
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРИГІНАЛ 
Оригінальна газета для оригінальних людей!!! Травень, 2015 №4 (4)  Оригінальна газета для оригінальних людей!!! 

Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7  

Черкаської міської ради Черкаської області 
 

Зі святом 

Великої 

Перемоги!!! 



 

  2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 
  

 

Щиросердно вітаємо травневих іменинників: 
Гаврилюк Оксану Анатоліївну (14.05) 

Кошмай Світлану Миколаївну (16.05) 

Макаренко Марину Володимирівну (18.05) 

Шкарапуту Аллу Валентинівну (22.05)  
 

 

 

Летять роки в міжзоряний політ, 

Але душа нехай про це не знає! 

І хай так буде ще з півсотні літ, 

Нехай бадьорість Ваша не згасає! 

Хай доля Вам відсипле ще сповна 

І радості, й наснаги, і здоров’я! 

Нехай завжди в душі цвіте весна, 

І серце зігрівається любов’ю!!! 
 
 
 

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ 

Щирі вітання усім поціновувачам нашого шкільного «ОРИГІНАЛУ»! 
   Ось і зупинилася школа на порозі кінця навчального року… Стишили ходу 
випускники, задумалися… А як далі? З нетерпінням і щирими посмішками 
щебечуть молодші дітлахи: «Скоро канікули!» Педагоги мимоволі поринають 
думками в довгоочікувану відпустку… Травень… Травень? ТРАВЕНЬ!!! Навчальний 
рік добігає свого логічного завершення. А ми починаємо підсумовувати здобуте. 
Перемог чимало, роботи зроблено доволі. А значить – працювали немарно! Та 
попереду ще перевірка на міцність нервів і здобутих знань – іспити… У кожного – 
свої! Тож усім ні пуху!  
   Але ж і свят чимало… Такий він, травень: і святковий, і трудовий, і нервовий… Та 
стимул є! І, зробивши останній потужний ривок, прямуємо до переможних 
фінальних вершин. Тож вище голову і лише вперед!!!  
 
З повагою головний редактор Тетяна Григорівна Середа 
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Розумна, виважена, талановита, красива… 

Усі ці слова адресуємо заступнику директора з навчально-виховної роботи  

Людмилі Миколаївні Фесак, «правій руці » директора  

і просто цікавому співрозмовнику… 

 Вітаю, Людмило Миколаївно! Дякую, що знайшли час для нашого 

інтерв’ю. Дозвольте    розпочати… Скільки років Ви працюєте у 

нашій школі, скільки з них – заступником директора з навчально-

виховної роботи? 

 І тебе вітаю, Женю! Почну з того, що я навчалася в цій школі (у 1977 

році я прийшла до першого класу, а закінчила сьому школу у 1987 

році). Опісля навчалася у педагогічному інституті… А вже 1999 року 

я повернулася у нашу школу в ролі вчителя. Посаду заступника 

директора з навчально-виховної роботи я обіймаю  з 2004 року. 

 Чи важка це робота для Вас і чи вдячна? 

 Кожна робота має свої позитивні й негативні моменти… Коли стає 

важко, я роблю так: беру аркуш паперу, розділяю його на 2 частини і 

пишу плюси та мінуси своєї роботи (плюсів завжди більше виходить). 

Тоді розумію, що це робота для мене, я її люблю і сподіваюся, що позитивні емоції від неї 

залишаться у мене на довгі роки…  

 Що вважаєте у своїй роботі найцікавішим і що нудним? 

 Нудним вважаю, мабуть, роботу з паперами… Робота вчителя – творча робота. Найцікавіше 

– приділяти увагу дітям, проводити усілякі заходи, створювати щось нове. Щоб і в дітей, і у 

вчителів залишалися позитивні емоції, пов’язані зі школою. Оскільки девіз нашої школи 

«Школа радості для учня, школа творчості для вчителя і школа спокою для батьків», то дуже 

хочеться дотримуватися цих слів і створювати такі умови, щоби було завжди так, як 

говориться у цьому твердженні. 

 У порівнянні із минулими навчальними роками, чим 2014-2015 н.р. відрізняється від них?  

 Якщо порівняти загалом минулі роки і 2014-2015, цей рік є важчими для України в цілому. 

На сході України йде війна і ми усі є учасниками цих подій: хтось фактично, хтось вболіває 

душею, а ми намагаємося усією школою допомагати хто чим може нашим воїнам: 

проводимо різноманітні благодійні акції, надаємо матеріальну допомогу, підтримуємо 

морально наших бійців. Тому в цьому плані 2014-2015 роки набагато важчі за попередні… 

Але, можливо, це мобілізувало, активізували наших дітей…  

 Які досягнення маємо ось уже на травень – кінець навчального року? 

 У кінці кожного року я порівнюю навчальні роки (усі досягнення збираю у велику теку) і 

результати цього року викликають у мене моральне задоволення. Я порахувала: у міському 

етапі різних олімпіад учні нашої школи вибороли п’ять переможних місць: українська мова – 

ІІ місце (Дереза Д.), астрономія – ІІІ місце (Леонов С.), біологіїя – ІІІ місце (Леонов С.), ІІІ 

місце (Патлань Д.), екологія – ІІІ місце (Леонов С.). У міському етапі конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика ми також маємо призові місця: ІІІ місце – Шувалова Є. (5-А), ІІІ 

місце – Патлань Д. (8-А), ІІ місце – Дереза Д. (10-Ф). Дуже приємним є те, що в нашій школі 

навчається талановитий хлопчик – Вася Лук’яниця, він виборов І місце у міському і І місце в 

обласному етапі цього конкурсу, підготувала його Тетяна Василівна Величко. Приємно, що 

ми маємо результат і в міському етапі мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка: 

ІІІ місце – Буряк Є. (8-Б). 

          Вже декілька років поспіль ми беремо участь у конкурсах з енергозбереження. Були у нас 

приємні результати і в минулому році, в цьому ж навчальному році ми продовжуємо 

удосконалюватися: у міському етапі міжнародного проекту – І місце (команда 9-М класу), у 

ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО… 
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міському конкурсі рекламних плакатів – ІІІ місце (Токова Н., 9-М). Підготувала учнів 

вчитель фізики – Токова Валентина Валеріївна. 

         Також дуже приємно, що ми правильно сформували нахили у старших класах, у нас є 

чудовий 10-Ф клас, учні якого з 15 конкурсів мають 5 призових місць: ІІІ місце в конкурсі 

декламування монологів Лермонтова – Д. Корінь, ІІІ місце в конкурсі читців поезії 

Симоненка – Д. Корінь, І місце в конкурсі творчих робіт «Живе лише той, хто не живе для 

себе» - Д. Дереза, ІІ місце у олімпіаді з української мови – Д. Дереза, ІІ місце у конкурсі імені 

П. Яцика -- Д. Дереза. Працює з ними талановитий вчитель – Рожко Людмила Анатоліївна. 

Також ми велику увагу приділяємо екології, і от у V конкурсі «Екологічна казка» Вася 

Лук’яниця виборов І місце. Ну і звичайно ж яскраве ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі 

сайтів навчальних закладів! Ми до цього прагли і здобули перемогу! 

 Які шкільні досягнення за останні роки запам’яталися Вам найбільше? 

 Мабуть, немає дуже визначних, тому що ми любимо і цінуємо кожну дитину – учня нашої 

школи… І будь-яка перемога – це наше досягнення, кожною перемогою ми пишаємося і 

намагаємося примножувати наші здобутки. 

 Як за роки Вашої роботи змінюються діти: їх поведінка,  світогляди, вподобання? Яким буде 

сучасне підростаюче покоління? 

 У світі змінюється взагалі усе, відповідно змінюються і діти… Але ж наша робота – це йти 

«у ногу» із часом, читати сучасну літературу (ту, що зараз читають діти), працювати за 

комп’ютером на такому ж рівні, як і діти, грати у комп’ютерні ігри… Тому я не можу 

порівнювати сучасне покоління із тим, що було: вони такі, які вони є! Наше завдання – 

допомагати їм стати гідними Людьми нашої держави. Підростаюче покоління повинно бути 

розумним, освіченим, порядним, патріотичним… 

 Ви як заступник директора  спілкуєтеся і з батьками. Яка реакція у батьків, коли їм говорять 

про недоліки дітей?  

 З батьками інколи буває важче, ніж із дітьми. Тому що для кожного з батьків своя дитина 

найкраща і все, що вона робить, правильно і саме так повинно бути. Але ми, вчителі, 

проводимо з дітьми багато часу і інколи бачимо їх з іншого боку, не з того, з якого дивляться 

батьки… Коли батькам говорять про недоліки дітей, бувають різні реакції: інколи дякують, 

інколи не сприймають критику на адресу своїх дітей, не погоджуються. Але наше завдання, 

як вчителів, знайти компромісне рішення і співпрацювати. 

 Чи дружній, на Вашу думку, педагогічний колектив нашої школи? 

 Так, я гадаю, що наш колектив – одна велика творча дружня родина! 

 Що би Ви хотіли змінити в школі як заступник директора з навчально-виховної роботи? 

