3 учні набрали 

високі бали за це завдання, що складає 10 відсотків від загальної кількості деся-

тикласників.  

Учні 9 класу у творчій роботі виявили невміння пов’язати предмет обгово-

рення із сучасністю, добирати переконливі докази для обґрунтування певного 

явища, приклади літератури і суспільно-політичного життя. Наявні орфогра-

фічні, пунктуаційні, лексичні та стилістичні помилки. Достатній рівень знань 

школярі виявили під час виконання першого завдання з літератури. Більше по-

ловини балів за це завдання набрали 58 відсотків дев’ятикласників. З україн-

ської мови олімпійці найкраще справилися з другим завданням, яке передбача-

ло повний синтаксичний розбір речення. Так, 20 з 25 учасників набрали більше 

половини балів, що становить 80 відсотків. 
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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 достатній рівень знань програмо-

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

26 учасників олімпіади 13 (50 відсотків) отримали більше половини з 10 мож-

ливих балів.  

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури: 

 

№ 

з/п 

Назва  

міста, 

 району, 

громади 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 10   1 2 3 

2. м. Ужгород 10 1 1 1 3 

3. м. Мукачево 8 1 3 2 6 

4. м. Берегово 4     1 1 

5. м. Хуст 10 2 1 1 4 

6. м. Чоп 3       0 

7. Берегівський район 4       0 

8. Великоберезнян- 

ський район 

3       0 

9. Виноградівський 

район 

4       0 

10. Воловецький район 3       0 

11. Іршавський район 4   1   1 

12. Міжгірський район 4     1 1 

13. Мукачівський район 4       0 

14. Перечинський  

район 

6   1 1 2 

15. Рахівський район 4     1 1 

16. Свалявський район 7   1 2 3 

17. Тячівський район 4       0 

18. Ужгородський  

район 

6     2 2 

19. Хустський район 3     2 2 

20. Вільховецька  

громада 

1       0 

21. Тячівська громада 4       0 

 Разом: 106 4 9 16 29 

  

Серед учнів, які за результатами ІІІ етапу набрали найбільшу кількість ба-

лів, слід назвати: Рівіса Олександра, учня 8 класу Хустської гімназії-інтернату 
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Закарпатської області; Ференчук Марію, ученицю 9 класу Хустської гімназії-

інтернату Закарпатської області; Стець Валерію, ученицю 10 класу Мукачів-

ського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад” – № 11 Мукачівської міської ради Закарпат-

ської області; Бортейчук Антоніну, ученицю 7 (11) класу класичної гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області. 

За результатами відбірково-тренувальних зборів визначено учасників ІV 

етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури. Відрадно, що 

до складу команди понадрейтингово ввійшов переможець VII Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка. Команда олімпійців із 10 учасників узяла участь в олімпіаді, яка від-

булася 27 – 31 березня 2017 року у м. Біла Церква Київської області. За резуль-

татами успішного виступу семеро олімпійців на цьому етапі досягли вагомих 

результатів: Бучок Катерина, учениця 8 класу Хустської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 4 Хустської міської ради Закарпатської області (учи-

тель – Гангур Т.В.), Дика Богдана, учениця 6 (10) класу Іршавської гімназії Ір-

шавської районної ради Закарпатської області (учитель – Онисько Н.Ю.) та Лу-

кач Андріан, учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої 

школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради (учитель – Лукач А.Ю.) – вибороли по диплому І ступеня; Бор-

тейчук Антоніна, учениця 7 (11) класу класичної гімназії Ужгородської міської 

ради Закарпатської області (учитель – Дутко С.І.) та Пацкан Євген, учень 11 

класу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з пог-

либленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради (учитель 

– Лукач А.Ю.) – здобули по диплому ІІ ступеня; Мауріц Тиберій-Лука, учень 4 

(8) класу Свалявської гімназії Свалявської районної ради Закарпатської області 

(учитель – Морозько Н.С.) та Ференчук Марія, учениця 9 класу Хустської гім-

назії-інтернату Закарпатської області (учитель – Ківеждій О.В.) – завоювали по 

диплому ІІІ ступеня. 

 

Історія 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії взяли участь 6882 

учасники, у ІІ етапі – 1603 учасники. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії відбувся 20 січня 

2017 року відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади. 

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

ревірки завдань – журі. 

Очолював роботу журі Мандрик Іван Олександрович – доктор історичних 

наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії історичного факу-

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

участь 4 викладачі історичного факультету ДВНЗ „Ужгородський національний 

університет” та 20 учителів з різних міст та районів області. 
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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 та визначення їх ролі в історії, робота з історичними джерелами, виявлення 

помилок у тексті та датах, розгорнутий аналіз історичних подій. 

В олімпіаді взяли участь 130 учнів 8 – 11 класів зі всіх районів і міст обла-

сті. Кількість призерів становить 20 відсотків від загальної кількості учасників. 

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії: 

 

№ 

з/п 

Назва  

міста, 

 району, 

громади 

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 6 1 1   2 

3. м. Мукачево 18 1 3 3 7 

4. м. Берегово 5       0 

5. м. Хуст 19   1 5 6 

6. м. Чоп 3     2 2 

7. Берегівський район 4       0 

8. Великоберезнян- 

ський район 

4       0 

9. Виноградівський 

район 

9   1 1 2 

10. Воловецький район 4       0 

11. Іршавський район 9 2 2   4 

12. Міжгірський район 5   1   1 

13. Мукачівський район 4       0 

14. Перечинський  

район 

5       0 

15. Рахівський район 4       0 

16. Свалявський район 4       0 

17. Тячівський район 4       0 

18. Ужгородський  

район 

6       0 

19. Хустський район 3       0 

20. Вільховецька  

громада 

2       0 

21. Тячівська громада 4       0 

 Разом: 130 4 9 13 26 
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Загалом учні впоралися з усіма завданнями. Найбільші труднощі виникли 

під час розв`язування учнями таких завдань: співставляння історичних дат, по-

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

історичної події; виявляння помилок у тексті та датах; розпізнавання на роз-

горнуту або скорочену характеристику історичних осіб; аналіз певного істо-

ричного періоду, порівняння історичних подій; розкриття змісту деяких істори-

чних термінів, і у тому числі, окремі з них, не зрозуміли зміст цих завдань й ві-

дповідно отримали за них низьку кількість балів.  

Загалом, олімпіада пройшла на відповідному рівні. Високі результати ви-

явили учасники команд міст Ужгород, Мукачево, Хуст, Чоп, Ужгородської за-

гальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату Закарпатської обласної ради, а 

також Виноградівського, Іршавського та Міжгірського районів. Понизили свої 

результати учасники команд міст Берегово, Берегівського, Великоберезнянсь-

кого, Воловецького, Мукачівського, Перечинського, Рахівського, Свалявського, 

Тячівського, Ужгородського та Хустського районів.  

Серед найсильніших, які завоювали першість у ІІІ етапі олімпіади, слід на-

звати учнів: Горблюк Ангеліну, ученицю 4 (8) класу класичної гімназії Ужго-

родської міської ради Закарпатської області; Демчик Юлію, ученицю 5 (9) кла-

су Іршавської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Іршавської районної 

ради Закарпатської області; Туряницю Світлану, ученицю10 класу Іршавської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 Іршавської районної ради Закар-

патської області; Івашка Едгарда, учня 11 класу Мукачівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 ім. О.С.Пушкіна Мукачівської міської ради Закар-

патської області. 

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

української олімпіади з історії проводилось з числа переможців обласної олім-

піади та за результатами відбірково-тренувальних зборів.  

ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії відбувся з 24 до 28 

березня 2017 року у м. Черкаси. Команда учнів Закарпатської області, яка скла-

далася з 5 учнів, виборола одне призове місце – диплом ІІІ ступеня отримала 

Демчик Юлія Олександрівна, учениця 9 класу Іршавської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 1 Іршавської районної ради Закарпатської області 

(учитель – Бровдій О.В.).  

 

Правознавство 
 

 У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства взяли участь 

3817 учнів, у ІІ етапі – 942. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства відбувся 6 

лютого 2017 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогіч-

ної освіти. Для організації та проведення олімпіади було створено оргкомітет, а 

для перевірки завдань – журі. Очолював роботу журі Малець Олександр Оме-

лянович – завідувач кафедри суспільних дисциплін Мукачівського державного 

університету, кандидат історичних наук, доцент. У роботі журі взяли участь 2 
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викладачі ДВНЗ „Ужгородський національний університет” та 15 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 предметно-методичною комісією. Учасники олімпіади виконували 

шість різних видів завдань, а саме: тести, юридичні терміни, юридичні відмін-

ності, юридичні співставлення, юридичні задачі, розгорнутий аналіз юридичних 

питань.  

В олімпіаді взяло участь 67 учнів 9 – 11 класів із міст та районів області. 

Кількість призерів становить 25 відсотків від загальної кількості учасників. 

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства: 

№ 

з/п 

Назва  

міста, 

 району, 

громади 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом 

І 

ступеня 

диплом 

ІІ 

ступеня 

диплом 

ІІІ 

ступеня 

усього 

пере-

можців 

1. УЗСШІ 8     1 1 

2. м. Ужгород 3       0 

3. м. Мукачево 14 1 2 5 8 

4. м. Берегово 3       0 

5. м. Хуст 6     1 1 

6. м. Чоп 0       0 

7. Берегівський район 3       0 

8. Великоберезнян- 

ський район 

1 1     1 

9. Виноградівський 

район 

3     1 1 

10. Воловецький район 0       0 

11. Іршавський район 4   1 1 2 

12. Міжгірський район 3 1 1   2 

13. Мукачівський район 2       0 

14. Перечинський 

район 

3       0 

15. Рахівський район 3       0 

16. Свалявський район 1       0 

17. Тячівський район 1   1   1 

18. Ужгородський  

район 

2       0 

19. Хустський район 3       0 

20. Вільховецька 

громада 

1       0 

21. Тячівська громада 3       0 

 Разом: 67 3 5 9 17 
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Загалом учні впоралися з усіма завданнями. Найбільші труднощі виникли 

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

термінів, описання відмінностей між юридичними поняттями, розв’язання 

юридичних задач, описання деяких теоретичних питань і тому деякі з них не 

зрозуміли 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-інтернату Закарпатської обласної ради, а також Велико-

березнянського, Виноградівського, Іршавського, Міжгірського та Тячів-ського 

районів. Понизили свої результати учні команд міст Ужгород, Берегово, Чоп, 

Берегівського, Воловецького, Мукачівського, Перечинського, Рахівського, Сва-

лявського, Ужгородського та Хустського районів.  

Серед найсильніших, які завоювали першість у ІІІ етапі учнівської олімпі-

ади слід назвати учнів: Попадича Олега, учня 5 (9) класу Великоберезнян-ської 

гімназії Великоберезнянської районної ради Закарпатської області; Керенович 

Ангеліну, ученицю 10 класу Міжгірської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступе-

нів № 1 Міжгірської районної ради Закарпатської області; Мучичку Юлію-

Анастасію, ученицю 11 класу Мукачівського навчально-виховного комплексу 

„Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” № 6 

Мукачівської міської ради Закарпатської області. 

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 

до 31 березня 2017 року у м. Житомир. Команду від Закарпатської області 

представляли 3 учні. Вибороти призові місце не вдалося. 

 

Англійська мова 

 
 У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови взяли 

участь 5205 учнів, у ІІ етапі – 1043. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови відбувся 

16 січня 2017 року відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олім-

піади з іноземних мов. Для організації та проведення олімпіади було створено 

оргкомітет, а для перевірки завдань – журі. Очолювала роботу журі Голик Сні-

жана Василівна, завідувач кафедри англійської філології Інституту іноземної 

філології ДВНЗ„Ужгородський національний університет”, доцент, кандидат 

філологічних наук. У роботі журі взяли участь викладачі Ужгородського націо-

нального університету, Мукачівського державного університету, волонтери Ко-

рпусу Миру США в Україні та вчителі з різних міст та районів області за реко-

мендаціями місцевих органів управління освітою.  

Зміст конкурсних завдань був підготовлений з урахуванням вимог чинної 

навчальної програми, державного стандарту та типових рекомендацій Мініс-

терства освіти і науки України. Рівень складності завдань відповідав віковим 
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особливостям учнів. Тематика охоплювала основні сфери їхніх особистісних 

інтересів, узгоджувалася з навчальним досвідом учнів. Пропоновані теми були 

цікавими та актуальними для сучасної молоді, а їх виконання передбачало інте-

грування знань, умінь і навичок, отриманих у процесі вивчення інших шкільних 

предметів.  

Позитивним чинником вважаємо участь представників Корпусу Миру на 

етапі підготовки матеріалів для олімпіади з англійської мови та їх рецензуван-

ня. Це сприяє поступовому наближенню системи навчання іноземних мов та 

оцінювання якості навчальних досягнень учнів у середніх загальноосвітніх на-

вчальних закладах України до міжнародних стандартів. 

В олімпіаді взяли участь 91 учень 9 – 11 класів навчально-виховних за-

кладів Закарпатської області. Учасники олімпіади виконували завдання для пе-

ревірки рівня володіння ними чотирьох видів мовленнєвої компетенції – аудію-

вання, читання, письма та говоріння.  

Аналіз результатів учасників олімпіади засвідчив, що учні загалом змогли 

на належному рівні виконати запропоновані завдання. Це ілюструє високий рі-

вень їхніх знань, умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності, а також 

тенденцію до підвищення якості навчання іноземних мов. Рівень підготовлено-

сті учнів є свідченням того, що компетентнісний, комунікативно-діяльнісний та 

особистісно орієнтований підходи, а також соціокультурна спрямованість зміс-

ту навчання іноземних мов мають свої пріоритети, які чітко визначаються в 

уміннях більшості учасників олімпіади вільно користуватися іноземною мовою 

в усній та письмовій формах.  

Водночас, аналіз письмових творчих робіт учасників олімпіади дає підста-

ви сформулювати побажання для вдосконалення письмової компетенції учнів: 

 Особливу увагу учнів слід звернути на вживання з’єднувальних кліше, 

які сприяють логічній побудові тексту.  

 Вчителям сприяти розширенню лексико-граматичної бази учнів з ме-

тою забезпечення інформативної насиченості письмових висловлень та підси-

лення їх художньої та естетичної характеристики. 

 Звертати увагу учнів на доречність вживання ідіоматичних зворотів, 

епітетів, порівнянь та з’єднувальних структур для висловлення власної думки. 

 Формувати в учнів уміння логічно висловлювати думки відповідно до 

запропонованої ситуації та грамотно створювати текст, відповідно до жанрової 

приналежності. 

 Звертати більшу увагу на такі мовні аспекти: орфографія, пунктуація 

(розділові знаки), синтаксис (порядок слів у реченні) та морфологія (вживання 

відповідних словоформ та частин мови). 

Серед труднощів, які були виявлені під час говоріння учнів, слід виокре-

мити те, що попри високу якість висловлювань, змістове наповнення, уміння 

доречно долучати відповідні лексико-граматичні структури, окремі учні схиль-

ні робити монологічні висловлювання, аніж ініціювати та підтримувати кому-

нікацію зі співрозмовником. В окремих випадках спостерігалося неправильне 

інтонаційне оформлення висловлення.  



33 

 

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

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

качево, Берегово, Хуст, Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-

інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної 

ради, Берегівського, Виноградівського, Міжгірського та Ужгородського райо-

нів.  

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови: 

 

№ 

з/п 

Назва  

міста, 

 району, 

громади 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 7 1 1 1 3 

2. м. Ужгород 15 2 2 3 7 

3. м. Мукачево 7 1   2 3 

4. м. Берегово 4   1 1 2 

5. м. Хуст 4     1 1 

6. м. Чоп 3       0 

7. Берегівський район 5     2 2 

8. Великоберезнян- 

ський район 

3       0 

9. Виноградівський 

район 

6   1 1 2 

10. Воловецький район 3       0 

11. Іршавський район 3       0 

12. Міжгірський район 4     1 1 

13. Мукачівський район 3       0 

14. Перечинський  

район 

3       0 

15. Рахівський район 3       0 

16. Свалявський район 5       0 

17. Тячівський район 2       0 

18. Ужгородський  

район 

4     1 1 

19. Хустський район 3       0 

20. Вільховецька  

громада 

1       0 

21. Тячівська громада 3       0 

 Разом: 91 4 5 13 22 

 

Серед переможців ІІІ етапу олімпіади, які набрали найбільшу кількість балів 

та здобули першість: Ковач Юлія, учениця 9 класу Мукачівської спеціалізованої 

школи І – ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів та кур-
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сів Мукачівської міської ради Закарпатської області, Молнар Альберт Шандо-

рович , учень 10 класу Ужгородської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 3 

з поглибленим вивченням англійської мови Ужгородської міської ради Закар-

патської області, Субота Максим, учень 11 класу Ужгородської загальноосвіт-

ньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих пред-

метів Закарпатської обласної ради та Маркович Вікторія, учениця 7 (11) класу 

лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка Ужгородської міської ради Закарпат-

ської області. 

ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови відбувся  

26 березня – 31 березня 2017 року у м. Івано-Франківськ.  

Команду від Закарпаття представляли 3 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 диплом ІІ ступеня – Субота 

Максим, учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої шко-

ли-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обла-

сної ради (учитель – Мельникова О.І.) та диплом ІІІ ступеня – Маркович Вікто-

рія, учениця 7 (11) класу лінгвістичної гімназії ім. Т.Г.Шевченка Ужгородської 

міської ради Закарпатської області (учитель – Радецькі М.М.). 
 

Німецька мова 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови взяли 

участь 2760 учнів, у ІІ етапі – 466. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови відбувся 23 

січня 2017 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти. 

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 наці-

ональний університет”, у роботі журі взяли участь 5 викладачів цього ж вишу 

та 15 учителів із міст та районів області за пропозиціями місцевих органів 

управління освітою. 

Пропоновані завдання складено з урахуванням основних Положень За-

гальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оці-

нювання (рівень А2-В2) та рівнів навчальних досягнень учнів, викладених у 

змісті чинної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закла-

дів України. Критерії оцінювання розроблені згідно з вимогами Міністерства 

освіти і науки України та чинної Програми предметно-методичною комісією. 

Учасники олімпіади виконували завдання для перевірки рівня володіння 

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

ріння. 
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У ІІІ етапі олімпіади взяли участь 79 учнів із загальноосвітніх навчальних 

закладів міст Ужгород, Хуст, Берегово, Мукачево, а також Рахівського, Міжгір-

ського, Тячівського, Воловецького, Хустського, Свалявського, Іршавського, Бе-

регівського, Мукачівського, Великоберезнянського, Перечинського та Ужго-

родського районів. Відслідковується зменшення кількості учасників олімпіади 

у зв’язку з тим, що у більшості навчальних закладів області німецька мова ви-

вчається як друга іноземна мова. 

Загалом учні впоралися з усіма турами. Високі результати виявили учасни-

ки команд: міст – Ужгород – 7 переможців (по 1 диплому І ступеня, по одному 

диплому ІІ ступеня та 5 дипломів ІІІ ступеня), Мукачево – 5 переможців (по 1 

диплому І ступеня, ІІ ступеня та 3 дипломи ІІІ ступеня), Хуст – 1 переможець 

(диплом ІІІ ступеня); районів – Свалявського – 1 переможець (диплом ІІ ступе-

ня), Рахівського – 2 переможці (по 1 диплому ІІ ступеня та ІІІ ступеня), Мука-

чівського – 1 переможець (диплом ІІ ступеня), Хустського – 1 переможець (ди-

плом І ступеня), Великоберезнянського – 1 переможець (диплому ІІ ступеня). 

Учасники олімпіади намагалися справитися з усіма видами завдань. Най-

більші труднощі виникли під час перевірки навичок усного мовлення, читання 

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

мовою при ситуативному мовленні, мали труднощі під час спонтанного діало-

гічного мовлення. Деякі учні недостатньо уваги приділяли вимові німецьких 

слів, звуків та інтонації. 

При написанні творчої роботи не всі учні змогли розкрити тему, не дотри-

мувалися правил побудови твору, допускали орфографічні та пунктуаційні по-

милки. Письмові висловлювання учнів не завжди були побудовані логічно та 

послідовно. Учні мало використовували з’єднувальні елементи у тексті (спо-

лучники сурядності, підрядності, а також дієслова-зв’язки). Найбільш типовими 

помилками при письмі та усному мовленні з основ граматики були: помилки у 

відмінюванні артиклів, зворотних займенників, пропускання артикля, у керу-

ванні дієслів, помилки в особових закінченнях дієслів, порушення порядку слів 

у реченні. Під час читання виявлялись помилки, пов’язані з неврахуванням ба-

гатозначності слів. Ці типові помилки можливо є свідченням того, що на уроках 

німецької мови приділяється недостатня увага письму та усному мовленню. 
 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу 

 Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови: 
 

№ 

з/п 

Назва  

міста, 

 району, 

громади 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 5       0 

2. м. Ужгород 15 1 1 5 7 

3. м. Мукачево 11 1 1 3 5 

4. м. Берегово 4       0 

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

7. Берегівський район 3       0 

8. Великоберезнян- 

ський район 

3   1   1 

9. Виноградівський 

район 

0       0 

10. Воловецький район 1       0 

11. Іршавський район 7       0 

12. Міжгірський район 3       0 

13. Мукачівський район 4   1   1 

14. Перечинський 

район 

1       0 

15. Рахівський район 5   1 1 2 

16. Свалявський район 3   1   1 

17. Тячівський район 3       0 

18. Ужгородський  

район 

3       0 

19. Хустський район 3 1     1 

20. Вільховецька  

громада 

0       0 

21. Тячівська громада 3       0 

 Разом: 79 3 6 10 19 
 

ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови пройшов з 

26 – 31 березня 2017 року у м. Херсоні. В олімпіаді взяли участь 3 учнів Закар-

патської області: Лукач Анна (учениця 11класу Мукачівської спеціалізованої 

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

сів Мукачівської міської ради Закарпатської області), Романюк Яна (учениця 7 

(11) класу Мукачівського навчально-виховного комплексу „Дошкільний навча-

льний заклад – загальноосвітня школа І ступеня – гімназія” Мукачівської місь-

кої ради Закарпатської обласної ради, Мойсюк Віра Михайлівна (учениця 11 

класу Великобичківської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 Рахівсь-

кої районної ради Закарпатської області). Учні в цілому змогли виконати за-

пропоновані завдання та показали хороші результати в усіх видах мовленнєвої 

діяльності. Переможцями на цьому етапі олімпіади стали 2 учасники: Лукач 

Анна та Романюк Яна, які здобули по диплому ІІІ ступеня. 

 

Французька мова 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови взяли 

участь 691 учень, у ІІ етапі – 151. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови проведе-

но 27 січня 2017 року згідно з вимогами до проведення олімпіад з іноземних 
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мов, у якій узяли участь 46 учнів 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 Мукачівського державного університету. Також у роботі журі взяли 

участь 2 викладачів ДВНЗ „Ужгородський національний університет” та 9 учи-

телів із міст та районів області за пропозиціями місцевих органів управління 

освітою. 

Зміст і характер завдань та критерії оцінювання розроблені у відповідності 

до вимог Міністерства освіти і науки України та чинної Програми предметно-

методичною 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-

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, 

громади 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 0       0 

2. м. Ужгород 9 1 1 2 4 

3. м. Мукачево 10 1 2 3 6 

4. м. Берегово 0       0 

5. м. Хуст 12   2 4 6 

6. м. Чоп 0       0 

7. Берегівський район 0       0 

8. Великоберезнян- 

ський район 

0       0 

9. Виноградівський 

район 

1       0 

10. Воловецький район 0       0 

11. Іршавський район 3       0 

12. Міжгірський район 0       0 

13. Мукачівський район 2       0 
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14. Перечинський  

район 

0       0 

15. Рахівський район 0       0 

16. Свалявський район 2 1     1 

17. Тячівський район 2       0 

18. Ужгородський  

район 

0       0 

19. Хустський район 3   1   1 

20. Вільховецька гро-

мада 

0       0 

21. Тячівська громада 2       0 

 Разом: 46 3 6 9 18 

 

Слід відзначити учнів, які набрали найбільшу кількість балів: Рубан Анас-

тасію, ученицю 11 класу Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 2 ім. Т.Г. Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської області, Дра-

бюк Софію, ученицю 10 класу Ужгородської спеціалізованої школи І – ІІІ сту-

пенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, Костишин Анастасію, ученицю 9 класу Свалявської за-

гальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 Свалявської районної ради Закар-

патської області. 

IV етап Всеукраїнської олімпіади з французької мови відбувся з 26 по 31 

березня у м. Херсоні. Команду від Закарпаття представляли двоє учасників із 

навчальних закладів міст Мукачево та Хуст.  

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. За результатами змагань дип-

лом ІІІ ступеня здобула Лемак Мирослава, учениця 11 класу Хустської спеціа-

лізованої школи І – ІІІ ступенів № 1 імені А. Волошина Хустської міської ради 

Закарпатської області (учитель – Алексович М.А.), а диплом ІІ ступеня – Рубан 

Анастасія, учениця 11 класу Мукачівської загальноосвітньої школи І – ІІІ сту-

пенів № 2 ім. Т.Г. Шевченка Мукачівської міської ради Закарпатської області.  

 

Математика 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики взяли участь 

13010 учнів, а у ІІ етапі – 2214 учасників. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади юних математиків проводився 

у два тури: І тур цього етапу відбувся 15 січня 2017 року, в якому взяли участь 

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

області, а у ІІ турі, який відбувся 21 січня 2017 року, взяли участь 115 учнів. За 

результатами обох турів 33 учні стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади юних математиків. 
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Обидва тури ІІІ етапу учнівської олімпіади проведено за завданнями, роз-

робленими Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки 

України.  

У І турі цього етапу пропонувалося виконувати різну кількість завдань: 

учням 8 – 11 класів було запропоновано по 5 завдань за чотири години, а 7 кла-

су – 4 завдання за три години. У ІІ турі учні 7 – 11 класів розв’язували по 4 за-

вдання за чотири години. 

Учні всіх класів показали значно кращі результати в І турі в порівнянні з ІІ 

туром. Це було викликано складністю запропонованих завдань. Найбільшу  

кількість балів із можливих за наслідками обох турів набрали учні 7, 9 та 10 

класів. Із завданнями ІІ туру найгірше справилися одинадцятикласники. 

У І турі 70 відсотків учнів 7 класу повністю розв’язали завдання № 1 і 20 

відсотків – завдання № 4. З іншими завданнями семикласники справилися час-

тково: висновок робився тільки на основі прикладів без належного обґрунту-

вання і записувалася відповідь, робилось багато зайвих обчислень, було про-

демонстровано незнання властивостей простих чисел.  

Половина учнів 8 класу набрали максимальну кількість балів за перше за-

вдання. Разом із тим, багато учнів просто вгадували розв’язок, замість загаль-

ного розгляду робили перебір. Тільки шість учнів (25 відсотків) повністю спра-

вилися із завданням № 2. Багато учнів неправильно зрозуміли умову задачі, ві-

дповідь восьмикласники записували без будь-якого обґрунтування. У завданнях 

№ 3 – 5 учнями розглядалися окремі часткові випадки, підмінювалася умова за-

дачі висновком, робилися помилки в алгебраїчних перетвореннях. Ці завдання 

не розв’язав повністю жоден учасник. 

У І турі змагання тільки п’ятеро (16 відсотків) учнів 9 класу повністю ви-

конали завдання перше та друге. При виконанні завдання № 3 більшістю учнів 

допускалися помилки при перетворенні виразів, демонструвалося слабке воло-

діння поняттями додатного і від’ємного числа. Задача № 4 на стратегію вигра-

шу виконувалася не в повному обсязі, так як учнями не розглядалися всі мож-

ливі випадки. Завдання № 5 повністю правильно розв’язав тільки один учень, 

ще один набрав 4 бали, а інші – отримали за дане завдання від 0 до 2 балів.  