 Хотілося б просто розвивати і примножувати те, що робиться зараз у нашій школі, а це: 

творчі діти, шкільний парламент та самоврядування (до речі, не в усіх школах Черкас є цей 

орган управління), енергозбереження… Це те, чим ми можемо пишатися і що ми повинні 

розвивати! 

 Як поєднуєте роботу та відпочинок, у Вас є хобі? 

 Найбільша складність у роботі вчителя – це ненормований робочий день. Після школи ми 

приходимо додому і знову  готуємося до уроків, що будуть завтра, перевіряємо роботи учнів, 

шукаємо якусь цікаву для них інформацію, адже хочеться розповісти більше, аніж написано 

у підручниках… Щодо хобі… я люблю читати різну літературу і у мене є мрія – навчитися 

гарно вишивати (як мої колеги, вчителі школи). 

 Де полюбляєте відпочивати? Який відпочинок приваблює більше: активний чи пасивний? 

 Люблю відпочивати десь на природі… Ми родиною та з друзями збираємося або у лісі, або 

на березі Дніпра, граємо і в теніс, і у волейбол, і в бадмінтон. Тому активний відпочинок 

приваблює мене більше. 
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 У Вас така відповідальна посада, багато часу віддаєте роботі. Але ж і вдома, мабуть, 

хочеться порадувати рідних чимось смачненьким, і собі часу виділити… (Виглядаєте, до 

речі, чудово!) О котрій годині починається Ваш день? І чим починається зазвичай ранок? 

 Спасибі за комплімент  . Оскільки всі у нашій сім’ї працюють, то ранок починається опів 

на сьому. Першою прокидаюся я, потім чоловік та син. Разом готуємо сніданок (хтось каву 

та чай, хтось – бутерброди…) Правильно підмітили про смачненьке: я люблю готувати не 

тільки на свята, а й у вихідні дні дивую родину чимось особливим. 

 Дякуємо за інтерв’ю! Бажаємо, щоб робота приносила Вам моральне та матеріальне 

задоволення, творчої наснаги і усіляких гараздів! 

 І я також Вам дякую! Прес-центру бажаю усього найкращого, розвитку, творчих ідей і 

наснаги! 

 Дякуємо!!! 
                                                                                                                          Інтерв’ю записав Євгеній Буряк 

 

******************************************** 

Поговоримо ще з одним заступником директора… Вент Ірина 

Геліївна курує початкову школу. І кому ж як не їй добре відомо,  якими 

до нашої школи приходять малі дітлахи… І якими стають юні 

випускники на порозі школи через 11 років. Тож поговоримо? 

 Ірино Геліївно, ось уже підходить до завершення 2014-2015 навчальний 

рік. І хоча погода ще не радує нас теплом, однак весна ступила на поріг. 

Тож підведемо підсумки цього року. Яким він був для Вас та діток 

початкової школи? 

 Я не можу сказати, що цей рік був складнішим за попередні, адже в 

навчанні важливе місце займає старання, і дітки завжди нам його 

демонструють. Звичайно,  виникали й труднощі, але я вважаю, що без них 

нікуди. 

 Чи можна назвати цей навчальний рік складнішим за попередні роки, 

беручи до уваги всі сьогоднішні події? 

 Ні, гадаю, що для діток цей рік не був особливо складним у навчанні. 

 В дорозі до успіху не буває без перешкод, але Ви з ними уміло справляєтеся. В цьому році 

молодша школа, як і завжди, радує нас своїми успіхами і творчими звершеннями. А чи важко 

підштовхувати малечу до роботи, підтримувати і допомагати дітлахам? 

 Ні, не важко. Навпаки, приємно спостерігати за щасливими обличчями, коли дітлахи 

допомагають старшим учням, чи коли вони беруть учать в різноманітних конкурсах… Та й 

узагалі вони люблять і цікавляться всім тим, що відбувається у стінах рідної школи. 

 Допомагаєте Ви не лише нашим наймолодшим учням, а й старшокласникам – як вчитель 

математики. Чи бували випадки у Вашій викладацькій практиці, що учні, наслідуючи свого 

педагога, ставали вчителями? 

 Таких випадків не багато, але вони є. Особливо це стосується класів, де я викладала курс 

математики поглиблено, там можна знайти вчителів математики, програмістів, а один учень 

навіть став спеціалістом з медичного обладнання. Щоб ступити на таку серйозну посаду, йому 

справді потрібно було багато знань із математики. 

 До кінця навчального року, як правило, діткам хочеться канікул, і увага й бажання вчитися 

стають мінімальними. Чи можете поділитися з нами методами, якими заохочуєте дітлахів та і 

колег до роботи?  

 Я вважаю, що в будь-якій роботі дуже важливий позитивний настрій. Ми завжди працюємо в 

колективі і спілкуємося з дітками, тому потрібна ще й приємна дружня атмосфера. Намагаємося 
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робити на уроках хвилинки релаксації, не забувати про гумор, і завжди брати з собою посмішку 

та гарний настрій. 

 Я впевнена, що  Ви так само, як і ми, учні, вже з нетерпінням чекаєте теплих канікул. Чим 

переважно займаєтесь у вільну хвилинку? 

 Я дуже люблю читати, тому вільну хвилинку намагаюся проводити з приємною книгою, це 

приносить мені не тільки задоволення, а й відпочинок. Також у вільний час приділяю увагу 

приватній роботі в компанії та якійсь роботі на комп’ютері.  

 Чи вдячна професія вчителя? Чи достатньо оплачувана сьогодні? Що хотілося би змінити? 

 Професія вчителя взагалі-то вдячна, хоча іноді здається що ні, але коли бачиш ваші очі-

веселі,життєрадісні, розумієш, що саме це варте того,  аби бути вчителем. На сьогоднішній день 

професія не оплачується так, як хотілося б. Хотілося  б покращити методичне забезпечення та  

щоб держава допомагала дітям здобути таку освіту, яку ми, вчителі, можемо їм дати. 

 Кожного року до нашої шкільної родини приходять першачки. Які прогнози на новий 

навчальний рік? 

 На наступний рік прогнози позитивні. Ми вже набрали до першого класу 71 учня і очікуємо ще 

більше. Також сподіваюся випустити у світ улюблений майбутній 11-А. А головне – розпочати і 

закінчити рік в мирі і злагоді! 

Інтерв’ю підготувала Руслана Олійник  

 

 

 

 
ВІТАЄМО! 

Боровкову Марію, ученицю 5-Б класу, яка виборола ІІ місце у міському конкурсі юних математиків 

(вчитель Вент І.Г.) та Бакунова Максима, учня 3-А класу, який посів ІІІ місце у міському конкурсі з 

природознавства серед учнів 3-4 класів (вчитель Кудря В.В.) 

************** 

Міська спартакіада «Школа безпеки» 

  Нашу школу на всіх видах змагань представили учні: Цьмоха В., Сідий І. – 

11-М, Коротич В.,Тараненко І., — 10-Ф,  Маркобородов Я., Олійник Р., 

Рац О., Радченко Л.-10-А, Бровченко Р., Котолов А., Подгорнов О.- 9-М, 

Абу Ісаак Кінан — 8-Б. Наша команда стала лауреатом Спартакіади і 

нагороджена Грамотою департаменту освіти та гуманітарної політики 

Черкаської міської ради та Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації за 

ІІІ місце у змаганнях «Бойове розгортання». За підготовку команди до змагань відповідали вчителі: 

Тараненко В.П., Юхимчук С.О, Гончаренко С.М., Кумечко Л.П.  та педагог-організатор Пожарська Н.А.  

*************** 

Цього тижня відбувся ІV міський фестиваль шкільних соціально-психологічних театрів 

Наш театр «МіД» вкотре серед лідерів! Цього року учні представили виставу «Діти війни» і посіли 

почесне ІІ місце серед соціально-психологічних театрів міста, за що були нагороджені дипломом та 

подарунковим сертифікатом (магнітна дошка).  Вітаємо театр із вдалим виступом і дякуємо його 

учасникам: Корінь Дар’ї, Ключці Оксані, Коротичу Вадиму, Матлаху Максиму, Горбенко Каріні, 

Маніленко Катерині, Веремієнку Ростиславу, Тарасовій Альоні (10-Ф), Параскевичу Владу (8-А), 

Фесуну Максиму (3-А). Керівник – соціальний педагог С.Є.Фесун. 

************** 

Театр «МІД» на обласній «Скарбничці майбуття» 

Наш соціально-психологічний театр «МіД» (керівник Фесун С.Є.) знову здобув перемогу і посів почесне 

ІІ місце серед театрів області з постановкою «Покинуті діти». У виступі брали участь: 

Брикса Камілла 3-А; Фесун Максим 3-А; Ключка Оксана 10-Ф; Корінь Дар’я 10-Ф; Горбенко Каріна 

10-Ф; Маніленко Катерина 10-Ф; Тарасова Альона 10-Ф; Андрієнко Борис 10-Ф; Вискварка Ірина 10-

Ф. 

 

НАШІ ПЕРЕМОГИ 
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УВАГА! УВАГА! УВАГА! 

З 8 квітня по 12 травня 

2015  року оголошується 

місячник здачі макулатури. 

Не втратьте свій шанс 

здобути перемогу!!! 

За результатами здачі 

макулатури за І семестр 

маємо лідерів: 
5 місце — 7а клас — 113,7 кг. 

4 місце — 10а клас — 115,5 кг. 

3 місце — 11м клас — 132,95 кг. 

2 місце — 10ф клас — 163,6 кг. 

1 місце — 9м клас — 217,25кг. 

*************** 

Протягом квітня у школі 

проходила акція  «100 000 

книжок для сільських 

бібліотек». Ми збирали 

художню дитячу та навчальну 

літературу 2000-2014 років 

випуску, яка пізніше буде 

передана до сільських шкіл 

Черкаської області. В акції 

взяли участь: 6а, 4а, 5а, 10а, 

8б, 10ф, 9м, 6б, 3а, 7а, 3б 

класи. Дякуємо за активність! 

************** 

Телеканал «Інтер» 

започаткував проект 

 «Наш полк» 
Аби зберегти пам’ять про 

наших героїв (дідусів і бабусь-

фронтовиків), протягом місяця 

слід було надіслати фото 

дідуся-фронтовика і вся країна 

побачить його на телеканалі 

«Інтер». Свої заявки подали 

Маніленко К. (10-Ф), 

Андрієнко Б. (10-Ф), Дереза Д. 

(10-Ф) і Гудзікевич Ю. (6-А).  

************** 

Учні 3-Б класу на чолі з кл. 

кер. Чумак О.А. взяли участь у 

грі «Веселі фіксики», яка 

проходила у приміщенні 

Центру дитячої та юнацької 

творчості. Пізнавально-

розважальна гра відбувалась у 

вигляді змагання між 

школами. Наша школа 

змагалася з колегіумом 

«Берегиня». Діти залишились 

задоволеними. Весела музика 

та танці з мультфільмів 

піднімали всім настрій. Учні 3-

Б класу отримали подяку за 

участь у грі! 

**************** 

7 квітня учні 8-Б класу (кл. 

кер.Ю.О. Ткаченко) поглибили 

знання про найбільше 

християнське свято — Святий 

Великдень, поговорили про 

народні звичаї і традиції, 

навчилися власними руками 

оздоблювати писанку 

традиційними візерунками-

символами. Усі діти були в 

вишиванках… 

Усе це дійство відбувалося 

у святково прикрашеному 

 вишитими рушниками, 

гілочками верби, листівками 

до Святого Великодня класі, у 

глиняних тарілях красувалися 

крашанки, писанки, паска… 

***************** 

Наприкінці березня 

колектив школи представляв 

свої творчі номери на 

міському огляді-конкурсі 

учнівської творчості 

«Україна - єдина країна». 

Студія танцю «Веселка» 

була представлена цьогоріч 

лише 2 номерами: естрадним 

танком середньої групи 

«Танцюймо разом з нами» та 

хореографічною композицією 

молодшої групи «На веселій 

дискотеці». Свою 

майстерність у жанрі вокалу 

продемонструвала вокальна 

студія «Злагода». Серед її 

виступів були: дует (Атамась 

К., Степнова Д.) з піснею «Над 

землею тумани», виступ тріо 

(Параскевич В., Манько В., 

Кадук К.) з піснею 

«Вишиванка», соло (Атамась 

К.) «Прошу в неба». А 

завершив конкурс спільний 

виступ учасників студії 

«Злагода»: пісня «Не будь 

байдужим» дійсно не 

залишила нікого байдужим: ні 

глядачів, ні журі, ні учасників. 

Приємно, що в наступний етап 

конкурсу вийшли майже всі 

запропоновані номери: 4 із 6-

ти. Тож вітаємо юних артистів 

і бажаємо подальших перемог!  

****************** 

У рамках тижня дитячого 

читання учні 3-5 класів мали 

змогу переглянути виставу 

театру-студії «Сучасник» 

ЦДЮТ «Як Баба Яга щастя 

шукала». Юні актори грали 

натхненно й емоційно, чим і 

заслужили оплески глядачів. 

Наприкінці виступу маленькі 

актори отримали невеликий 

подарунок від своїх глядачів, 

який підсолодив такий гарний 

виступ. 

 
*************** 

3 квітня 35 учнів 7-11 класів 

під керівництвом вчителя 

фізики —  куратора по школі 

Токової В.В. писали конкурсні 

роботи Всеукраїнського 

фізичного конкурсу 

«ЛЕВЕНЯ-2015″. 

Сподіваємося, що всі учні 

гідно себе представили та 

отримають високі відзнаки. 

Успіхів усім!! 

ШКІЛЬНІ НОВИНИ 

http://school7.ck.ua/wp-content/uploads/2015/04/DSC0193.jpg
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*************** 
Пасхальне диво від 9-М класу 

Учні 9-М класу, прагнучи 

оригінальності та креативу, 

зробили незвичайне «золоте» 

великоднє яйце власними 

руками. Для його декору учні 

використали звичайні 

макаронні вироби. Справжнє 

пасхальне диво!!! Молодці!!! 

 
************** 

Учні 9-М класу 

Погорельська А., Мудра В., 

Токова Н., Подгорнов О. 

і Цюпа Б. взяли участь у грі 

«5х5», яка відбулася на базі 

Черкаського гуманітарно-

правового ліцею. Керівником 

команди була заступник 

директора з виховної роботи 

Українець І.К. Діти отримали 

диплом учасника і здобули 

досвід такої гри. 

*************** 

День космонавтики у школі 

Напевно, сьогодні важко 

буде знайти дитину, яка мріє 

стати космонавтом. Але 

запустити ракету, хоч вона і не 

справжня, мріє майже кожен 

маленький хлопчик. Таку 

можливість учням школи 

надав учитель праці Левченко 

О.І. Протягом тривалого часу 

він майстрував ракети, які діти 

запустили в повітря. На 

подвір’ї школи було гамірно і 

метушливо, учні плескали в 

долоні і раділи… І хоча 

запустити ракету з першого 

разу не вдалося, всі наступні 

полетіли прямо в небо… 

****************** 

 
Цього року до свята 

Великодня учні школи 

виготовляли вітальні листівки. 

Дуже приємно було бачити 

нестандартні підходи до 

оздоблення цих виробів. 

Приємно вразив витвір 

мистецтва учнів 9-М класу, 

чарівне золоте яйце з 

макаронних виробів. Чудове 

пасхальне дерево від учнів 8-Б 

класу (яке через декілька днів 

розцвіло) привертало до себе 

погляд наймолодших 

школярів. Чудові вітальнички 

виготовили учні 10А, 11м та 

10ф класів. Приємним 

сюрпризом було вітальна 

листівка від Президента 

школи Погорельської 

Анастасії та шкільного 

парламенту. Дякуємо усім 

класам, які подарували 

чудовий передсвятковий 

настрій усій шкільній родині! 

*************** 

Учасниками «Літературної 

вітальні» проведено зустріч із 

черкаською письменницею 

Тамарою Грель. Її книга «Я 

народилась під квітневим 

небом» схвилювала маленькі 

серця учнів 5-Б класу. Вони, 

захоплюючись любов’ю і 

мудрістю, щирим добрим 

гумором, перевтілились в 

кицю Муру, сороку-білобоку, 

кошенятко, пихатого індика, 

часника, який на цибулині 

хотів оженитись, поринули у 

веселе і безтурботне 

дитинство, запросивши на 

зустріч саму письменницю та 

учнів 1-3 класів.Учні 5-Б класу 

розказували вірші, співали 

пісень, декламували 

гуморески. Учні 2-Б та 3-Б 

класів заспівали чудових 

українських пісень. 

Кульмінаційним моментом 

зустрічі був виступ самої 

Тамари Василівни. Авторка 

подякувала усім учням за 

прекрасний виступ та 

продекламувала свої нові 

вірші. Діти щиро подякували 

за щиру атмосферу заходу. 

*************** 

День англійської мови 

 
Організація Об’єднаних 

Націй  проголосила  23 квітня  

Днем  англійської мови. Учні 

нашої школи також 

долучились до святкування 

цього дня. Глядачі 1 та 2 

класів із задоволенням 

аплодували юним акторам 3-

Б, переглянувши театраліз. 

постановки улюблених казок 

«Little Red Riding Hood» 

(«Червона шапочка») та 

«Cinderella» («Попелюшка»). 

А  постановниками і 

режисерами вистав були 

вчителі   О.А. Чумак та  Л.А. 

Щербатюк. Спробували свої 

сили у акторському мистецтві 

і учні 2-Б, підготувавши 

сценку з підручника «Пригоди 

слоненятка». Учні 6-Б класу 

випробовували свої знання, 

розгадуючи вікторину «Around 

Britain» («Про 

Великобританію»). А ще вони 

переглянули документальний 

фільм про життя і творчість    

http://school7.ck.ua/wp-content/uploads/2015/04/IMG_0197.jpg
http://school7.ck.ua/wp-content/uploads/2015/04/IMG_0234.jpg
http://school7.ck.ua/wp-content/uploads/2015/04/IMG_0295.jpg
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В.Шекспіра.П’ятикласники  

здійснили відеоподорож по 

батьківщині англійської мови. 