У 10 класі більшість учнів добре справилися із першим та другим завдан-

нями. Переважна кількість учасників розглянули та обґрунтували розв’язок за-

дачі. Хоча слід зауважити, що завдання б) викликало більше труднощів, зокре-

ма у правильності висновку. У третьому завданні неправильно обчислювали 

довжини відрізків і було відсутнє геометричне доведення. У четвертій числовій 

задачі не розглянуті всі випадки і немає повного обґрунтування ситуації, яка 

розглядається. Завдання № 5 практично ніхто не зробив, оскільки розв’язання 

вимагало знання нерівності Шварца. 

Серед усіх задач із завданням № 1 справились найбільше учнів 11 класу. 

Серед недоліків слід вказати на неповне або некоректне використання умови. 

Завданням № 2 також виконало багато учнів. У той же час, при перемноженні 

можливих трійок чисел траплялись арифметичні помилки, в декількох роботах 

не були виключені окремі випадки, оскільки розв’язок задачі єдиний. Завдання 
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№ 3 виявилося для учасників найскладнішим. Більша частина учасників не зна-

ла, як підступитися до розв’язання. У підсумку, із цією задачею справився тіль-

ки один учень. У завданні № 4 учні відразу починали робити елементарний пе-

ребір і приходили до правильної відповіді. Тільки декілька учнів розглянули за-

гальний випадок і оцінювали можливі нерівності. Типовою помилкою у задачі 

№ 5 було те, що учні розглядали замість довільного трикутника рівнобедрений, 

тобто частковий випадок.  

Завдання ІІ туру ІІІ етапу олімпіади стали справжнім випробовуванням для 

всіх учасників олімпіади. Підтвердилася прихильність учнів до конструктивних 

міркувань. Учні 7 та 8 класів фактично справилися тільки з першим завданням, 

учні 9 класу – з другим завданням. Серед десятикласників повністю розв’язали 

четверте завдання тільки троє учасників. А учні 11 класу взагалі не розв’язали 

повністю жодної задачі ІІ туру. 

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики: 

 

№ 

з/п 

Назва  

міста, 

 району, 

громади 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 25 3 6 5 14 

2. м. Ужгород 20 3 2 2 7 

3. м. Мукачево 9     1 1 

4. м. Берегово 4     1 1 

5. м. Хуст 8     1 1 

6. м. Чоп 2       0 

7. Берегівський район 11   2   2 

8. Великоберезнян- 

ський район 

0       0 

9. Виноградівський 

район 

8     1 1 

10. Воловецький район 2       0 

11. Іршавський район 4       0 

12. Міжгірський район 5       0 

13. Мукачівський район 6     1 1 

14. Перечинський 

район 

5     2 2 

15. Рахівський район 5       0 

16. Свалявський район 6     1 1 

17. Тячівський район 4     1 1 

18. Ужгородський  

район 

5   1   1 

19. Хустський район 5       0 
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20. Вільховецька  

громада 

0       0 

21. Тячівська громада 5       0 

 Разом: 139 6 11 16 33 

 

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

зультатами двох турів – Соляник Юлія, учениця 3 (7) класу класичної гімназії 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, Майор Сергій, учень 8 класу 

Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибле-

ним вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради; Михайлюк 

Орест, учень 4 (8) класу класичної гімназії Ужгородської міської ради Закар-

патської області, Чухрай Олеся, учениця 9 класу Ужгородської загальноосвіт-

ньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих пред-

метів Закарпатської обласної ради, Гунда Анастасія, учениця 10 класу Ужго-

родської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням 

англійської мови Ужгородської міської ради Закарпатської області, Німець 

Джесіка, учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої 

школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради. 

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математи-

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

рьох учасників, яка взяла участь 20 – 24 березня 2017 року у ІV етапі Всеукра-

їнської учнівської олімпіади юних математиків в м. Чернігові. За підсумками 

цього етапу олімпіади Голембовський Олесь, учень 9 класу Ужгородської зага-

льноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окре-

мих предметів Закарпатської обласної ради (учитель – Сігетій І.П.) був нагоро-

джений дипломом ІІІ ступеня.  

 

Фізика 

 
Олімпіада з фізики в області проводяться вже понад п’ятдесят років. 

У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики взяли участь 8957 

учнів, у ІІ етапі – 1736. 

Загалом у І – ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики що-

року беруть участь понад 10000 школярів. Популярність олімпіади серед шко-

лярів щорічно зростає, однак участь у фізичних олімпіадах потребує від учнів 

ґрунтовної теоретичної підготовки, опрацювання додаткової літератури, трива-

лої практичної роботи з фізичним обладнанням, самостійної практики у 

розв’язанні великої кількості „олімпіадних” , нестандартних та експеримента-

льних задач. І хоча олімпіадні задачі не вимагають знань, що виходять за межі 

шкільної програми з фізики та математики, але для їх успішного розв’язування 

потрібен творчий стиль учасника, набуті традиції складання олімпіадних задач. 

31 січня 2017 року в м. Ужгород проведено ІІІ етап Всеукраїнської учнів-

ської олімпіади з фізики, у якому взяли участь108 школярів 8 – 11 класів, пере-
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можці ІІ етапу. За результатами змагань призерами ІІІ етапу були визнані 27 

школярів, із них: 5 отримали по диплому І ступеня, 7 – по диплому ІІ ступеня та 

15 – по диплому ІІІ ступеня. А всі призери за два тури справилися з завданнями 

набравши понад 40 відсотків від максимальної кількості балів. 

Учні змагалися у Закарпатському інституті післядипломної педагогічної 

освіти, для яких були створені всі необхідні умови для успішного проведення 

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. 

Традиційно олімпіада проводилась у два тури: перший – теоретичний, дру-

гий – експериментальний. 

Аналіз робіт учасників дає можливість стверджувати, що найбільшу склад-

ність викликали розв’язки теоретичних задач і обґрунтування експерименталь-

них завдань. Слід відмітити, що рівень складності запропонованих завдань був 

зорієнтований на рівень складності завдань ІV етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з фізики попереднього року. Більша частина школярів не виконали 

такі задачі, розв’язок яких складався з декількох „підзадач”, важкі задачі, тобто 

такі, які вимагали нестандартного підходу, здогадки, вдалої аналогії та дуже 

важкі (для їхнього розв’язання потрібні глибоке розуміння фізичної суті проце-

сів, оригінальність мислення, творчий підхід). Відрадно те, що школярі робили 

спроби розв’язати задачі дослідницькі, розв’язання яких вимагало побудови 

моделі з технічними особливостями процесу. Результати фізичної олімпіади 

свідчать про те, що успіх досягається там, де працюють вчителі-ентузіасти, які 

забезпечують належний рівень роботи з обдарованою молоддю. 

Найкращих результатів досягли вихованці педагогів: Томаш І.М., учитель 

Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибле-

ним вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради, Шкіря І.І., учи-

тель Виноградівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 8 Виноградів-

ської районної ради Закарпатської області, Басараб В.Д., учитель Хустської за-

гальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 Хустської міської ради Закарпат-

ської області, Перевузник М.І., учитель-методист Мукачівського навчально-

виховного комплексу „Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа 

І ступеня – гімназія” Мукачівської міської ради Закарпатської обласної ради, 

Рапинець І.І., учитель Мукачівського навчально-виховного комплексу „Загаль-

ноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад „Гармонія”, 

Войналович О.М., учитель Мукачівського навчально-виховного комплексу „За-

гальноосвітня школа ІІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад „Гармонія” 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, Беля С.Я., учитель Синевир-

ської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Міжгірської районної ради Закар-

патської області, Дідович О.О., учитель Свалявської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Свалявської районної ради Закарпатської області, Дом- 

бай Т.В., учитель Грушівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Грушів-

ської сільської ради Тячівського району Закарпатської області. 

 

 

 



43 

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики: 

 

№ 

з/п 

Назва  

міста, 

 району, 

громади 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 19 3 4 8 15 

2. м. Ужгород 13 2 1   3 

3. м. Мукачево 13     4 4 

4. м. Берегово 3       0 

5. м. Хуст 11     2 2 

6. м. Чоп 1       0 

7. Берегівський район 4       0 

8. Великоберезнян- 

ський район 

1       0 

9. Виноградівський 

район 

4       0 

10. Воловецький район 1       0 

11. Іршавський район 4       0 

12. Міжгірський район 2   1   1 

13. Мукачівський район 3       0 

14. Перечинський  

район 

5       0 

15. Рахівський район 4       0 

16. Свалявський район 4   1   1 

17. Тячівський район 4     1 1 

18. Ужгородський  

район 

5       0 

19. Хустський район 3       0 

20. Вільховецька  

громада 

0       0 

21. Тячівська громада 4       0 

 Разом: 108 5 7 15 27 

 

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади групу учнів 

запрошено на відбірково-тренувальні збори, за підсумками яких було сформо-

вано команду учнів, яка взяла участь у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з фі-

зики. Цей етап учнівських змагань відбувся 27 березня – 1 квітня 2017 року в  

м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.  

Команда учнів, яка складалася із 8 учасників, на олімпіаді виборола три 

призові дипломи, а саме: учні Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої 

школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради – Меренич Василь (учень 8 класу) виборов диплом ІІІ ступеня й 
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Томаш Станіслав (учень 11 класу) здобув диплом ІІ ступеня та запрошений на 

відбірково-тренувальні збори до міжнародної олімпіади (учитель обох учнів – 

Томаш І.М.), а учень 11 класу Хустської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступе-

нів № 2 Хустської міської ради Закарпатської області Павлишинець Едуард 

став переможцем і виборов диплом ІІІ ступеня (учитель – Басараб М.Д.).  

Томаш Станіслав, учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої спеціалі-

зованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закар-

патської обласної ради був запрошений до участі у конкурсних відбірково-

тренувальних зборах з інформатики, які відбулися упродовж 10 – 19 травня 

цього року на базі Українського фізико-математичного ліцею Київського наці-

онального університету імені Тараса Шевченка.  

Слід зазначити, 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”, „від-

чувати”, як саме втілюється дія фізичних законів у реальних прикладах, меха-

нізмах. Зазначений аспект фізики у школі вивчається недостатньо. Тому для 

успішного виступу команди на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади 

потребує серйозної підготовки школярів з фізики. 

Отже,  

І. З метою виявлення обдарованих дітей серед учнів загальноосвітніх на-

вчальних закладів, підвищення інтересу вивчення фізики, прищеплення нави-

чок дослідницької роботи слід активніше залучати учнів у районах(містах) до 

участі у різних заходах, що проводяться з фізики:  

1. Всеукраїнська учнівська олімпіада. 

2. Всеукраїнський фізичний конкурс „Левеня”. 

3. Всеукраїнський фізичний турнір. 

4. Всеукраїнська учнівська Інтернет-олімпіада з базових дисциплін (фізи-

ка). 

5. Всеукраїнський конкурс юних дослідників та винахідників „Едісони 

ХХІ ст.”. 

6. Всеукраїнська природознавча гра „Геліантус – природознавство для до-

рослих” – 2013. 

7. Природознавчий конкурс „Геліантус”. 

ІІ. Рекомендувати щодо підвищення якості підготовки учнів до олімпіади 

Керівникам Р(М)МО: 

1. Проаналізувати результати виступу шкільних команд у ІІ, а також у ІІІ 

етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики в порівнянні з 

результатами по області. 

2. Спланувати та проводити роботу з дітьми, які вже мають певні 

досягнення у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з фізики, та цілеспрямовано 

готувати їх до участі у відповідних змаганнях. 

3. Провести в межах Р(М)МО обмін ефективним досвідом організації 

роботи з обдарованими учнями. 



45 

 

4. Проводити різноманітні заходи (тренінги, консультації, роботу 

тимчасових творчих колективів), спрямовані на підвищення фахової 

майстерності вчителів фізики з питань якісної підготовки учнів до 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. 

5. Налагодити співпрацю з викладачами вищих навчальних закладів 

Ужгорода. 

Учителям ЗНЗ: 

1. До участі в олімпіаді І етапу залучати всіх здібних та зацікавлених 

школярів. Обов’язково пропонувати на шкільній олімпіаді експериментальні 

завдання. 

2. Виявляти обдарованих і здібних учнів та планувати роботу з ними 

протягом усього навчального року. 

3. При підготовці школярів до участі в учнівській олімпіаді з фізики 

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 

матеріалу. 

4. Пропонувати учням індивідуальні домашні завдання: задачі підвищеної 

складності, олімпіадні та нестандартні задачі. 

5. На уроках при розв’язанні задач слід приділяти увагу кресленню схем, 

графіків та передбачити завдання на їх розуміння. 

 

Астрономія 

 
 У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики взяли участь – 1096 

учнів, у ІІ етапі – 322. 

 ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з астрономії проводився 7 лютого 2017 

року у двох вікових групах: для учнів 10 – 11 класів.  

Завдання ІІІ етапу олімпіади, відповідно до Положення, сформовано пред-

метно-методичною комісією, до складу якої входили науковці Ужгородського 

національного університету та методист Закарпатського інституту післядипло-

мної педагогічної освіти. 

Завдання містили питання теоретичного характеру та практичної спрямо-

ваності.  

У ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії взяли участь 

47 учнів 10 – 11 класів, із них 13 учнів зі спеціалізованих навчальних закладів. 

Завдання відповідали вимогам діючих програм з астрономії та були розраховані 

на знання учнями фактичного матеріалу та вміння логічно мислити.  

Виконуючи завдання ІІІ етапу, показали найвищий рівень учні Ужгород-

ської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим ви-

вченням окремих предметів Закарпатської обласної ради, Ужгородської міської 

ради: ЗОШ І – ІІІ ступенів № 7, класичної гімназії, лінгвістичної гімназії ім. 

Т.Г.Шевченка, а також Рокосівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, Мукачів-
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ського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад „Гармонія”, Іршавської загальноосвітної шко-

ли І – ІІІ ступенів № 1 Іршавської районної ради Закарпатської області. Резуль-

тати виконаних робіт свідчать про те, що в учнів добре сформовані системні ас-

трофізичні знання на основі сучасних теорій походження і розвитку Всесвіту. 