Десятикласники підготували 

інформаційні п’ятихвилинки 

про свято. Учні 9-Б, 9-М, 10-А, 

11-М дізнались багато нового 

з історії виникнення та 

розвитку англійської мови, 

вивчили цікаві факти про 

англійську мову, ставши 

учасниками імпровізованих 

прес–конференцій «Did You 

Know? Interesting and fun facts 

about English!». Багато учнів 

школи взяло участь у 

вікторині «Amazing Facts about 

the English Language!» 

(«Вражаючі факти про 

англійську мову!»). 

Найактивнішими учасниками 

стали: Літвінов Р., Валах А., 

Прокопенко Д., Кухоль А., 

Корсун А. ( 7 – А), Степнова 

Д., Красота Н., Подгорнов С., 

Мудра В., Зав’ялов Є. (9 — 

М), Мусієнко А. (5-Б), 

Шувалова Є. (5-А). 

********************* 

У рамках екологічного 

тижня учні, вчителі та 

працівники школи вели 

кропітку роботу 

із благоустрою території 

школи. Кожен клас прибирав 

закріплену за ним присадибну 

ділянку. А учні початкової 

школи разом зі своїми 

класоводами збирали опалий 

хмиз, папірці. Технічний 

персонал школи білував 

бордюри та висаджував квіти. 

Вчитель трудового навчання 

разом із учнями облагородив 

квіткові клумби.  Всі учасники 

навчально-виховного процесу 

залишились задоволеними 

проведеною роботою. 

*********************** 

25 квiтня вiдбулися 

змагання з туризму серед шкiл 

м. Черкаси. Змагання 

проходили в два етапи. На 

першому етапi нашi учнi 

працювали в парах. Кожна 

пара пiсля проходження смуги 

перешкод обов’язково мала 

виконати в’язання вузлiв, де 

нашi учнi не зробили жодної 

помилки. Таким чином, у І 

етапi наша команда посiла III 

мiсце. В ІІ етапi взяли участь 

кращi 6 команд, де учнi 

працювали в трiйках 

.Подолавши туристичні 

перешкоди та 

продемонструвавши вміння і 

навички, відпрацьовану 

взаємодію в командi, ми 

посiли 4 мiсце. 

Склад команди: .Цьмоха В. 11-

М, Матлах М. 10-Ф, Коротич 

В. 10-Ф, Королик В. 9-Б, 

Кухоль Є. 9-Б, Чумак О. 9-Б, 

Сажiєнко О. 9-Б, Степанов Б. 

8-Б. Тож щиро вітаємо наших 

туристів!  

***************** 

Довгоочікувана зустріч 

відбулася… 

  

24 квітня відбулася дружня 

зустріч представників педаг. 

колективу школи (заступників 

директора з НВР Фесак Л.М., 

Вент І.Г., соц. пед. Фесун С.Є. 

та педагога-організатора 

школи Пожарської Н.А.) і 

партнерської школи «New Life 

Academy» зі штату Міннесота 

(США). 

Зустріч пройшла у теплій 

атмосфері, сторони 

обмінялися досягненнями у 

навчально-виховному процесі 

шкіл. Згадали роки теплих та 

приємних зустрічей у стінах 

сьомої школи. Також гості 

отримали невеликі подарунки 

від учнів нашої школи,  

зроблені власноруч. Наші 

американські колеги були 

приємно вражені змінами у 

зовнішньому інтер’єрі школи. 

Наприкінці зустрічі  було 

обговорено плани щодо 

подальшої співпраці. 

 
 

Рубрику підготували 

Т.Г.Середа і Н.А. Пожарська  
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можна переглянути 

електронний варіант 

шкільної газети 

«ОРИГІНАЛ»,  

а також прочитати 

багатої цікавої 
інформації з життя 

школи і  не тільки!!! 
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 Доброго дня, пані Президенте! Дозвольте поставити кілька 

запитань!))) 

 Доброго дня, пані журналістко! Будь ласка! ))  

 Настю, 16 травня виповнюється 100 днів твого президентства. 

Якими трьома словами можеш охарактеризувати цей період? 

 Цікаво, захоплююче і потребує багато сил. Але це вже не три 

слова, більше.)) 

 Чи змінилося щось у житті після прийняття присяги 

Президента школи? 

 Капітальних змін не відбулося… Як брала участь у різних 

заходах, так і надалі намагаюся не відставати… Але тепер 

більше часу працюю в організаторському напрямку та у 

вирішенні різних питань. 

 Що відчувала в той момент, коли складала присягу перед 

шкільною громадою? 

 Спочатку було страшно, а потім, коли виходиш перед усіма, 

відчуваєш себе королевою!!! )) 

 Як живеться зараз: встигаєш і навчатися, і займатися громадською роботою, і брати участь у 

різноманітних конкурсах? 

 В принципі встигаю… Треба виділяти на все час…  Трохи важче стало з навчанням, але 

сподіваюся все надолужити. Доводиться якось все комбінувати, працювати і встигати скрізь. 

 Розкажи нам про свій колектив – Кабінет міністрів? Хто вирвався в «передовики» і став 

активістом, а хто, можливо, ще не встиг проявити себе? 

-В передовики вирвалися представники 11, 10, 9 класів і 8-Б класу. До складу Кабінету 

міністрів входить 13 представників від класів. Поки що відстає  представник 8-А класу – 

Вадим. Він потроху адаптовується… 

 Знаємо, що ваше (представників кабміну) тісніше знайомство відбулося і поза межами школи. 

Розкажи про це більше… 

 Було таке.)) Ходили ми в боулінг, було весело, було багато народу, ми там провели 2 години. 

Дізналися більше один про одного, хто чим полюбляє займатися, що планує робити. Також до 

цього ми неодноразово  збиралися в кабінеті шкільного парламенту, там обговорювали 

подальші наші дії, плани, мрії на майбутнє, так би мовити. 

 Отож давай спробуємо підсумувати: що зроблено за ці сто днів? Що вдавалося? Над чим слід 

попрацювати? Які акції ініціював шкільний парламент із тобою на чолі? Які успіхи? 

 За ці сто днів було організовано багато різних конкурсів та акцій. Початком нашої діяльності, 

звісно, стала інавгурація Президента. Шкільний парламент організовував у школі День щастя, 

зустріч з Черкаським народним хором, на якій, до речі, було дуже багато глядачів. Також 

запам’яталися свято 8-ого Березня для працівників школи, виставка робіт святкових витинанок 

до 8-ого Березня. З парламентом ми також ходили на покладання квітів до меморіалу Героїв 

Небесної Сотні. Крім того, організували разом із Наталією Анатоліївною похід у боулінг, про 

який сьогодні вже згадували.  Ми ініціювали збір коштів для Віталіка Хмелевського, учня 

другого класу, який потребує термінової допомоги. Декілька тижнів тому брали участь у грі 

«5х5» у ГПЛ і, можливо,  якби ми трохи швидше справились, то  посіли б 2 місце. До спільних 

успіхів можна віднести і те, що стали проводити більше різних акцій, виставок, активнішим 

став волонтерський рух: проводили благодійні концерти на початку навчального року і ось 

навесні в госпіталі. Звичайно, це пов’язано і з теперішньою ситуацією в країні. Тим не менше, 

100 ДНІВ ПРЕЗИДЕНТСТВА 
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нам це цікаво і потрібно! Попрацювати ще потрібно над концентрацією сил нашого колективу, 

зосередженістю над спільною метою для школи, щоб вивести її на ще вищий рівень у місті! 

 У яких позашкільних акціях чи заходах брали участь? Чи є досягнення? 

 Відбулися ігри «Що? Де? Коли?», «5х5» у ГПЛ. Ми брали участь разом з Черкаським 

автодорожнім ліцеєм в концерті для воїнів АТО та ветеранів війни. А головне досягнення – це 

вже те, що наша школа стала більше брати участь в конкурсах, акціях. Також ІІІ місце у 

Всеукраїнському конкурсі веб-сайтів навчальних закладів (технічний адміністратор сайту 

Буряк Женя – активний представник шкільного парламенту). Це вже дійсно висока планка! 

Результат!!! 

 Поділись планами на майбутнє… Що очікує школу за твого керівництва вже наступного 

навчального року? 

 Сподіваюся, що наступного навчального року ми будемо більше ініціювати акцій, конкурсів як 

для учнів, так і для педагогів. А поки що в найближчих планах – разом із парламентом 

відсвяткувати День матері для мам батьків дітей, які підуть в перший клас. 

 Дякуємо за розмову! Успіхів, натхнення тобі, Настю, здійснення усіх планів і задумів! 

 І вам дякую! І зичу успіхів у вашій журналістській роботі! Бо шкільна газета «ОРИГІНАЛ» - це 

дійсно солідна і потрібна робота для усіх нас!!! Так тримати!!! 

 Дякуємо! 

Інтерв’ю підготувала Дарина Крамар 

  
Народні прикмети про погоду в травні 

 Якщо початок травня холодний, то наприкінці місяця буде тепло, і навпаки. 

  Соловей співав усю ніч — перед погожим днем. 

 Якщо горобці й ластівки гніздяться з північного боку будівлі — на жарке літо. 

 Кажани ввечері густо літають — завтра буде гарна погода. 

 Якщо жаби стрибають по землі — на дощ. 

 Багато хрущів — на сухе літо. 

 Коли з'являються кілька веселок на небі, то на тривалий теплий дощ. 

 Ранком туман піднімається, утворюючи купчасті хмари, — чекай дощу, а коли припадає до 

землі — буде сонячна днина. 

 Туман над водою довго не розходиться — буде гарна й суха погода. 

 Якщо місяць народився й водою облився (вночі пройшов дощ), то дощі надовго; коли ж 

молодик без опадів, то досить довго триватиме суха погода. 

 Тиха й світла ніч без роси — наступного дня неодмінно занегодить. 

 Черемха цвіте перед останніми весняними приморозками. 

 Пізно зацвіла горобина — пізня й осінь. 

 У травні два морози: коли зацвітає черемха і як розпускається дуб. 

 Сівбу визначають так: зацвіла ліщина — час сіяти моркву, петрушку, мак; запахтіла калина 

— сій огірки, гарбузи, кукурудзу; з'явилися квіти на бузині — сади капусту; листя на осиці 

досягло розмірів п'ятикопійчаної монети — висаджуй картоплю; зацвіла горобина — пора 

братися за огірки й помідори. 

 Пізня весна дарує сухе погоже літо. 

 Навесні літає багато павутиння — на спекотне літо. 

 Якщо травень з частими дощами, то й літо буде мокре, але обмаль буде дощів у вересні, і 

навпаки.                                                              Підбірку прикмет підготувала Т.В. Величко 
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1 - Свято праці, яке ще іменують Першотравнем, щорічний державний вихідний. Історія цього 

свята має трагічне начало. В цей день в 1886 році в ході масових протестів, організованих 

комуністами і соціалістами Канади та США через спроби введення восьмигодинного робочого 

дня, загинули 6 осіб. Трагедія сталася під час розгону акції в Чикаго. Після цього в одному з 

районів міста прогримів вибух бомби, через що загинуло 14людей. У цьому звинуватили 4 

анархістів, які були представниками робітничого класу. Їх засудили до повішання, але пізніше 

з'ясувалося, що це звинувачення виявилося неправдивим. У зв'язку з цим, рішенням Паризького 

конгресу II Інтернаціоналу 1 травня було оголошено Днем праці. 

2 - День міста Львів святкує в першу суботу травня.  

3 – День кондитера. Історія кондитерського мистецтва своїм корінням сягає глибокої старовини 

і нерозривно пов’язана з активним використанням меду, а потім і цукру, який вперше навчилися 

отримувати з соку цукрової тростини в Індії приблизно в 850-му році нашої ери. Всесвітній день 

свободи друку. Це свято відзначають усі країни, представлені в ЮНЕСКО, даючи свій дозвіл на 

вільне висловлювання думок стосовно будь-яких тем. Всесвітній день Сонця. Всесвітній день 

СПАМу. Сьогодні СПАМ називають головним болем кожного користувача електронної пошти. За 

своєю суттю СПАМ — це нав'язлива реклама, яка масово розсилається на e-mail з розрахунком на 

випадкове відкриття листа. Першим спамером стала компанія DEC, яка займалася виробництвом 

електроніки. Відправивши по мережі Arpanet повідомлення про продаж своїх нових міні-

комп'ютерів, компанія знайшла нове рішення для просування товару на ринку. Свою нинішню 

назву цей метод отримав уже в 1993 році. СПАМом його назвав америк. системний адміністратор 

Джоел Фер. В цей день рекламне повідомлення було надіслано на 400 поштових електронних 

адрес.  

4 – Міжнародний день пожежних.  

5 - Міжнародний день боротьби за права інвалідів — людей з обмеженими можливостями, як 

прийнято називати цю категорію людей в Європі. За офіційними даними, в Україні проживають 

близько 2,5 мільйонів людей зі статусом інвалідів.  

6 - День святого Георгія Побідоносця. Це свято в честь великомученика, який виріс в багатій 

християнській родині і зміг присвятити своє життя благим справам. Отримавши високе військове 

звання, він став одним із довірених осіб самого імператора. Але імператор Діоклетіан активно 

намагався нав'язувати язичництво і виявляв при цьому велику жорстокість. Одного разу Георгій 

дізнався про намір імператора стратити безліч християн через їх віросповідання. Він роздав все, 

що мав бідним, а потім зізнався імператору в тому, що є християнином. Самого ж Діоклетіана 

Георгій звинуватив в несправедливому ставленні до людей. Імператор закликав Георгія відректися 

від Христа, але той був рішучий у своїй вірі. Тоді правитель упік Георгія до темниці. Витримавши 

багато жорстоких знущань, Георгій продовжував прославляти Ісуса. Тоді імператор наказав 

стратити його. І в 303 році святому мученику відрубали голову мечем. 

7 - День заснування Івано-Франківська. День радіо. У наш час з Днем радіо прийнято також 

вітати працівників телебачення, підприємств зв'язку, радіоаматорів і всіх, чия робота залежить від 

радіохвиль. Крім того, це свято можна вважати професійним днем радіоведучих, завдяки яким 

радіоефіри стали надзвичайно популярними. 

8 - Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного 

Півмісяця. Відділення Червоного Хреста працюють в 176 

країнах світу. День пам’яті та примирення. 

9 - День перемоги. Всесвітній день справедливої торгівлі.  

10 — День матері. Вже протягом ста років цей день стає 

приємним приводом для того, щоб зателефонувати мамі або 

приїхати до неї, щоб сказати «спасибі» за її любов, підтримку і 

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ 
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самовідданість. Вперше це прекрасне свято відзначили в 1907 році. Ініціатором його проведення 

виявилася проста американка Анна Джервіс, яка таким чином хотіла висловити свою безмежну 

любов до своєї передчасно померлої мами. Написавши листа з проханням підтримати згадану ідею 

в численні інстанції, Анна знайшла підтримку людей. І вже через три роки заходи до Дня матері в 

її рідному штаті отримали статус офіційних.  

12 - Міжнародний день медичних сестер. Створено футбольний клуб «Динамо» (Київ). 

15 - Міжнародний день сімей. Щорічно для цього свята вибирається певна тема. Міжнародний 

день клімату. 

16 - День науки в Україні відзначається в третю суботу травня. Науковий потенціал України 

вважається одним із найкращих в Європі. Особливо почесним це свято є для членів Національної 

Академії Наук України. День науки відзначають співробітники 167 наукових установ, які входять 

до складу НАН України. День Європи в Україні відзначають у третю суботу кожного травня.  

17 - День пульмонолога (лікаря-терапевта, який спеціалізується на діагностиці та лікуванні 

захворювань дихальної системи нашого організму). Всесвітній день електрозв’язку та 

інформаційного суспільства. День пам’яті жертв політичних репресій. 

18 — Міжнародний день музеїв.  

20 травня — Всесвітній день метрології. Це свято знаменує собою підписання «Метричної 

Конвенції», яке відбулося 20 травня 1875 року. Тоді в Парижі була офіційно створена Міжнародна 

організація мір та ваг. Конвенцію про її створення підписали представники 17 країн. Зараз до 

складу Міжнародної організації мір і ваг входять 50 країн. Приводом для появи цього свята 

фактично стало прийняття міжнародної системи одиниць вимірювання. У неї включені норми 

таких мір, як кілограм, метр, одиниця іонізуючого вивчення і електричний опір. День 

банківських працівників України. День перекладача жестової мови в Україні (перекладачі-

дактилологи або сурдоперекладачі).  

21 - Вознесіння Ісуса Христа в Небо завершило земне служіння Сина Божого. Сталося це на сороковий 

день після Воскресіння Ісуса. Саме свято Вознесіння припадає на четвер шостого тижня після Великодня. 

День вишиванки (кожен 3-й четвер травня). Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я 

діалогу та розвитку. 
22 - Міжнародний день біологічного різноманіття.  

24 - Європейський день парків. День святих Кирила і Мефодія, який більше відомий як День 

слов'янської писемності і культури.  
25 – Міжнародний день зниклих дітей. Всесвітній день щитовидної залози.  
27 - Міжнародний день розсіяного склерозу (в останню середу травня). 

28 - День прикордонника України. День випускника України (щорічно 28 травня). 

29 - Міжнародний день (в останню п'ятницю травня). Остання п'ятниця травня — це привід 

сходити в гості до сусідів, оскільки це Європейський день сусідів.  

30 - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України (в останню 

суботу травня). 

31 - Всесвітній день блондинок. Всесвітній день без тютюну. За даними ВООЗ, щороку через 

наслідки тютюнопаління в світі помирає 300 тисяч осіб. Мало хто звертає увагу на цю страшну 

статистику, оскільки шкода від куріння сигарет не проявляється моментально. Тим не менше, 

курці з великим стажем практично приречені на серйозні проблеми зі здоров'ям. І в результаті їх 

вмирає більше, ніж наркоманів, хворих на СНІД та іншими захворюваннями. Тому головне 

завдання цього свята — підняти рівень самосвідомості людей, які першими повинні піклуватися 

про своє здоров'я. День міста Києва. Перше святкування наприкінці травня 1982 року –1500-а 

річниці Києва. З 1984 року почалися регулярні вернісажі на Андріївському узвозі. А в останню 

неділю травня 1987 року був офіційно відзначений День міста Києва.  