Спостерігається позитивна динаміка якості виконаних завдань учасників у 

порівнянні з результатами ІІІ етапів попередніх олімпіад. Це свідчить про те, 

що органи управління освітою на місцях посилили у 2016/2017 н.р. увагу до ро-

боти з обдарованою та талановитою молоддю.  

Олімпіада була проведена у два тури: теоретичний та практичний. На ви-

конання завдань відводились 4 астрономічні години.  

Усі призери за обидва тури отримали понад 40 відсотків від максимальної 

кількості балів. 

Результати виконаних робіт свідчать про те, що в учнів добре сформовані 

системні астрофізичні знання на основі сучасних теорій походження і розвитку 

Всесвіту. 

Однак, аналіз робіт учасників дає змогу стверджувати, що необхідно зосе-

реджувати більшу увагу учнів на практичному спрямуванні навчання астроно-

мії, ширшому вивченні астрономічних явищ, з якими людина стикається у по-

всякденному житті (зміна дня і ночі, тривалість доби, зміни пір року тощо), на 

розумінні причинно-наслідкових зв’язків між чинниками та явищами, що спо-

стерігаються в навколишньому середовищі; на обґрунтуванні важливих світо-

глядних питань, зокрема природи та еволюції небесних тіл. Результати викона-

них робіт свідчать про те, що в учнів добре сформовані системні астрофізичні 

знання на основі сучасних теорій походження і розвитку Всесвіту.  

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії: 

 

№ 

з/п 

Назва  

міста, 

 району, 

громади 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 8 3 2 2 7 

2. м. Ужгород 5   1 1 2 

3. м. Мукачево 7   1 2 3 

4. м. Берегово 2       0 

5. м. Хуст 3     1 1 

6. м. Чоп 0       0 

7. Берегівський район 0       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

1       0 

9. Виноградівський 

район 

2       0 
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10. Воловецький район 0       0 

11. Іршавський район 2   1   1 

12. Міжгірський район 2       0 

13. Мукачівський район 2       0 

14. Перечинський  

район 

2       0 

15. Рахівський район 2       0 

16. Свалявський район 2       0 

17. Тячівський район 2       0 

18. Ужгородський  

район 

2       0 

19. Хустський район 1       0 

20. Вільховецька  

громада 

0       0 

21. Тячівська громада 2       0 

 Разом: 47 3 5 6 14 

 

За результатами відбірково-тренувальних зборів 2017 року команда із 

трьох учасників взяла участь у ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з астрономії, 

який був проведений у м. Одесі. Учень 11 класу Ужгородської загальноосвіт-

ньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих пред-

метів Закарпатської обласної ради – Кунцьо Дмитро став переможцем і виборов 

диплом ІІІ ступеня.  

 

Хімія 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії взяли участь 8078 

школярів, у ІІ етапі – 1471, у ІІІ етапі – 100. 

26 січня 2017 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педа-

гогічної освіти відбувся ІІІ етап учнівської олімпіади серед учнів 8 – 11 класів. 

Цей етап учнівського змагання проводився в два тури. Обидва тури ІІІ ета-

пу олімпіади проведено за завданнями, розробленими предметно-методичною 

комісією зі складання завдань викладачів хімічного факультету ДВНЗ „Ужго-

родський національний університет” з урахуванням методичних рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України.  

Роботи учасників оцінювалися в 100 балів, 20 із яких відводилося на оці-

нювання практичного туру.  

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

ням можливості реалізації та практичного експерименту в школах області або 

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 
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володіння учнями технікою та теорією титрування, знання якісних реакцій на 

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

лідження 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 володіння високим рівнем знань теоретичного ма-

теріалу. Звичайно, згідно з вимогами, завдання дібрані підвищеної складності, 

що суттєво виходять за рамки навчальних програм навіть за профільним рівнем 

навчання. Але у порівнянні з завданнями IV етапу рівень складності відповідав 

10 – 15 відсоткам. Але й за таких обставин жоден учасник інтелектуальних зма-

гань не наблизився до максимального балу. Незважаючи на те, що завдання ІІІ 

етапу були легшими за завдання попереднього року, максимальний рівень ви-

конання склав 66 – 70 відсотків. 

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії: 

 

№ 

з/п 

Назва  

міста, 

 району, 

громади 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 18 2 4 2 8 

2. м. Ужгород 8   2 1 3 

3. м. Мукачево 15 1 1   2 

4. м. Берегово 5       0 

5. м. Хуст 7     1 1 

6. м. Чоп 0       0 

7. Берегівський район 2       0 

8. Великоберезнян- 

ський район 

2       0 

9. Виноградівський 

район 

4     2 2 

10. Воловецький район 2     1 1 

11. Іршавський район 4       0 

12. Міжгірський район 5       0 

13. Мукачівський район 4 1     1 

14. Перечинський  

район 

0       0 

15. Рахівський район 4     1 1 

16. Свалявський район 6   1 2 3 

17. Тячівський район 4       0 

18. Ужгородський  

район 

4       0 

19. Хустський район 2 1   1 2 
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20. Вільховецька  

громада 

0       0 

21. Тячівська громада 4       0 

 Разом: 100 5 8 11 24 

 

 Серед учнів, які набрали найбільшу кількість балів та здобули першість на 

цьому етапі змагань, слід назвати: Турянчика Владислава, учня 8 класу Страби-

чівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Мукачівської районної ради 

Закарпатської області; Хому Каріну, ученицю 9 класу Ужгородської загальноо-

світньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих 

предметів Закарпатської обласної ради; Матвіїв Анну-Марію, ученицю 9 класу 

Мукачівської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 16 з поглибленим ви-

вченням окремих предметів та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської 

області; Рошко Наталію, ученицю 10 класу Рокосівської загальноосвітньої шко-

ли І – ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області; Пухового Тімура, учня 11 класу Ужгородської загальноосвітньої спеці-

алізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів За-

карпатської обласної ради. 

Для належної підготовки учнів до ІІІ етапу олімпіади Закарпатським інсти-

тутом післядипломної педагогічної освіти підготовлено збірник олімпіадних за-

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

товки до учнівської олімпіади. А для досягнення високих результатів на цьому 

етапі учнівських змагань слід посилити підготовку учнів, які виявляють схиль-

ність до вивчення предмета. Резервом такої діяльності можуть слугувати факу-

льтативні та індивідуальні години, що реалізуються за рахунок варіативної 

складової та за рахунок ентузіазму вчителів.  

З метою відбору та підготовки команди для участі в IV етапі олімпіади з 

хімії організовувалися та проводилися відбірково-тренувальні збори з учнями-

переможцями ІІІ етапу змагань.  

Команда області взяла участь у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпі-

ади з хімії, який відбувся 26 – 31 березня 2017 року у м. Чернівці, але призових 

місць не виборола. Варто ж відмітити виступи Турянчика Владислава, учня 8 

класу Страбичівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Мукачівської ра-

йонної ради Закарпатської області, який набрав 64,87 балів (учитель – Оле- 

сін О.І.) та Пухового Тімура, учня 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради – набрав 60,9 балів (учитель – Голомб С.В.). Цим 

учасникам не вистачило відповідно 2 та 4 бали до здобуття призових місць. Ті-

шить те, що із завданнями практичного туру справилися на 65 відсотків – Ту-

рянчик Владислав, а 75 відсотків – Пуховой Тімур. На жаль, двоє учасників ко-

манди показали провальний результат. 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 уч-
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нів до роботи над опануванням глибокими хімічними знаннями через відсут-

ність перспективи їх застосування в професійній діяльності на теренах області. 
 

Біологія 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології взяли участь 8294 

учні, у ІІ етапі – 1479. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології відбувся 28 січня 

2017 року, в якому взяли участь 115 учасників, і проводився відповідно до По-

ложення про Всеукраїнські учнівські олімпіади за завданнями, складеними пре-

дметно-методичною комісією при МОН України, та надісланими централізова-

но.  

Учнівська олімпіада з біології проводилась 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 типу „уявний експеримент”. 

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 традиційно складним. У завданнях поєднувались відносно легкі та 

важчі складові тестів.  

Учасники гірше справилися із завданнями практичного туру (експеримен-

тальними задачами).  

Слід зазначити, 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, 

фізіології тварин та людини (залежність анатомічної будови тіла істоти від 

умов існування) й видове біорізноманіття тваринного та рослинного світу.  

Найважчими виявились практичні завдання „Пристосування кінцівок ссав-

ців до пересування” (9 клас), „Іхтіологічні дослідження” (10 клас), „Визначення 

всисної сили тканин” (11 клас). Щодо останньої, то у завданні застосовано по-

няття, невідомі учням, як от: циклоз, цитоліз і т. ін. 

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 Україн-

ському біологічному сайті.  
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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, 

громади 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 17     8 8 

2. м. Ужгород 13 1 1 2 4 

3. м. Мукачево 8 1 1 1 3 

4. м. Берегово 4     1 1 

5. м. Хуст 4   2   2 

6. м. Чоп 1       0 

7. Берегівський район 3       0 

8. Великоберезнян- 

ський район 

3     1 1 

9. Виноградівський 

район 

4   1   1 

10. Воловецький район 4   1 1 2 

11. Іршавський район 7 1     1 

12. Міжгірський район 6 1   1 2 

13. Мукачівський район 6   1   1 

14. Перечинський  

район 

5       0 

15. Рахівський район 6     1 1 

16. Свалявський район 6       0 

17. Тячівський район 3       0 

18. Ужгородський  

район 

5       0 

19. Хустський район 4       0 

20. Вільховецька  

громада 

2       0 

21. Тячівська громада 4       0 

 Разом: 115 4 7 16 27 

 

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

ксимальну кількість балів, слід відзначити: Дропко Іванну, ученицю 8 класу 

Приборжавської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Іршавської районної 

ради Закарпатської області (учитель – Дропко Е.І.), Кувика Володимира, учня 9 
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класу багатопрофільного ліцею „Інтелект” – загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 11 Ужгородської міської ради Закарпатської області (учитель – Бі-

лецька О.Е.), Вегеш Яну, ученицю 10 класу Міжгірської спеціалізованої загаль-

ноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 

ім. А. Волошина Міжгірської районної ради Закарпатської області (учитель – 

Живчин С.В.), Сеничич Марту, ученицю 11 класу Мукачівського ліцею Мука-

чівської міської ради Закарпатської області (учитель – Гурзан О.О.). 

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 зборів відібрано, відповідно до 

квоти, 4 учасників.  

IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології проходив з 26 до 31 

березня 2017 року у м. Луцьк. У ньому взяли участь Кувик Володимир, Орос 

Михайло (учень 11 класу Хустської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 1 

імені А. Волошина Хустської міської ради Закарпатської області, учитель – Ко-

ролькова К.І.) та Вегеш Яна. Кувик Володимир та Орос Михайло вибороли по 

диплому ІІІ ступеня. 

 

Екологія 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології взяли участь 651 

учень, у ІІ етапі – 231. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології відбувся 17 січня 

2017 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. 

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 зі скла-

дання завдань з екології. 

ІІІ 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 задовільний; серед робіт рідше зустрічаються реферативні роботи, 

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

зросла частка постерів, які містять чітку, правильно структуровану, доцільну і 

лаконічну науково-дослідну інформацію.  

Одним із важливих зауважень щодо екологічних проектів є той факт, що 

багато тем не відповідають вимогам проектної роботи, а є просто дослідженням 

(до того ж, часто таким, що не відповідає учнівським можливостям); відсутнє 

екологічне спрямування діяльності; у висновках не вказано пропозиції щодо 

поліпшення екологічного стану досліджуваного об’єкта або т. ін.  
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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 системних знань 

про основні екологічні поняття, терміни, закономірності. 

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології: 

 

№ 

з/п 

Назва  

міста, 

 району, 

громади 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 5 1 1   2 

2. м. Ужгород 3     1 1 

3. м. Мукачево 10   1   1 

4. м. Берегово 3       0 

5. м. Хуст 1       0 

6. м. Чоп 0       0 

7. Берегівський район 0       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

0       0 

9. Виноградівський 

район 

4       0 

10. Воловецький район 0       0 

11. Іршавський район 2 1     1 

12. Міжгірський район 4     1 1 

13. Мукачівський район 2       0 

14. Перечинський  

район 

1       0 

15. Рахівський район 2     1 1 

16. Свалявський район 2       0 

17. Тячівський район 2   1   1 

18. Ужгородський 

район 

2       0 

19. Хустський район 2   1 1 2 

20. Вільховецька  

громада 

0       0 

21. Тячівська громада 2       0 

 Разом: 47 2 4 4 10 

 

Цього навчального року на ІІІ етапі найуспішніше виступили команди Уж-

городської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради (серед призерів – 

вихованці школи Павляк Микола та Бізіля Андрій, учні 11 класу, які здобули 
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відповідно дипломи І та ІІ ступенів), Хустського району (Тарканій Владислава, 

учениця 11 класу Рокосівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Хуст- 

ської районної державної адміністрації Закарпатської області та Фречка Вален-

тин, учень 10 класу Сокирницької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з по-

глибленим вивченням французької мови Хустської районної державної адмініс-

трації Закарпатської області, які здобули відповідно по диплому ІІІ та ІІ ступе-

нів), Кодріш Анастасія, учениця 10 класу Іршавської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 2 Іршавської районної ради Закарпатської області – диплом І 

ступеня.  

У результаті тренувальних зборів до участі у ІV етапі були відібрані відпо-

відно до квоти двоє учасників: Войшвілло Марк, учень 11 класу Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 ім. О.С.Пушкіна Мукачівської мі-

ської ради Закарпатської області (учитель – Паланейчик І.В.) та Фречка Вален-

тин (учитель – Сабадош О.О.). Останній виборов з екологічним проектом з те-

ми: „Дослідження впливу електромагнітного випромінювання мобільного те-

лефону на живі організми” диплом ІІІ ступеня на цьому етапі олімпіади, який 

відбувся цьогоріч у м. Ужгород із 21 по 25 березня 2017 року. 

Аналіз тематики екологічних проектів, звітів I, II, III етапів олімпіади де-

монструє інтерес до олімпіади та доводить те, що екологічна проблематика роз-

глядається сучасною молоддю, а в першу чергу – педагогами, як необхідний 

фактор сучасного розвитку суспільства.  