 

                                                                                                          Сторінку підготувала Т.Г.Середа 
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8 травня в Україні відтепер відзначатиметься День пам'яті і примирення з 

нагоди перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни.  

Нова пам'ятна дата встановлюється для "вшанування подвигу українського 

народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у 

Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, 

увічнення пам’яті про загиблих". 

Вшановувати у цей день будуть воїнів, "жертв війни, воєнних злочинів, 

депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни". 

"8 травня – це вшанування загиблих. Це день пам’яті. Ми маємо низько 

схилити голови перед загиблими. Обидва мої діда були на війні. Брати моєї 

мами всі були на війні. Вони звільняли Україну. Вони робили все можливе 

для того, щоб доповзти до Дня перемоги. Я буду вшановувати їх пам’ять 8 

травня", – сказав президент Порошенко. 

Натомість, наголосив він, 9 травня – це день вшанування живих. "Ми маємо 

прийти і вшанувати ветеранів, які віддавали все, що мали, для того, щоб 

забезпечити День перемоги", – зазначив президент.  

Він вважає, що ці дві дати повинні слугувати об’єднуючим фактором. "8 і 9 травня мають 

об’єднати країну. А коли ми чуємо на запитання провокатора відповідь президента сусідньої 

країни, що перемога могла б відбутися без українців, – це розкол загального антифашистського 

руху. Це – знущання над пам’яттю українців, над роллю 

українців, які звільнили не лише Україну, але всю Європу", – 

заявив глава держави. 

Тож до цієї дати як новоствореної пам’ятної можна ставитися 

по-різному. Але пам’ять наших дідів і прадідів, їхній подвиг 

залишається для нас, молодого покоління, прикладом 

справжнього патріотизму, нескореності, відваги, які так 

актуальні й потрібні сьогодні. Нам є на кого рівнятися! Нам є 

ким пишатися!!! Нам є до чого прагнути!!! Слава Україні!!! 

 Підготував Буряк Євгеній 

 
 
 
День Перемоги вважається державним святом в Україні. Зазвичай кожного року влаштовують 

паради задля вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни. 

Заглибимося в історію… Німецько-радянська війна – збройний конфлікт між Німеччиною та 

СРСР, що тривав з 22 червня 1941 по 9 травня 1945 року. Пізно увечері 8 травня 1945-го року у 

передмісті Берліна акт про повну капітуляцію Німеччини підписав генерал Вільгельм Кейтель. На 

той момент Гітлер уже покінчив життя самогубством, деякі 

нацистські ватажки тікали на захід. Акт про капітуляцію 

був підписаний без згоди Й.Сталіна, тому він започаткував 

святкування на день пізніше. Відразу ж вийшов Указ 

Президії Верховної Ради СРСР, де сказано, що 9 травня – 

«Свято Перемоги» та неробочий день. 

Нещодавно Президент України Петро Порошенко 

підписав Указ про запровадження ще одного свята. 

8 ТРАВНЯ – ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ І ПРИМИРЕННЯ 

9 ТРАВНЯ – ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ 
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Відтепер 8-го травня відзначатиметься День пам’яті і примирення з нагоди перемоги над 

нацизмом в Європі та завершення Другої світової війни. 

День Перемоги - свято і світле, і сумне одночасно. З одного боку, наша армія здобула перемогу, 

звільнила країну. Але все це дорогою ціною - мільйонів життів, річок сліз і безліччю покалічених 

доль. Подякувати ветеранам - живим і померлим - за їхній подвиг у День Перемоги - найменше, 

що ми можемо зробити. Тому щороку традиційно 9-го травня у нашому місті відбувається парад, 

на якому присутні ветерани та безліч військової техніки. Люди йдуть головним бульваром Черкас 

до Пагорба Слави – меморіального комплексу, зведеного у пам’ять 

загиблих мешканців міста в роки німецько-радянської війни. 

Меморіал увічнює пам'ять черкасців, які загинули на фронтах, та 

воїнів, полеглих у боях за рідне місто. Пам’ять про них завжди 

залишиться в наших серцях. 
Моя родина пишається тим, що в нас є видатна людина, яка 

пройшла всю Велику Вітчизняну війну від самого її початку і до 

кінця, дійшовши до Праги. Це мій дідусь, Матяш Олексій 

Григорович, який народився у 1923 році. Будучи молодим юнаком, 

він не боявся втратити життя заради свободи і щасливого 

майбутнього рідної країни. Дідусь хоч і не здобув військової освіти 

та звань, але він брав участь у багатьох боях за визволення міст та 

має значну кількість нагород. Найбільшою нагородою для нього є 

перемога та мирне небо, під яким ми живемо. 

                               Підготувала Дарина Дереза  

    

 

 

Друга неділя травня… Для багатьох це звичайний день, зі 

звичайними турботами, але не всі знають, що це День Матері!  

Кожного року у другу неділю травня відзначається День 

Матері - день найголовнішої людини на землі! 

Вперше свято з’явилося у США у 1914 році. Слідом за США 

другу неділю травня оголосили святом Матері у 23 країнах 

світу. В українській громаді День Матері вперше влаштував  

Союз українок  Канади у 1928 році. В Україні таке свято 

з’явилося згідно указу Президента України від 10 травня 1999 

року. У різних країнах є різні звичаї щодо вшанування матері. 

Наприклад, у Австралії в цей день прийнято дарувати хризантеми, а в Японії – гвоздики. 

Напевне, в Україні майже кожен знає про тяжку долю жінки-матері. Не варто забувати і про 

всілякі дрібнички, які робить для вас мама. Привітайте матусю зі святом! 

Особисто моя точка зору така: маму слід вшановувати не лише в один день року, а кожного дня! 

Тому що подарувати квіти можна не лише в День Матері, сказати  теплі слова, запитати про 

самопочуття, поділитися задушевним… Ніколи не забувайте говорити щирі слова, дарувати щирі 

посмішки найріднішій людині — своїй  МАМІ!!! 

Підготувала Анастасія Погорельська  
 

 

 

ДЕНЬ МАТЕРІ 

УВАГА!!! Про результати оголошеного в квітні конкурсу до Дня 

Матері «Мамо! Тобі низесенько вклонюся…» дивіться в спецвипуску 

до травневого номеру «ОРИГІНАЛУ»!!! 



 

  16  
 

        

         
Кілька років тому в Україні з’явилося два 

нових свята —  Міжнародний день сім’ї та 

День матері.  

Міжнародний день сім’ї 

встановлений Генеральною 

Асамблеєю ООН у 1993 році і 

відзначається щорічно 15 травня. 
Встановлення цього дня покликане 

звернути увагу громадськості різних 

країн на численні проблеми сім’ї.  

    І дуже хотілося б, аби цей день став 

особливим святом, оскільки українці 

споконвіків славилися міцним сімейним 

устроєм, багатодітністю, духовною єдністю поколінь, 

повагою до батьків та до жінки-матері, гостинністю і працелюбністю.  
   Наймиліший спогад кожного із нас – це очі матері, батьківська ласка, тепло рідної домівки. 

Наша родина... Це наше джерело, це місце  

тепла й любові, звідки ми починаємо своє життя, чиї закони і традиції ми пронесемо, живучи в 

усіх куточках землі. 

Стародавні римляни вважали, що домашнє вогнище охороняють добрі духи — пенати. І свято 

вірили, що саме вони не впускають у дім розбрат, сварку, оберігають його стіни від зла. Сучасні 

фахівці підтверджують: справді, існує певний психологічний простір, що робить домівку 

затишною, комфортною; туди тягнуться гості, друзі. І створити такий сприятливий простір може і 

мусить кожна родина. 

    Що слід розуміти під широковживаними поняттями «родина», «сім’я»?  

    По-перше, родина — це соціально-правовий інститут, що перебуває під захистом держави. 

Штамп у паспорті, спільна особиста власність, право на спадкування тощо. 

    По-друге, родина — це соціально-культурний інститут. Вона створена для дуже важливої 

потреби людини в самоствердженні, тобто в повазі з боку оточуючих. 

    По-третє, родина — це мала соціальна група, основний соціальний осередок суспільства. 

Особлива форма співдружності чоловіка і жінки для повноцінного відтворення наступного 

покоління. 

З сім’ї починається життя 

людини, тут відбувається 

формування її як громадянина. 

Вона - джерело любові, поваги, 

солідарності та прихильності, те, 

на чому будується будь-яке 

цивілізоване суспільство, без чого 

не може існувати людина. 

Благополуччя родини - ось мірило 

розвитку і прогресу країни. 

      Бурхливе 21 століття 

зруйнувало тисячі родин, вирвало 

з обіймів батька-матір, сестру-

брата, наречених і розкидало нещадно по всьому світі... Але, всупереч усьому, українці,  мов 

неопалима купина, відроджують далеко від дому свою мову, культуру, зберігають традиції, 

утворюють сім"ї, виховують дітей українцями… 

ДЕНЬ СІМ’Ї 
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Усе, що є найкраще у дитини: 

Її талант, культура, доброта — 

Від тата й мами йде і від родини — 

Незаперечна істина свята. 