 

Тематика екологічних проектів учасників олімпіади  

з екології у 2016/2017 навчальному році 

 

№ 

з/п 

ПІБ Клас Назва проекту Школа ПІБ 

учителя 

1. Лешко Ан-

дрій Дмит-

рович 

10 Вплив ліній 

електропередач 

на рослини 

Ужгородська загаль-

ноосвітня  

школа 

І – ІІІ ступенів № 15 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

Балаж  

Марія Ва-

силівна 

2. Маргітай 

Дмитро 

Васильо-

вич 

10 Вплив укриття 

білим багрово-

локном різної 

щільності на 

ріст і розвиток 

та урожайність 

картоплі сорту 

беллароса при 

вирощуванні за 

органічною тех-

Ужгородська загаль-

ноосвітня спеціалізо-

вана школа-інтернат 

з поглибленим ви-

вченням окремих 

предметів Закарпат-

ської обласної ради 

Сігеті 

Мар’яна 

Юріївна 
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нологією в умо-

вах низинної зо-

ни Закарпаття 

3. Мочар На-

талія Івані-

вна 

10 Овес посівний 

(avéna satíva), 

як рослина-

гіперакумулятор 

для очистки 

грунту від важ-

ких металів 

Ужгородська загаль-

ноосвітня спеціалізо-

вана школа-інтернат 

з поглибленим ви-

вченням окремих 

предметів Закарпат-

ської обласної ради 

Сігеті 

Мар’яна 

Юріївна 

4. Деха Дані-

елла Васи-

ліна 

10 Залежність мік-

робіологічної 

активності грун-

ту від ступеня 

його стиснення 

Ужгородська загаль-

ноосвітня спеціалізо-

вана школа-інтернат 

з поглибленим ви-

вченням окремих 

предметів Закарпат-

ської обласної ради 

Сігеті 

Мар’яна 

Юріївна 

5. Галушко 

Анастасія 

Олексіївна 

10 Формування 

стійких ентомо-

комплек-сів в 

умовах міста 

Мукачева 

Мукачівська загаль-

ноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів № 10 

Мукачівської міської 

ради Закарпатської 

області 

Савчин 

Наташа 

Василівна 

6. Стець  

Валерія 

Владисла-

вівна 

10 Збереження й 

адаптація чайно-

го куща за умов 

поширення його 

ареалу низько-

гірно-низовин-

ному районі  

долини річки 

Латориці 

Мукачівський навча-

льно-виховний ком-

плекс „Загальноосві-

тня школа І – ІІІ сту-

пенів – дошкільний 

навчальний заклад” 

№ 11 Мукачівської 

міської ради Закар-

патської області 

Бубряк 

Емма  

Михайлів-

на 

7. Царегоро-

дцев  

Ніколай 

Миколайо-

вич 

10 Особливості ви-

рощування шин- 

шил і утримання 

їх у домашніх 

умовах 

Мукачівський навча-

льно-виховний ком-

плекс „Загальноосві-

тня школа І – ІІІ сту-

пенів – дошкільний 

навчальний заклад 

„Гармонія” Мукачів-

ської міської ради 

Закарпатської області 

Росола 

Ганна  

Миколаїв-

на 

 

8. Шутко 

Владислав 

Михайло-

10 Вивчення ліку-

вальних власти-

востей топінам-

Мукачівський навча-

льно-виховний ком-

плекс „Загальноосві-

Багнюк  

Мар’яна 

Миколаїв-
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вич бура (Helianthus 

Tuberosus) 

тня школа І – ІІІ сту-

пенів – дошкільний 

навчальний заклад” 

№ 11 Мукачівської 

міської ради Закар-

патської області 

на 

9. Рафаєвич 

Юлія Іго-

рівна 

10 Забруднення на-

вколишнього се-

редовища твер-

дими відходами 

м. Берегово 

Берегівська загаль-

ноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів № 5 з 

поглибленим ви-

вченням англійської 

мови Берегівської мі-

ської ради Закарпат-

ської області 

Кополо-

вець Ната-

лія Ми-

хайлів-на 

10. Івандель 

Алетта 

Михайлів-

на 

10 Вплив вищих 

рослин на біоо-

чистку води 

Берегівська гімназія 

Берегівської міської 

ради Закарпатської 

області 

Фабріцій 

Вікторія 

Іванівна 

11. Кругляко-

ва  

Наталія 

Денисівна 

10 Дослідження 

впливу „живої” 

води на пророс-

тання овочевих 

культур 

Керецьківська зага-

льноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів Сва-

лявської районної 

ради Закарпатської 

області 

Дочинець 

Наталія 

Василівна 

12. Григоряк 

Лідія Іва-

нівна 

10 Мікрооселища 

сапроксильних 

комах 

Дубівська зага-

льноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів № 1 

Дубівської селищної 

ради Тячівського ра-

йону Закарпатської 

області 

Галац Вік-

торія Во-

лоди-

мирівна 

13. Гевді  

Василь  

Васильо-

вич 

10 Сейсмотектоні-

чні процеси в 

Закарпатському 

внутрішньому 

прогині та еко-

логічний стан 

регіону 

Фанчиківська загаль-

ноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів Вино-

градівської районної 

ради Закарпатської 

області Виногра-

дівський районний 

центр позашкільної 

роботи з дітьми 

Козьма  

Галина 

Антонівна, 

Ігнатишин 

Моніка 

Бейлівна 

14. Маркусь 

Василь 

Іванович 

10 Дослідження гі-

дрологічного 

стану регіону та 

його зв’язку із 

Фанчиківська загаль-

ноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів Вино-

градівської районної 

Козьма  

Галина 

Антонівна, 

Ігнатишин 
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екологічно небе-

зпечними сейс-

мо-тектонічними 

явищами 

ради Закарпатської 

області Виногра-

дівський районний 

центр позашкільної 

роботи з дітьми 

Моніка 

Бейлівна 

15. Кодріш 

Анастасія 

Василівна 

10 Причини та нас-

лідки всихання 

ялинових лісів 

на великодільсь-

кому хребті 

Іршавська загаль-

ноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів № 2 

Іршавської районної 

ради Закарпатської 

області 

Завидняк 

Світлана 

Федорівна 

16. Глеба Вік-

торія Ва-

силівна 

10 Дослідження 

омели білої – 

рослини напів-

паразита 

Міжгірська загаль-

ноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів № 1 

Міжгірської районної 

ради Закарпатської 

області 

Канюк 

Ольга Ми-

хайлів-на 

17. Філіп Оле-

ксандра 

Василівна 

10 Вивчення впли-

ву різних хіміч-

них меліорантів 

та їх доз на мік-

ро-біологічну 

активність  

ґрунту 

Червонівська загаль-

ноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів Ужго-

родської районної 

ради Закарпатської 

області 

Дранчак 

Іван Дір-

дьєвич 

18. Фречка 

Валентин 

Михайло-

вич 

10 Дослідження 

впливу електро-

магнітного ви-

промінювання 

мобільного те-

лефону на живі 

організми 

Сокирницька загаль-

ноосвітня школа І – 

ІІІ ступенів з поглиб-

леним вивченням 

французької мови 

Хустської районної 

державної адмініст-

рації Закарпатської 

області 

Сабадош 

Ольга 

Олексіївна 

19. Вегеш  

Яна Ми-

хайлів-на 

10 Дослідження 

причин змен-

шення видового 

та кількісного 

складу іхтіо-

фауни річки Ріка 

Міжгірська спеціа-

лізована загально-

освітня школа І – ІІІ 

ступенів з поглибле-

ним вивченням 

окремих предметів  

ім. А.Волошина Між-

гірської районної ра-

ди Закарпатської об-

ласті 

 

Живчин 

Світлана 

Василівна 
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20. Женчук 

Яна  

Володими-

рівна 

10 Визначення чис-

тоти повітря 

класних примі-

щень за допомо-

гою біоіндикації 

Загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів 

села Дубриничі Пе-

речинського району 

Закарпатської області 

Шоляк  

Катерина 

Василівна 

21. Фелдій 

Михайло 

Михайло-

вич 

10 Урожайність ка-

ртоплі під впли-

вом агротехніч-

них заходів, 

хвороб і шкід-

ників 

Великолучківська за-

гальноосвітня школа 

І – ІІІ ступенів Мука-

чівської ра- 

йонної ради Закар-

патської області 

Рубіш  

Тетяна 

Михайлів-

на 

 

 

Географія 

 
Закарпатська область уже сорок три роки організовує учнівську олімпіаду 

з географії. 

У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2016/2017 на-

вчальному році взяли участь 5560 учнів, у ІІ етапі – 1332. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії відбувся 2 лютого 

2017 року. Усього в цьому етапі змагалося 118 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 у два тури упродовж одного дня: 

–  перший тур – теоретичний (20 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 протягом 2016/2017 н.р. відповідно до чинної навчальної про-

грами з географії 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, 

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. 
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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: певний відсоток школярів показали посередні 

знання теоретичного матеріалу, географічної номенклатури та географічних ви-

значень, 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 реко-

мендацій МОН України щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з географії у 2016/2017 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 68 максимальних балів за два тури у 8 класі, із 67 балів у 

9 класі, із 80 балів у 10 класі та із 78 балів у 11 класі отримали понад 50 відсот-

ків від загальної кількості. Серед учасників, які набрали найбільшу кількість 

балів: Риган Олександр, учень 8 класу Ужгородської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 20 – ліцей „Лідер” Ужгородської міської ради Закарпатської 

області; Мар’ян Андрій, учень 9 класу Підвиноградівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області; 

Шкріба Валентин, учень 10 класу Ужгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 6 імені В.С. Ґренджі-Донського Ужгородської міської ради Закар-

патської області; Балонін Олександр, учень 11 класу Мукачівської загальноос-

вітньої школи І – ІІІ ступенів № 13 Мукачівської міської ради Закарпатської 

області.  

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

які забезпечують належний рівень роботи з обдарованою молоддю. Найкращих 

результатів досягли вихованці педагогів: Шпак А.В., Гравс О.І., Ряшко В.М., 

Брич М.С., Фединець М.І., Пасічник Г.О., Косачевич Я.І., Мещерякова Х.Ю., 

Дряшкаба О.О., Тимчик Г.А., Січ В.М. та інші. 

За результатами змагань цього етапу 31 школяр набрав найбільшу кіль-

кість балів. Із них: 4 учнів отримали диплом І ступеня, 13 – диплом ІІ ступеня 

та 14 – диплом ІІІ ступеня. 
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Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії: 

 

№ 

з/п 

Назва  

міста, 

 району, 

громади 

Усього 

учас-

ників 

З них: 
диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ 

 ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 6     1 1 

2. м. Ужгород 14 2 2 2 6 

3. м. Мукачево 12 1 1 3 5 

4. м. Берегово 4     1 1 

5. м. Хуст 13   4 2 6 

6. м. Чоп 0       0 

7. Берегівський район 4       0 

8. Великоберезнян- 

ський район 

3       0 

9. Виноградівський 

район 

7 1 1   2 

10. Воловецький район 2       0 

11. Іршавський район 7     2 2 

12. Міжгірський район 4       0 

13. Мукачівський район 4       0 

14. Перечинський  

район 

5     1 1 

15. Рахівський район 4   1   1 

16. Свалявський район 4   1   1 

17. Тячівський район 10   3 1 4 

18. Ужгородський  

район 

4     1 1 

19. Хустський район 4       0 

20. Вільховецька  

громада 

3       0 

21. Тячівська громада 4       0 

 Разом: 118 4 13 14 31 

 

За результатами відбірково-тренувальних зборів сформовано команду 

учасників у складі восьми учнів 9 – 11 класів від Закарпатської області на ІV 

етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Цей етап олімпіади відбу-

вся 27 – 31 березня 2017 року у м. Кропивницький. Команда учнів виборола чо-

тири призові дипломи. По диплому ІІ ступеня отримали – Хланта Вероніка, 

учениця 9 класу Ужгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6 

імені В.С. Ґренджі-Донського Ужгородської міської ради Закарпатської області 

(учитель – Косачевич Я.І.) та Балонін Олександр, учень 11 класу Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 13 Мукачівської міської ради Закар-
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патської області (учитель – Пасічник Г.О.); по диплому ІІІ ступеня отримали – 

Мар’ян Андрій, учень 9 класу Підвиноградівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів Виноградівської районної ради Закарпатської області (учитель – 

Брич М.С.) та Гречин Євгенія, учениця 9 класу Ужгородської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 20 – ліцей „Лідер” Ужгородської міської ради Закар-

патської області (учитель – Шпак А.В.). 

 

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; формування команди для участі в Міжнародній учнівській олімпі-

аді з інформатики. 

У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики взяли участь 

3870 учнів, у ІІ етапі – 549. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики проведено у 

два тури 4 – 5 лютого 2017 року в м. Ужгороді на базі центру інформаційних 

технологій та факультету інформаційних технологій ДВНЗ „Ужгородський на-

ціональний університет”. У першому турі олімпіади взяли участь 66, а в ІІ – 64 

учні 8 – 11 класів навчально-виховних закладів освіти міст та районів області, 

окрім м. Чоп, Великоберезнянського, Воловецького, Міжгірського, Мукачів-

ського та Хустського районів, а також Вільховецької ОТГ. Серед них: 8 клас – 7 

учнів, 9 – 14 учнів, 10 клас – 20 учнів, 11 клас – 25 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.  

Завдання олімпіади мали алгоритмічний характер, тобто основним резуль-

татом роботи кожного учасника мала бути програма, що реалізує правильний та 

ефективний алгоритм, розроблений ним. Традиційно така програма повинна за 

вхідними даними чи файлом визначеної структури отримувати результат чи 

формувати вихідний файл. Задачі висвітлювали наступні теми: робота з вели-

кими числами; сортування та пошук; метод перебору варіантів, відсікання пе-

ребору; елементи обчислювальної геометрії; принцип динамічного програму-

вання; жадібні алгоритми; алгоритми на графах; елементи лексичного та синта-

ксичного 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++, Java, Python) та відповідне середовище розробки 

програм, що відповідає умовам проведення IV етапу. Програми-розв’язки пере-

вірялися на множині тестів. До кожної задачі було підготовлено набір тестових 
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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 2 учнів, по дві – 6, три 

задачі – 1, по чотири задачі – 3, а усі п’ять задач розв’язав лише 1 учень 11 кла-

су. У другому турі повні розв’язки до однієї задачі подали вже 12 учнів, до двох 

– 1, до трьох – 1, до чотирьох – 1, а 3 учні правильно виконали усі п’ять задач. 