Сім’я, родина — це велике диво, 

Там є любов і ласка, і тепло. 

   Там дітям затишно і радісно, й щасливо, 

Тепер у нас і завжди так було. 

Як тато є й матуся є рідненька, 

Там добре дітям, є в них доброта. 

В дітей тоді й сорочечка біленька, 

І ластівкою мрія заліта. 

Сім’я, родина в кожного хай буде, 

   В ній стільки щастя, мудрості й тепла! 

     Живіть щасливо на землі цій, люди, 

        Й щоб доля ваша світлою була! 

                  Матеріали зібрала Т.В. Величко 

 

  

 

24 травня — День слов’янської писемності і культури 
Це свято було встановлено постановою Президії Верховної Ради 

Української РСР від 30.01.91 N 568-I «Про День слов’янської писемності 

і культури». 

       Щорічно 24 травня у всіх слов’янських країнах урочисто 

прославляють святих Кирила і Мефодія — творців 

слов’янської писемності.  24 травня православна церква згадує святих 

рівноапостольних братів Кирила і Мефодія. Брати були православними 

ченцями, слов’янську абетку створили у грецькому монастирі. 

     Слов’янська писемність була створена в IX столітті, близько 862 

року. Новий алфавіт отримав назву «кирилиця» на ім’я візантійця 

Костянтина, який, прийнявши чернецтво, став Кирилом. А допомагав 

йому в богоугодній справі освіти слов’янських народів старший 

брат Мефодій. 

      Кирило створив слов’янську абетку на основі грецької, суттєво 

змінивши її, щоб передати слов’янську звукову систему. Були створені дві 

абетки — глаголиця і кирилиця.  

      У 1863 році на Русі була прийнята постанова святкувати пам'ять святих Кирила й Мефодія 11 травня 

(24 травня за новим стилем). 

        Одночасно зі створенням абетки було розпочато роботу над перекладом з грецької на слов'янську 

Євангелія та Псалтиря. Кирило та Мефодій переклали зі старогрецької мови багато книг, що започаткувало 

слов'янську літературну мову і книжкову справу. У середньовічній Європі 

слов'янська мова стала третьою мовою після грецької та латинської, за 

допомогою якої поширювалося слово Боже. 

     Двадцятирічна просвітницька діяльність Кирила та Мефодія і їх учнів 

мала всеслов’янське значення: вони підняли освіту і спільну культуру 

слов’янських народів на високий щабель, заклавши тим самим основи 

церковнослов’янської писемності, фундамент усіх слов`янських літератур. 

                               Тепер про великих вчителів… 
       Відомо, що брати були православними ченцями і слов'янську абетку 

створили в грецькому монастирі. Серед збережених до наших днів 

найдавніших пам'яток слов'янської писемності збереглися також і 

ДЕНЬ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ  
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життєписи творців слов'янської грамоти - святих Кирила і Мефодія . Найбільший інтерес представляють 

«Житіє Костянтина Філософа», «Житіє Мефодія», «Похвальне слово Кирилу і Мефодію». 

Крім Кирила і Мефодія в сім'ї було ще п'ять братів. Мефодій був найстаршим із семи братів, а Костянтин 

наймолодшим. Мефодій імовірно народився близько 815 року. Його світське ім'я, на жаль, невідомо. За 

припущенням багатьох дослідників мати братів була слов'янською, і саме з цієї причини брати володіли з 

дитинства слов'янською мовою так само добре, як грецьким. Швидше за все це був один з діалектів 

давньоболгарської  мови. Кирило народився близько 827 року. І до постриження у чернецтво носив 

світське ім'я Константин. Кирилом же він став майже перед самою смертю.  

    Обидва брати отримали прекрасну освіту і гарне 

виховання. Мефодій спочатку пішов по стопах батька і 

вирішив зробити військову кар'єру, але потім близько 852 

року прийняв чернечий постриг, а пізніше став ігуменом 

монастиря. Кирило ж, з народження обдарований 

філологічними здібностями, з юних років тяжів до наук. 

Костянтин отримав освіту в Константинополі у найбільших 

учених свого часу, таких як Лев Граматик і Фотій (майбутній 

патріарх), вивчаючи античну літературу, філософію, 

математику, астрономію, риторику і музику. Закінчивши 

навчання, Кирило прийняв сан священика і став працювати 

бібліотекарем у соборі Святої Софії в Константинополі. Ні 

кар'єра, ні багатство, ні шлюб з красунею не приваблювали юнака, який мав тоді ще ім'я Костянтин. 

Улюбленими його заняттями були роздуми і молитви. Але Костянтин виявився дуже затребуваною  

людиною, в 851-52 роках йому довелося вирушити до двору арабського халіфа Муттавакіля, де майбутній 

просвітитель вів богословські суперечки з мусульманськими вченими.  

Незважаючи на те, що Кирило і Мефодій підготували учнів, нікому з них не вдавалося стати 

священиками, і брати покинули Моравію разом з 867 учнями, відправившись до Венеції, сподіваючись у 

Візантії в Константинополі посвятити своїх учнів.  

    Отримавши запрошення від римського папи з Венеції в 868 році, Костянтин і Мефодій відправилися в 

Рим. У Римі папа Адріан II освятив слов'янські книги, і учні Костянтина і Мефодія стали священиками і 

дияконами. І тут трапилося нещастя: ще зовсім не старий Костянтин, якому було всього-на-всього 42 роки, 

важко захворів і помер у Римі 14 лютого 869 року. Перед смертю Кирило сказав братові: «Ми з тобою, як 

два воли, вели одну борозну. Я знемігся, але ти не подумай залишити праці вчительства і знову піти на 

свою гору». Мефодій пережив брата на 16 років і виконав його наказ. Наприкінці того ж 869 року Мефодій 

був призначений архієпископом Паннонії (Велика Моравія). Однак в 870 році Велика Моравія була 

окупована військами Східного королівства, і Мефодія заарештували і заслали в один з монастирів у Швабії. 

Лише повстання народу Моравії і втручання папи Іоанна VIII допомогли в 873 новому моравського князя 

Святополка домогтися звільнення Мефодія. Але Папа Іоанн VIII заборонив Мефодію здійснювати літургію 

на слов'янській мові. Тоді Мефодій в 880 році відправився до Риму, де йому вдалося домогтися скасування 

дискримінаційного заборони. Помер Мефодій 8 квітня 885р., місцезнаходження його могили невідомо. 

Наступником він залишив кращого зі своїх учнів, архієпископа Горазда, і близько двохсот навчених їм 

священиків - слов'ян. Але учні Мефодія, які захищали після його смерті слов'янську літургію, були вигнані 

з Моравії і влаштувалися в Болгарії. Саме в цій країні і був створений новий слов'янський алфавіт на основі 

грецького; для того щоб передати фонетичні особливості слов'янської 

мови, алфавіт був доповнений літерами, запозиченими з глаголиці. 

Даний алфавіт, поширившись у східних і південних слов'ян, отримав 

згодом назву «кирилиці» - на честь Кирила (Костянтина).  

   З прийняттям християнства, Давня Русь перейшла на слов'янську 

абетку, запросивши з Болгарії вчителів - продовжувачів справи Кирила і 

Мефодія. І в Києві, і в Новгороді, і в інших містах були створені школи 

для навчання слов'янської грамоти.  

      На сьогоднішній день у світі існує приблизно 60 народів, 

писемність яких грунтувалася на кирилиці. І величезне спасибі двом 

великим братам за те, що вони залишили нам спадщину, яка як і раніше 

об'єднує  слов'янський світ.  

Зібрала інформацію Т.В. Величко 
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Говоримо українською правильно 
Істинна любов до своєї країни немислима без любові до своєї мови.  

Людина, байдужа до рідної мови, - дикун.  
Костянтин Паустовський. 

 
Жахи війни — Страхіття війни 
Жемчуг — Перли 
Жильці будинку — Мешканці будинку 
Жовтуха — Жовтяниця 
Заборжники — Боржники 
Заготовка кормів — Заготівля кормів 
Законодавством України розробити — На 
основі законодавства України розробити 
Законопроект визначив — Законодавець 
визначив 
Закупка продуктів — Закупівля продуктів 
Замороження рівня зарплати — 
Заморожування рівня зарплати 
Запалення десен — Запалення ясен 
Запросили від заявителя — Запросили від 
заявника 
Запорука цьому — Запорука цього 
Засоби масових інформацій — Засоби 
масової інформації 
Заточник — Заточувальник 
Затрати чималі — Витрати чималі 
Захисний імунітет — Імунітет 
Заходи для догляду за взуттям — Засоби 
догляду за взуттям 
Захолустя — Задвірки 
Звернення про реабілітацію — Звернення з 
приводу реабілітації 
Зверхвартість — Надвартість 
З голубою каймою — 3 блакитною 
(голубою) облямівкою 
Згущонка — Згущене молоко 
Здатність гуртувати — 
Спроможність гуртувати 
Здача іспитів — Складання 
іспитів 
Здача з суми — Решта 
Здоровпункт — Пункт охорони 
здоров'я 
Зілля запашні — Зілля запашне 
Змістом своїм нагадувала — За 
змістом нагадувала 

Змія підколодна — Гадина (гадюка) 
потайна 
Знайомство з цим документом — 
Ознайомлення з цим документом 
Знасилування — Зґвалтування 
Зневіра в завтрашній день — Зневіра в 
завтрашньому дні 
Зростання позиції україністики — 
Зміцнення позицій  україністики 
Зупинення масових крадіжок — 
Припинення масових крадіжок 
З'ява — З'явлення, поява 
Ігловколювання — Голковколювання 
Інваліди по зору і сліпо-глухі — Інваліди з 
вадами зору та слуху 
Індючка — Індичка 
Квартира з усіма зручностями — Квартира 
з усіма вигодами 
Кинути камінь розбрату — Кинути яблуко 
розбрату 
Лісова землянка — Лісові суниці 
Міська казна — Міська скарбниця 
Надіслати термінову депешу — Надіслати 
депешу 
На догоду завойовників — На догоду 
завойовникам 
На долонях рук — На долонях 

 
Сторінку підготувала Т.Г. Середа 

ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ! 