Загалом повністю чи частково виконали завдання першого туру 50 учнів, дру-

гого – 55.  

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

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

перевірки або не отримали жодного балу. У обидвох турах 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 було традиційно організовано пробний тур, у якому майже всі 

команди взяли активну участь, і, відповідно, під час олімпіади робота з тестую-

чою системою викликала значно меші труднощі, ніж у попередні роки.  

Таким чином, слід відмітити зростання рівня підготовки учнів області до 

участі в олімпіаді з інформатики, зокрема, учнів 11 класу, при одночасному 

зменшенні кількості учасників олімпіади. 

За результатами ІІІ етапу олімпіади з інформатики призерами визнано 20 

учнів, із них: 4 отримали диплом І ступеня, 5 – диплом ІІ ступеня та 11 – дип-

лом ІІІ ступеня. Усі призери набрали понад третину балів від максимальної  

кількості. 

 

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 13 1 2 3 6 

2. м. Ужгород 10 2 1 1 4 

3. м. Мукачево 7    2 2 

4. м. Берегово 4        

5. м. Хуст 10 1  1 4 6 

6. м. Чоп         

7. Берегівський район 5   1   1 

8. Великоберезнян-

ський район 

        

9. Виноградівський 

район 

 

5    1  1 
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10. Воловецький район      

11. Іршавський район 1        

12. Міжгірський район         

13. Мукачівський район         

14. Перечинський  

район 

1/0        

15. Рахівський район 2        

16. Свалявський район 2/1        

17. Тячівський район 1        

18. Ужгородський  

район 

4        

19. Хустський район         

20. Вільховецька  

громада 

     

21. Тячівська громада 1     

 Разом: 66/64 4 5 11 20 

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

маша Станіслава й Баренблата Ігоря (учні 11 класу) та Симкіна Андрія (учень 9 

класу) Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з пог-

либленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради; Макаро-

вича Адальберта (6(10) клас), Цибик Анастасію (5(9) клас) та Сентипала Олек-

сандра (4(8) клас), учнів класичної гімназії Ужгородської міської ради Закар-

патської області; Фекете Івана (11 клас) та Майора Дмитра (8 клас), учнів Хуст-

ської гімназії-інтернату Закарпатської області; Горвата Кристофера-Золтана, 

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

ської районної ради Закарпатської області. 

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 14 учнів-

переможців запрошено на відбірково-тренувальні збори, взяли участь у них 11. 

За підсумками зборів та за результатами Всеукраїнської Інтернет-

олімпіади з інформатики NetOI-2016 було сформовано команду з 10 учасників, 

які взяли участь у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики, що відбув-

ся 2 – 5 квітні 2017 року у м. Рівне. Семеро учнів-учасників команди здобули 

нагороди: Томаш Станіслав (учитель – Шкелебей І.М.) та Макарович Адаль-

берт (учитель – Гаранжа О.Я.) – дипломи І ступеня, Фекете Іван (учитель – 

Дронь М.Ф.), Баренблат Ігор (учитель – Шкелебей І.М.) та Горват Кристофер-

Золтан (учитель – Хома Ю.К.) – по диплому ІІ ступеня, Цибик Анастасія (учи-

тель – Мателешка Н.В.) та Гайович Андрій (учитель – Шкелебей І.М.) – дипло-

ми ІІІ ступеня. 

Томаш Станіслав, учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої спеціалі-

зованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів Закар-

патської обласної ради був запрошений до участі у конкурсних відбірково-

тренувальних зборах з інформатики, які відбулися упродовж 18 – 25 квітня цьо-

го року на базі Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка 
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(Полтавська область) та за результатами навчання братиме участь у Міжнарод-

ній олімпіаді з інформатики, яка проходитиме в місті Тегеран (Іран).  

 

Економіка 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки взяли участь 

1253 учні, а у ІІ етапі – 327 осіб. 

11 січні 2017 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогі-

чної освіти відбувся ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. 

Усього в цьому етапі змагалося 44 юних знавців економіки, учні 9 – 11 класів за-

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

представлені учнівські команди м. Чопа, Воловецького, Хустського, Берегівського 

районів та Вільховецької громади).  

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 з економіки для загаль-

ноосвітніх навчальних закладів. Також до олімпіади були включені завдання, 

які відзначалися вищим рівнем складності. Вони розроблялися з урахуванням 

таких завдань, які виконуються на ІV етапі Всеукраїнської олімпіади з економі-

ки. Ці завдання в учасників олімпіади викликали значні труднощі при виконан-

ні. Результати перевірки показали, що учні шкіл, де викладається курс за вибо-

ром „Фінансова грамотність” та де викладання предмета ведеться два роки, ма-

ють глибші і фундаментальніші знання з економічної теорії. Учні шкіл із пог-

либленим вивченням математики краще справилися з економічними задачами. 

Таким чином, з метою цілеспрямованої підготовки учнів до різних етапів олім-

піади з економіки, учителям бажано систематично користуватися завданнями 

ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських олімпіад з 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 ураховувалися 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 графіків по-

питу та пропозиції, шкали ринкового попиту на товар, учні не навели приклади 

прояву господарської діяльності суб’єктів в умовах змішаної економічної сис-

теми, загалом відсутній комплексний підхід до вивчення економічної дисциплі-

ни.  
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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 економічних розрахунків, слабо володіють програмо-

вим матеріалом, при розв’язуванні економічних задач – показали низький рі-

вень 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; 

– учителям економіки необхідно більше уваги приділяти виконанню учня-

ми творчих завдань, використовувати на уроках різні види контролю знань – 

тести, есе, економічні задачі. 

Як і у попередні роки, ґрунтовні знання з даного предмета показали учні 

загальноосвітніх закладів міст Ужгород, Мукачево, Хуст, Виноградівського ра-

йону та Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з пог-

либленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради. Роботи 

учасників олімпіади були оцінені об’єктивно: із 44 учасників 10 учнів посіли 

призові місця, 34 учнів показали низький рівень знань.  

За результатами змагань на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

економіки в 2016/2017 навчальному році серед учнів 9, 10, 11 класів призерами 

цього етапу визнано 10 школярів, із них: 2 отримали по диплому І ступеня,  

3 – по диплому ІІ ступеня та 5 – дипломи ІІІ ступеня. Серед переможців олімпі-

ади – представники з навчальних закладів 5 районів і міст області.  

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки: 

 

№ 

з/п 

Назва  

міста, 

 району, 

громади 

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 8 1 1   2 

3. м. Мукачево 6 1 1   2 

4. м. Берегово 3       0 

5. м. Хуст 3     1 1 

6. м. Чоп 0       0 

7. Берегівський район 0       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

1       0 
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9. Виноградівський 

район 

4     2 2 

10. Воловецький район 0       0 

11. Іршавський район 3       0 

12. Міжгірський район 1       0 

13. Мукачівський район 1       0 

14. Перечинський  

район 

1       0 

15. Рахівський район 1       0 

16. Свалявський район 1       0 

17. Тячівський район 2       0 

18. Ужгородський  

район 

2       0 

19. Хустський район 0       0 

20. Вільховецька  

громада 

0       0 

21. Тячівська громада 1       0 

 Разом: 44 2 3 5 10 

 

 

Серед переможців, які набрали найбільшу кількість балів, слід відзначити: 

Галкіна Вадима, учня 7 (11) класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області; Ганулича Віталія, учня 10 класу Ужгородської за-

гальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 15 Ужгородської міської ради Закар-

патської області; Бобик Таісію, ученицю 11 класу Ужгородської загальноосвіт-

ньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окремих пред-

метів Закарпатської обласної ради; Фекету Івана, учня 11 класу Хустської гім-

назії-інтернату; Бендаревського Ярослава, учня 11 класу Виноградівської зага-

льно-освітньої школи І – ІІІ ступенів № 8 Виноградівської районної ради За-

карпатської області; Малоша Володимира, учня 11 класу Ужгородської загаль-

ноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням окре-

мих предметів Закарпатської обласної ради; Гусака Назарія, учня 11 класу Уж-

городської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивчен-

ням іноземних мов Ужгородської міської ради Закарпатської області; Суслинця 

Олександра, учня 5 (10) класу Мукачівського навчально-виховного комплексу 

„Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня – гімназія” 

Мукачівської міської ради Закарпатської обласної ради. 

За результатами відбірково-тренувальних зборів з економіки сформовано 

команду від Закарпатської області в складі трьох учнів 10 – 11 класів – Ганули-

ча Віталія, Суслинця Олександра та Бобик Таісії.  

27 – 31 березня 2017 року в м. Львові відбувся ІV етап Всеукраїнської 

олімпіади з економіки. Наші олімпійці повернулися з дипломами учасників.  
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Інформаційні технології 

 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 

взяли участь 4402 учнів, у ІІ етапі – 824. Слід відмітити зростання кількості 

учасників цих етапів (минулоріч було відповідно 3952 та 730), що свідчить про 

підвищення інтересу до предмета та рівня знань і вмінь учнів.  

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 

відбувся 24 січня 2017 року в м. Ужгороді на базі центру інформаційних техно-

логій та факультету інформаційних технологій ДВНЗ „Ужгородський націо-

нальний університет”. У цьому етапі олiмпiади взяли участь 83 учні 9 – 11 кла-

сів. Серед них: 9 клас – 27 учнів, 10 клас – 25 та 11 клас – 31 учень. За результа-

тами ІІІ етапу 15 учасників визнані переможцями, з них здобули диплом І сту-

пеня – 4, диплом ІІ ступеня – 5, диплом ІІІ ступеня – 6. 

Вже традиційно кількість учасників ІІІ етапу олімпіади з інформаційних 

технологій не набагато менша за рейтингову (93 учасники), а цього року впер-

ше перевищила кількість учасників ІІІ етапу олімпіади з інформатики (66 учас-

ників за рейтингової кількості 115). Також про зростання інтересу учнів до да-

ної олімпіади свідчить те, що в олімпіаді брали участь команди від усіх районів, 

міст та громад.  

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 та текстового процесорів, з 

програмою для створення презентацій та базами даних. Другий тур передбачав 

виконання завдань, не пов’язаних тематично, у середовищі табличного проце-

сора та програми для створення комп’ютерних презентацій. Обидва тури були 

розраховані на 4 години. Завдання були спільними для усіх класів, за винятком 

завдання C першого туру (бази даних), що було дещо спрощене для учнів 9 кла-

су.  

Зміст завдань олімпіади базувався на навчальній програмі з курсу „Інфор-

матика” (II етапу – академічного, III – профільного та поглибленого рівнів). Ро-

боти учасників оцінювалися визначеною кількістю балів (225 балів – 9 клас, 

250 балів – 10 – 11 класи) відповідно до розроблених журі олімпіади критеріїв 

та розподілу балів за кожним критерієм. Кожна з задач повинна була 

розв’язуватися виключно відповідно до умов завдання програмним засобом із 

пакету офісних додатків MS Office. Учасники виконували практичні завдання у 

середовищі MS Office 2010. 

Особливістю першого туру є його комплексність – авторами змодельова-

но життєву ситуацію з певної галузі людської діяльності, у даному випадку це 

була задача на екологічну тематику. Усі запропоновані завдання потрібно бу-

ло вирішувати за допомогою засобів офісних додатків, що передбачали у: тек-

стовому процесорі – створення текстового документу із використанням засо-

бів форматування, редагування та пошуку, вбудованих та зв’язаних об’єктів, 
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стилів, посилань; табличному процесорі – створення та опрацювання таблич-

них даних із використанням засобів форматування, редагування, фільтрації, 

сортування 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 опра-

цювання даних на рівні таблиць, запитів, форм та звітів (форматування, реда-

гування, пошук, фільтрація, сортування та обчислення за допомогою вбудова-

них функцій); програмі для створення презентацій – проектування моделі пре-

зентації та її реалізація із використанням засобів форматування та редагуван-

ня, анімації, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, посилань, створення на-

вігації по слайдах, використання елементів керування.  

Більшість учасників олімпіади продемонстрували добрі знання текстового 

процесора, презентацій, електронних таблиць та баз даних. На максимальну кі-

лькість балів одне з завдань першого туру (а саме презентацію) виконали 10 уч-

нів, у другому турі одне завдання повністю виконали 3 учні, обидва завдання – 

один учасник олімпіади. Це пояснюється значним обсягом та складністю за-

вдань, 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 6 учнів, по два і по три завдан-

ня – відповідно 2 і 5, серед десятикласників – відповідно 7, 3 і 2. Серед  

11-класників по одному завданню не виконали 10 учнів, а два завдання не ви-

конав лише один учень.  

Найцікавішими та найлегшими для учасників олімпіади традиційно ви-

явилися завдання на створення комп’ютерної презентації та на роботу з текс-

том, а для 11 класу – також і на роботу у табличному процесорі (І тур). За їх 

виконання лише троє учнів отримали 0 балів (за презентацію). Завдання В на 

роботу з електронними таблицями було дещо важчим, але з ним не впоралося 

лише шість учнів. Завдання С на роботу з базами даних не змогли виконати 11 

учнів 9-го класу, 4 учнів 10 класу та троє 11-класників. Складнішими для уча-

сників олімпіади виявились завдання другого туру, або учні не встигли їх ви-

конати, через що кількість робіт, оцінених нульовою кількістю балів, тут дещо 

вища.  

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 уважності при ознайомленні з умовами за-

вдань, точності при їх виконанні, знань з математики та навичок автоматизова-

ного 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 7 2   1 3 

2. м. Ужгород 6 1  1 2 

3. м. Мукачево 7  1 1 2 

4. м. Берегово 3     

5. м. Хуст 8  1  1 

6. м. Чоп 1     

7. Берегівський район 3  1  1 

8. Великоберезнян-

ський район 

2     

9. Виноградівський 

район 

11  2 2 4 

10. Воловецький район 2 1   1 

11. Іршавський район 4     

12. Міжгірський район 3     

13. Мукачівський район 4   1 1 

14. Перечинський  

район 

3     

15. Рахівський район 3     

16. Свалявський район 3     

17. Тячівський район 2     

18. Ужгородський  

район 

3     

19. Хустський район 3     

20. Вільховецька  

громада 

2     

21. Тячівська громада 3     

 Разом: 83 4 5 6 15 

 
Серед учнів, що продемонстрували найкращі результати, слід назвати: То-

маша Станіслава, учня 11 класу, та Симкіна Андрія, учня 8 класу (за програмою 

9 класу) Ужгородської загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з по-

глибленим вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради; Мали-

льо Василя, учня 10 класу Воловецької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Воловецької районної ради Закарпатської області; Ділонга Сергія, учня 9 класу 

класичної гімназії Ужгородської міської ради Закарпатської області; Фекете Ді-

ану, ученицю 11 класу Хустської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 6  
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Хустської міської ради Закарпатської області; Беллу Віталія, учня 10 класу, та 

Тільняк Лесю, ученицю 9 класу Виноградівської загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 8 Виноградівської районної ради Закарпатської області; 

Яворську Яну, ученицю 10 класу Мукачівського ліцею Мукачівської міської 

ради Закарпатської області; Горвата Кристофера-Золтана, учня 10 класу Бере-

гівської угорської гімназії імені Габора Бетлена Берегівської районної ради За-

карпатської області.  

За результатами ІІІ етапу олімпіади група з 12 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. У зборах взяли участь 10 школярів. Двоє учнів, що впоралися з випробуван-

нями найкраще (Фекете Діана та Яворська Яна), увійшли до складу команди, 

що представляла Закарпатську область на IV етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформаційних технологій, який відбувся в м. Суми 26 – 30 березня 

2017 року. Обидві школярки повернулися з дипломами учасників.  
 

Трудове навчання 

(технічна та обслуговуюча праця) 

 
У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з технічної праці взяли 

участь 3660 школярів, з обслуговуючої праці – 4159, а у ІІ етапі – 621 з техніч-

ної праці та 773 школярі з обслуговуючої праці. У І – ІІ етапах учнівські зма-

гання проводилися серед учнів 8 – 11 класів. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання відбувся 

3 лютого 2017 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 – 31 учасник, а обслуговуючих видів праці – 34 

учасники із загальноосвітніх навчальних закладів області. 

ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання проводився в три 

тури – теоретичного, практичного та творчого завдання.  

Під час теоретичного туру учасникам пропонувалося виконати тестові за-

вдання на знання базових понять з трудового навчання (технологій), основ ма-

теріалознавства, послідовності виконання операцій, встановлення відповіднос-

тей 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 технології в’язаних виробів у дівчат, а сере-

дній рівень електротехнічних понять показали хлопці. Хлопці справилися з пи-

таннями на становлення відповідності між: зображеннями токарних різців, їх-

німи назвами, призначенням, зображеннями та видами шипових з’єднань. Дів-
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чата допускали помилки у відповідях, що стосувалися встановлення відпові-

дності між величинами припусків на шви та зрізами деталей спідниці. 

Практичний тур для учениць передбачав: за поданим взірцем виготовити із 

запропонованих матеріалів та оздобити аплікацією чохол для чайника – для ді-

вчат 9 класу та виготовити фартух без нагрудника й оздобити оборкою – для 

одинадцятикласниць.  

Більшість учениць справилися з завданням, але в окремих учасників вини-

кали складності з технологічною обробкою аплікації.  

Практичний тур для хлопців 9 класу передбачав виготовлення ящика для 

дрібних речей та 11 класу – укладки для дрібних речей. Під час виконання цьо-

го завдання оцінювались вміння та навички виконання просторового розмічан-

ня, обпилювання, свердління та з’єднання, пиляння деревини вдовж та поперек 

волокон, стругання, обробка заготовки, робота зі штангенциркулем та іншими 

контрольно-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 минулорічній олімпіаді.  

Для виконання домашнього завдання (творчих проектів) цього навчально-

го року пропонувались наступні теми з напрямку „Кулінарія”: дівчатам 9 класу 

– „Печиво”; дівчатам 11 класу –„Цукерки”; хлопцям 9 класу – „Цукерниця”; 

хлопцям 11 класу – „Набір ґудзиків”. 

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 30 балів, при оцінюванні домашніх і комплекс-

них робіт головним критерієм було функціональність, якість (смак) та естетич-

ність запропонованих виробів. Також враховувались оригінальність роботи та 

новизна у підході до вирішення завдань, відповідність вимогам.  

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 дівчат з напрямку „Куліна-

рія”, у хлопців – більшість робіт, які 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 рівень 

практичної підготовки, удосконалення навичок роботи на обладнанні в шкіль-

них майстернях, наявна відсутність в учнів знань технічної термінології при за-

хисті проектів. 
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Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу 

 Всеукраїнської учнівської олімпіади з обслуговуючої праці: 
 

№ 

з/п 

Назва  

міста, 

 району, 

громади 

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 1 1   2 

4. м. Берегово 1       0 

5. м. Хуст 1     1 1 

6. м. Чоп 1       0 

7. Берегівський район 2       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

2     2 2 

9. Виноградівський 

район 

2   1   1 

10. Воловецький район 1     1 1 

11. Іршавський район 2     1 1 

12. Міжгірський район 2 1     1 

13. Мукачівський район 2     1 1 

14. Перечинський 

район 

2       0 

15. Рахівський район 2       0 

16. Свалявський район 2     1 1 

17. Тячівський район 2     1 1 

18. Ужгородський 

район 

2       0 

19. Хустський район 2       0 

20. Вільховецька  

громада 

0       0 

21. Тячівська громада 2   1   1 

 Разом: 34 2 4 8 14 
 

 

Серед учнів, що здобули першість на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з обслуговуючої праці, слід назвати Чепару Іванну, ученицю 9 класу 

Репинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Міжгірської районної ради 

Закарптської області та Ладані Наталію, ученицю 11 класу Мукачівського на-

вчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – до-

шкільний навчальний заклад” № 6 Мукачівської міської ради Закарпатської об-

ласті. 
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Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з технічної праці: 
 

№ 

з/п 

Назва  

міста, 

 району, 

громади 

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 1       0 

4. м. Берегово 1       0 

5. м. Хуст 2   2   2 

6. м. Чоп 0       0 

7. Берегівський район 1       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

2 1     1 

9. Виноградівський 

район 

2   1 1 2 

10. Воловецький район 1     1 1 

11. Іршавський район 2     2 2 

12. Міжгірський район 2       0 

13. Мукачівський район 2       0 

14. Перечинський 

район 

2   1   1 

15. Рахівський район 2   1   1 

16. Свалявський район 2       0 

17. Тячівський район 2 1     1 

18. Ужгородський  

район 

2     1 1 

19. Хустський район 2     1 1 

20. Вільховецька  

громада 

0       0 

21. Тячівська громада 1       0 

 Разом: 31 2 5 7 14 
 

Серед учасників, які зайняли першість на ІІІ етапі Всеукраїнської учнів-

ської олімпіади з технічної праці, слід назвати учнів: Курея Василя, учня 9 кла-

су Ужоцької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Великоберезнянської ра-

йонної ради Закарпатськох області, Ороса Василя, учня 11 класу Буштинської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Буштинської селищної ради Тячівсько-

го району Закарпатської області.  

У рамках проведення олімпіади проходила виставка творчих робіт „Барви 

рідного краю”, на якій команди представляли творчі доробки.  
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За результатами виставки журі нагородили команди-учасниці дипломами I, 

II ступенів у п’ятьох номінаціях: 

 

№ 

з/п 

Номінації Диплом  

І ступеня 

Диплом 

ІІ ступеня 

1. „Упровадження інно-

ваційних технологій” 

Перечинський район Ужгородський район 
 

2. „Висока майстер-

ність виконання  

робіт” 

Великоберезнянський 

район 
 

Воловецький район 

3. „Збереження народ-

них традицій” 

м. Хуст 
 

м. Ужгород 
 

4. „Стиль оформлення 

стенду” 

Мукачівський район 
 

Виноградівський район 

5. „Презентація регі-

ону” 

Тячівський район 

 

Хустський район 

 

У ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання, яка 

відбулася з 26 квітня по 31 квітня 2017 року у м. Полтава, нагороджений дип-

ломом учасника Всеукраїнської олімпіади з трудового навчанн Орос Василь, 

учень11 класу Буштинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Буштинсь-

кої селищної ради Тячівського району Закарпатської області.  

 

Російська мова і література 
 

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

тури взяли участь 1291 учень, у ІІ етапі – 315. 

1 лютого 2017 року проведено ІІІ етап учнівської олімпіади з російської 

мови і літератури. В олімпіаді взяли участь 45 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. Запитання з мови 

охоплюють різні мовознавчі розділи: лексику, орфографію, синтаксис, морфо-

логію, що дає можливість краще визначити рівень знань учнів із цих розділів. Із 

синтаксичним аналізом учні справилися добре. До типових помилок належать: 

неправильність визначення другорядних членів речення, непослідовність і не-

повнота розбору, нерозуміння типу речень.  

Учасники змагань добре справилися з фонетичним та морфемним розбо-

ром слів, труднощі викликав морфологічний розбір слів. Завдання з літератури 

передбачали перевірку знань і вмінь, які учні отримали, вивчаючи твори росій-

ських письменників у курсі зарубіжної літератури та були орієнтовані на знан-

ня, набуті в попередніх класах. За обсягом висловлювання сягало норми, його 

тема розкривалася, виклад загалом зв’язний, але окремі роботи мали недоліки. 
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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. Так, під час виконання творчого завдання 20 відсотків 

учасників олімпіади виявили високий рівень розкриття теми, логічної послідов-

ності викладу думок, стрункості побудови твору, 38 відсотків – достатній рі-

вень творчих здібностей; 42 відсотки – середній рівень.  

В учнів 10 – 11 класів є недоліки під час виконання твору, а саме: не зав-

жди чітко висловлювалася власна позиція, приклади на підтвердження тези бу-

ли недостатньо яскравими, добір слів не завжди вдалим. 

Виявлено такі види помилок: порушення в передачі на письмі ненаголо-

шених голосних, що перевіряються наголосом; правопис букв на позначення 

дзвінких приголосних звуків у кінці слова; складні випадки переносу слів з ря-

дка в рядок; пропуск одного з парних розділових знаків; повторювані однотипні 

помилки, помилки у вживанні знаків пунктуації в простих і складних реченнях. 

Лексичні, граматичні та стилістичні помилки: неточність у слововживанні; по-

милкове вживання форми слова; порушення норм управління у словосполучен-

нях і неправильна побудова простих і складних речень; порушення стилістич-

них норм, вживання слів одного стилю в тексті іншого стилю. 

Під час виконання 1 завдання з російської мови, яке передбачало перепи-

сати текст, уставити, де необхідно, пропущені букви і розділові знаки, розкрити 

дужки. 14 учнів 9 класу з 18 набрали більше половини балів (із 12 можливих). 

Серед учнів 10 класу 11 учасників із 12 добре справилися із таким завданням, а 

з 15 одинадцятикласників лише двоє не виконали завдання. 

 

 

Загальна кількість учасників та переможців ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури: 
 

№ 

з/п 

Назва  

міста, 

 району, 

громади 

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 1 3 5 

3. м. Мукачево 10 1 4 3 8 

4. м. Берегово 0       0 

5. м. Хуст 0       0 

6. м. Чоп 0       0 

7. Берегівський район 0       0 

8. Великоберезнян-

ський район 

0       0 

9. Виноградівський 

район 

0       0 

10. Воловецький район 0       0 
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11. Іршавський район 3       0 

12. Міжгірський район 4     1 1 

13. Мукачівський район 5     1 1 

14. Перечинський  

район 

3       0 

15. Рахівський район 2   1   1 

16. Свалявський район 0       0 

17. Тячівський район 3       0 

18. Ужгородський  

район 

1 1     1 

19. Хустський район 1       0 

20. Вільховецька  

громада 

0       0 

21. Тячівська громада 3       0 

 Разом: 45 3 6 8 17 

 

Серед учнів, які здобули першість на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з російської мови і літератури: Сембер Олександра, учениця 9 класу 

Середнянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської районної 

ради Закарпатської області, Хоменко Анастасія, учениця 10 класу Мукачівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 20 ім. О. Духновича Мукачівської 

міської ради Закарпатської області та Костик Максим, учень 11 класу Ужгород-

ської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням анг-

лійської мови Ужгородської міської ради Закарпатської області.  

За результатами відбірково-тренувальних зборів для участі в ІV етапі Все-

української учнівської олімпіади з російської мови і літератури, який відбувся 

26 – 29 березня 2017 року в м. Київ, відряджено одного учасника. Команду від 

Закарпаття представляв одинадцятикласник – Костик Максим (учитель – Ша-

хайда Т.М.), який виборов диплом ІІІ ступеня. 

 

Румунська мова і література 

 
Всеукраїнська учнівська олімпіада з румунської мови і літератури започат-

кована для того, щоб надати можливість учням виявляти свої знання і навички 

мовленнєвої діяльності рідною мовою.  

У І етапі цього змагання взяли участь 310 учнів 7 – 11 класів, у ІІ – 74 

школяра 7 – 11 класів. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з румунської мови і літерату-

ри відбувся 30 січня 2017 року на базі Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, в якій узяли участь 28 учнів 8 – 11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів Рахівського та Тячівського районів. Із них учнів: 8 класу – 

9, 9 класу – 7, 10 класу – 6, та 11 класу – 6. 

Завдання ІІІ етапу охоплювали програмовий матеріал із різних розділів ку-

рсу „Румунська мова і література (румунська і світова)”, розроблені предметно-



77 

 

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 вмінь, 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 порушених у творі проблем, однак 

необхідно попрацювати над умінням пояснювати їхню актуальність у наш час.  

Уміло справилися з творчими завданнями одинадцятикласники. Підтвер-

дили, що вміють складно та оригінально висловлювати свої думки, аналізувати 

вчинки літературних героїв. Власні думки, міркування підкріплювалися факти-

чним матеріалом. Вдало виконали граматичні та синтаксичні завдання. Показа-

ли 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, наводити факти, аналізувати ідейно-художні особливості художніх 

творів, пояснювати власні вподобання. Роботи учнів відповідають критеріям 

оцінювання монологічного мовлення, відзначаються самостійністю думки, у 

них наведено яскраві, оригінальні приклади, висловлено креативні ідеї. Разом із 

цим необхідно розвивати вміння робити узагальнюючі висновки, цілеспрямо-
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вано використовувати необхідну інформацію, аналізувати мовні поняття, яви-

ща, учитися орієнтуватися в калейдоскопі сучасної румунської поезії, шліфува-

ти 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 11  2  4 - 6 

2. Тячівський район 17  2  7 - 9 

 Разом: 28  4 11 - 15 

 

Серед учнів, які досягли найкращих результатів на ІІІ етапі олімпіади з 

румунської мови і літератури, слід назвати: Маріну Міреллу, ученицю 8 класу 

Середньоводянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Рахівської район-

ної ради Закарпатської області (учитель – Шіман Г.І.); Негре Лавінію, ученицю 

9 класу Солотвинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 2 з румун-

ською мовою навчання Солотвинської селищної ради Тячівського району Зака-

рпатської області (учитель – Борка В.Д.); Влад Елеонору, ученицю 10 класу 

Середньоводянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Рахівської район-

ної ради Закарпатської області (учитель – Шіман Г.І.); Білецького Чипріана, 

учня 7 (11) класу Солотвинського ліцею-інтернату імені М. Емінеску Солот-

винської селищної ради Тячівського району Закарпатської області (учитель – 

Пуліська Г.Ю.). 

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-

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. 

Утретє цього навчального року проводився ІV етап Всеукраїнської учнів-
ської олімпіади з румунської мови і літератури. Він відбувся з 27 до 29 березня 
2017 року у м. Ужгород. Серед його учасників – школярі з двох областей Укра-
їни – Закарпатської та Чернівецької.  

У заключному IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади змагалися 6 

учасників від Закарпаття: по 2 учні з 9, 10 та 11 класів. Із них – один представ-
ник міського загальноосвітнього навчального закладу, а одинадцять – школярі 
сільських шкіл. За результатами виступу команди Закарпатської області дип-
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лом другого ступеня виборов Дан Михайло, учень 9 класу Середньводянської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Рахівської районної ради Закарпат-
ської області (учитель – Шіман Г. І.).  

 

Угорська мова і література 
 

У І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з угорської мови і літератури 

взяли участь 1791 учень, а у ІІ етапі – 317. 

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 2016/2017 навчального року взяло участь  

82 учні. 

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 відпо-

відно 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, 

громади 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. м. Ужгород 9 1 1 2 4 

2. м. Мукачево 4       0 

3. м. Берегово 3       0 

4. м. Хуст 1       0 

5. м. Чоп 4 1     1 

6. Берегівський район 19 2 5 5 12 

7. Виноградівський 

район 

15   1 3 4 
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8. Мукачівський район 7   1   1 

9. Тячівський район 5       0 

10. Ужгородський  

район 

9 1 1 2 4 

11. Хустський район 4     1 1 

12. Тячівська громада 2       0 

 Разом: 82 5 9 13 27 

 

У діаграмі показано максимальний бал по класах,  

який міг бути досягнутий, та найвищий бал, який досягли учні,  

що здобули першість по класах 
 

99

105

107

109

92,5

98,5 98,5

101

80

85

90

95

100

105

110

115

8 кл 9 кл 10 кл 11 кл

 
 

Серед переможців, які показали найкращі результати на цьому етапі уч-

нівської олімпіади, слід назвати: Кочов Вікторію, ученицю 8 класу Есенської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Ужгородської районної ради Закарпат-

ської області; Козьму Юлію, ученицю 8 класу Чопської загальноосвітньої шко-

ли І – ІІІ ступенів № 2 ім. І. Сечені Чопської міської ради Закарпатської області; 

Біро Сінтію, ученицю 9 класу Берегівської угорської гімназії імені Габора Бет-

лена Берегівської районної ради Закарпатської області; Мартин Домініку, уче-

ницю 10 класу ліцею з гуманітарним та природничим профілем с. Великі Бере-

ги Берегівського району Закарпатської області; Слуцького Ференца, учня 11 

класу Ужгородської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 10 з угорською 

мовою навчання ім. Дойко Габора Ужгородської міської ради Закарпатської об-

ласті.  
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Втретє цьогоріч проводився ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

угорської мови і літератури. Він відбувся з 27 до 29 березня 2017 року в м. Уж-

город на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. У 

цьому етапі учнівської олімпіади взяли участь 8 учнів за результатами відбірко-

во-тренувальних зборів. Із них: 2 гімназисти, 3 ліцеїсти, а 3 – представники за-

гальноосвітніх навчальних закладів. Команда учнів на цьому етапі змагань ви-

борола 3 дипломи І ступеня: девятикласниця – Біро Сінтія, десятикласниця –

Мартин Домініка, одинадцятикласник – Слуцький Ференц. 

 

Результати виступу команди Закарпатської області  

у IV етапі IIІ Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з угорської мови і літератури у 2016/2017 н.р. 
 

№ 

з/п 

Прізви-

ще та 

ім’я учня 

Назва  

навчального 

 закладу 

 

ПІБ 

учителя 

Клас Кіль-

кість 

 балів 

Сту-

пінь 

дип-

лома 

1. Біро  

Сінтія  

Берегівська угор-

ська гімназія імені  

Габора Бетлена  

Берегівського р-ну 

Гнатик-

Рішко Марта 

Миколаївна 

9 93 I 

2. Вароді 

Петра 

Ліцей з гуманітар-

ним та природни-

чим профілем 

 с. Великі Береги 

Берегівського р-ну 

Руска  

Ержібет  

Тіборівна 

9 86 учас-

ник  

3. Бреза  

Вівієн  

Тисаашванська  

ЗОШ І – ІІ ст.  

Ужгородського р-ну 

Ороді  

Еріка  

Стефанівна 

9 79,5 учас-

ник  

4. Мартин 

Домініка  

Ліцей з гуманітар-

ним та природни-

чим профілем  

с. Великі Береги  

Берегівського р-ну 

Руска  

Ержібет  

Тіборівна 

10 97 І 

5. Сані  

Лідіа  

 
 

Ліцей з гуманітар-

ним та природни-

чим профілем 

 с. Великі Береги 

Берегівського р-ну 

Ковач  

Андрій  

Андрійович 

10 89,5 учас-

ник  

6. Слуцький 

Ференц  

Ужгородська  

ЗОШ І – ІІІ ст. № 10 

 з угорською мовою 

навчання 

ім. Дойко Габора 

Лотор-

Пердук  

Олена  

Карлівна 

11 94,5 I 
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7. Надь  

Деже  

Берегівська угор-

ська гімназія імені  

Габора Бетлена  

Берегівського р-ну 

Яноші  

Терезія Юрі-

ївна 

11 85 учас-

ник  

8. Шімон 

Андреа 

Ужгородська  

ЗОШ І – ІІІ ст. № 10 

 з угорською мовою 

навчання 

ім. Дойко Габора 

Лотор-

Пердук  

Олена  

Карлівна 

11 75 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 1379, у ІІ – 386 учнів. 

8 лютого 2017 року проведено ІІІ етап учнівської олімпіади з української 

мови і літератури в школах з угорською, румунською мовами навчання. В олім-

піаді взяли участь 62 учні 8 – 11 класів навчально-виховних закладів Закарпат-

ської області.  

Олімпіадні завдання ІІІ етапу з української мови та літератури охоплювали 

програмовий матеріал з основних розділів курсу та теми, які учні повинні опа-

нувати за час навчання відповідно до чинних навчальних програм для загально-

освітніх навчальних закладів з угорською та румунською мовами навчання.  

Структура завдань передбачала, окрім самих завдань, відповідну кількість 

балів за виконання як окремих завдань, так і загальну суму балів, яку учень міг 

одержати за їх виконання. Олімпіадні завдання складалися з твору-роздуму, у 

якому необхідно було довести або спростувати думку, сформулювати тезу, на-

вести два-три переконливі аргументи, які найкраще ілюстрували міркування; 

бліц-запитань з української літератури.  

З української мови учні повинні були продемонструвати практичні вміння 

і навички з орфографічної та пунктуаційної грамотності та знання граматичних 

одиниць. 

Загалом запропоновані учасникам ІІІ етапу завдання були посильними для 

переважної більшості школярів. Результати учнівських робіт свідчать про те, 

що рівень навченості учасників олімпіади бажає бути кращим. Але ж частина 

учнів недостатньо володіють теоретичним матеріалом, припускаються помилок 

у будові висловлювання, виявляють часткове розуміння мовної теми. 

Очевидним є те, що рівень висвітлення літературних питань свідчить, що 

вони даються учням 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-роздуму. Проте у творчих роботах є 

відхилення від теми, порушення послідовності викладу думок, простежується 

недотримання стильової єдності. Твори не відповідають нормативам за своїм 

обсягом. Спостерігається порушення лексичних і граматичних норм. Виконую-

чи бліц-завдання з літератури, учні не дотримувалися чіткості й лаконічності у 

висловлюваннях. Із завданнями з української мови учні впоралися частково. 

Вони не зуміли правильно відредагувати речення і записати їх. Із 17 учнів во-

сьмого класу 14 набрали менше половини балів за це завдання. 

Учні дев’ятого класу у творчій роботі не дотримувалися побудови твору-

роздуму, наводили недоречні приклади з літератури та з власного життя для ро-

зкриття теми, а також були не аргументовані. У багатьох роботах траплялися 

порушення лексичних та граматичних норм. Найгірше справилися із завданням 

на складання речення з поданими фразеологізмами (7 учнів із 16 набрали мен-

ше половини балів). 

Школярі десятого класу повинні були виявити практичні навички напи-

сання власного висловлювання: уміння сформулювати тезу, навести перекон-

ливі аргументи, приклади з художньої літератури. Проте часто траплялися від-

хилення від теми, міркування не підкріплювалися фактичним матеріалом, про-

стежувалося нелогічне розташування абзаців. Твори не відповідали обсягу пи-

сьмових робіт. З української мови учні допускали значні помилки в редагуванні 

речень та словосполучень. Найкраще виконали завдання, що вимагало перепи-

сати слова, на місці крапок, де треба, вставляючи пропущені літери. Із 15 учнів 

10 класу за це завдання всі набрали більше 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 дотримано будо-

ву твору-роздуму, проте вони часто не відповідали вимогам щодо обсягу. Учні 

нечітко формулювали тезу, наводили не зовсім переконливі аргументи та прик-

лади. 45 відсотків робіт відповідають критеріям оцінювання монологічного мо-

влення. Із недоліків слід відзначити в окремих роботах велику кількість пунк-

туаційних помилок (розділові знаки у складному реченні, при відокремлених 

членах речення); серед лексичних помилок домінує вживання русизмів; серед 

граматичних – неправильне вживання відмінкових форм іменників, невміння 

розрізняти роди тощо. У завданнях з української мови були труднощі під час 

редагування речень. Найкраще справилися із завданням, що педедбачало пере-

писати слова, вставляючи на місці пропуску літери е чи и. Із 14 учнів усі вико-

нали завдання на 7 – 8 балів. Відповіді на запитання з літератури виявили недо-

статній рівень знань змісту творів, теоретичних питань. Не були повними і від-

повіді на десять бліц-запитань із літератури, що свідчить про недостатню тео-

ретичну підготовку з предмета. 

Загалом, результати олімпіади засвідчили, що частина учасників добре во-

лодіє програмовим матеріалом, опрацьовує багато додаткової літератури. 
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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, 

громади 

Усього 

учас-

ників 

З них: 

диплом  

І  

ступеня 

диплом 

ІІ  

ступеня 

диплом 

ІІІ  

ступеня 

усього  

пере-

можців 

1. УЗСШІ 0       0 

2. м. Ужгород 7 1 1 2 4 

3. м. Мукачево 5   3 2 5 

4. м. Берегово 4       0 

5. м. Хуст 1       0 

6. м. Чоп 4   1   1 

7. Берегівський район 4   1   1 

8. Великоберезнян-

ський район 

0       0 

9. Виноградівський 

район 

6 1 1 3 5 

10. Воловецький район 0       0 

11. Іршавський район 0       0 

12. Міжгірський район 0       0 

13. Мукачівський район 3       0 

14. Перечинський  

район 

0       0 

15. Рахівський район 4       0 

16. Свалявський район 0       0 

17. Тячівський район 11 1   2 3 

18. Ужгородський  

район 

9   1 2 3 

19. Хустський район 2 1     1 

20. Вільховецька  

громада 

0       0 

21. Тячівська громада 2  1  1 

 Разом: 62 4 9 11 24 

 
Серед учнів, які досягли найкращих результатів на ІІІ етапі олімпіади з 

української мови і літератури у школах з угорською та румунською мовами на-

вчання, слід назвати: Чонку Тетяну, ученицю 8 класу Тячівського ліцею-

інтернату з угорською мовою навчання Тячівської міської ради Закарпатської 

області (учитель – Бодак С.В.); Мункачі Вікторію, ученицю 9 класу Вишків-

ського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад” ім. Ференца Келчеі Хустської районної дер-
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жавної адміністрації Закарпатської області (учитель – Рошко М.М.); Рогаль Ка-

роліну, ученицю 6 (10) класу навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня 

школа І ступеня з угорською мовою навчання – угорськомовна гімназія” Ужго-

родської міської ради Закарпатської області (учитель – Борисова Є.Е.); Гал  

Естер, ученицю 11 класу Виноградівської загальноосвітньої школи І – ІІІ сту-

пенів № 3 Виноградівської районної ради Закарпатської області (учитель – Кур-

та В.В.). 

 

 

 

 

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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Підсумки Всеукраїнських учнівських олімпіад у Закарпатській 

області (2016/2017 н.р.). – Ужгород: Інформаційно-видавничий центр 

ЗІППО, 2017. – 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. 
 

ББК 74.200.58 

УДК 371.27-057.87(477.87) 
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