 
 
 
 

     Усі християни з нетерпінням чекають одне з 

найбільш світлих радісних свят на межі весни і літа –

 Святу Трійцю, що прийшло до нас із дохристиянських 

часів. Дні напередодні Трійці називалися в народі 

Зеленими, оскільки у цьому святі тісно переплітаються 

язичницькі традиції і християнські канони; святкують 

його на п'ятидесятий день юдейського Великодня і на 

десятий день після великого Вознесіння.  

      В принципі, саме ці дві події і є витоками другого 

назви Трійці - П'ятидесятниці. Свою ж найвідомішу 

назву свято отримало на основі фундаментального 

поняття всього християнського вчення: віра в Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа.  Кожен рік дата 

святкування великого свята змінюється, рівно так, як і змінюється дата Пасхи, в 2015 році 

вона випадає на 31 травня.  

   Після вознесіння Ісуса Христа настав десятий день: це був п’ятдесятий день після Воскресіння 

Христового. У євреїв було велике свято П’ятидесятниці. Всі апостоли разом з іншими учнями 

Христовими та іншими віруючими одностайно перебували в одній світлиці в Єрусалимі. 

Була третя година дня за єврейським рахунком годин, тобто, по-нашому - дев’ята година ранку. 

Раптом зчинився шум з неба, ніби буря раптова зірвалася, і переповнила ввесь той дім, де 

перебували учні Христові. І з’явилися вогненні язики і спочили (зупинилися) по одному на 

кожному з них. Всі сповнилися Духа Святого і стали славити Бога різними мовами, яких раніше не 

знали. 

Так Дух Святий, за обітницею Спасителя, зійшов на апостолів у вигляді вогненних язиків, на 

знак того, що Він дав апостолам здатність і силу для проповіді Христового вчення всім народам; 

зійшов же у вигляді вогню на знак того, що має силу спалювати гріхи й очищати, освячувати й 

зігрівати душі. 

В Єрусалимі в цей час було багато євреїв, які прийшли з різних країн на свято. Апостоли вийшли 

до них і стали проповідувати на їх рідних мовах воскреслого Христа. Таких, що увірували в 

Христа і охоче прийняли хрещення, виявилося того дня близько трьох тисяч чоловік.  

Православні християни в цей день прикрашають будинки і храми зеленими гілочками, квітами. 

Як святкують Трійцю в народі? 

           Вважається, що головний колір свята - зелений або смарагдовий - колір трави, соковитої 

зелені і листя, яка, як раз, на піку свого зростання в кінці травня на початку червня. 

        Багато дівчат замислювалися в цей період питанням створення сім'ї, в цей же час 

вшановували померлих предків.  

    В останній тиждень перед Трійцею в будинках починалися прибирання, господині пекли 

коржі, пироги і пиріжки, готували юшку і сухарики, 

а також інші смаколики. Потім разом з усіма цими 

ласощами сім'ї ходили до лісу відпочивати. Взагалі, 

в багатьох областях саме береза - справжній символ 

Трійці, щось на зразок ялинки на Новий рік. Навколо 

берези водили хороводи і співали пісні, а потім 

завивали з гілок, не відламуючи їх від дерева, вінки.  
Взагалі плетіння вінків на Трійцю - це цілий 

окремий обряд, який мав різні інтерпретації. 

Найпоширеніший варіант - незаміжні дівчата ходили 

в ліс, збирали гарні гілки і трави, плели вінки і в 

день свята відправляли їх плавати по річці, 

розгадуючи за їх рухам свою долю.  

                            Матеріали збирала Т.В.Величко 

  
 

ТРІЙЦЯ 
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31 травня - Всесвітній день без тютюну. За даними ВООЗ, щороку через наслідки тютюнопаління 

в світі помирає 300 тисяч осіб. Мало хто звертає увагу на цю страшну статистику, оскільки шкода 

від куріння сигарет не проявляється моментально. Тим не менше, курці з великим стажем 

практично приречені на серйозні проблеми зі здоров'ям. І в результаті їх вмирає більше, ніж 

наркоманів, хворих на СНІД та іншими захворюваннями. 

Але це можна зупинити, починаючи з кожного із нас. Якби люди берегли своє здоров’я, 

замислювалися над майбутнім поколінням, проблем із курцями можливо було б уникнути. Так, в 

Україні палить близько 11,5 млн. жителів, причому чоловіків із них – 60 %. Також приблизно 

третина населення у віці від 18 до 25 років є постійними курцями. А отже, вони скорочують своє 

життя вдвічі. Великою є імовірність народження дітей із певними вадами здоров’я, що нестиме 

негативні наслідки та великі матеріальні затрати. Статистично доведено, що більш, як половина 

всіх курців першу сигарету викурили у віці до 12 років. Як же вберегти підлітків від такої 

спокуси? У цьому допоможуть деякі факти про куріння: 

 куріння викликає кожну 5-ту смерть; 

 кожна сигарета скорочує передбачувану 

тривалість життя людини на 11 хвилин; 

 звичайна сигарета містить понад 4800 

хімічних речовин; 

 щорічно пасивне куріння викликає більше 

50000 смертей; 

 сечовину (головна хімічна сполука в сечі) 

використовується для надання «аромату» 

сигаретам. 

    

Отже, кинути палити може кожна людина, бо 60% тих, хто це зробили, 

кажуть, що якби вони знали, як легко буде кинути палити, вони давно б це 

зробили!!! Отож варто замислитися над такою шкідливою звичкою, адже 

куріння несе шкоду не лише Вам, а й оточуючим! 
                                                                     Статтю підготувала Дарина Дереза 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

НІ – ТЮТЮНОПАЛІННЮ!!! 

УВАГА ВСІМ!!! 
Віднедавна про нашу школу та все, що в ній відбувається, 

можна почути і побачити у «Фейсбуці»!!! 
Отож, нагадаємо! 

Адреса шкільного сайту (+ шкільна газета):  
http://school7.ck.ua  
Адреса шкільної групи Вконтакті: 
https://vk.com/club60915649  
Адреса сторінки в Фейсбуці: 
https://www.facebook.com/school7.cherkassy  
 

http://school7.ck.ua/
https://vk.com/club60915649
https://www.facebook.com/school7.cherkassy
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ДПА-2015: порядок та процедура проведення 
 Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) - це форма контролю відповідності освітнього рівня 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, III ступенів державним вимогам. 

 Державна підсумкова атестація у навчальних закладах проводиться у письмовій формі. 

 Завдання для проведення ДПА укладаються навчальними закладами відповідно до орієнтовних вимог до 

змісту атестаційних завдань, затверджених Міністерством освіти і науки. 

 Державна підсумкова атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У 

такому випадку порядок її проведення визначається порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

та моніторингу якості освіти. 

 У випадку проведення ДПА у формі ЗНО учням, які не пройшли атестацію під час основної сесії з 

поважних причин, надається право пройти атестацію під час додаткової сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання. B окремих випадках (призов на військову службу, виїзд на постійне місце проживання за кордон) 

дозволяється проводити атестацію достроково. 

 

Проведення ДПА в старшій школі у 2015 році (11 клас) 

У 2015 році державна підсумкова атестація учнів 11-х класів проводиться з трьох предметів у два етапи: 

24 квітня у пунктах тестування - з української мови у формі ЗНО; у період з 22 по 28 травня - у 

навчальних закладах з двох предметів - математики або історії України та предмета за вибором учнів. 

Результати атестації виставляються у додаток до атестату про повну загальну середню освіту у графі 

"державна підсумкова атестація" та враховуються при визначенні середнього бала атестата. 

 

Проведення ДПА в основній школі у 2015 році (9 клас) 
У 2015 році державна підсумкова атестація учнів 9-х класів проводиться з трьох предметів (української 

мови, математики та предмета за вибором навчального закладу) у період з 1 по 8 червня 2015 року. 
Атестація проводиться у письмовій формі з навчальних предметів інваріантної складової типових навчальних 

планів для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Результати атестації виставляються у додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту у графі 

"державна підсумкова атестація" та враховуються при визначенні середнього бала атестата. 

 

Проведення ДПА в початковій школі у 2015 році (4 клас) 
У 2015 році державна підсумкова атестація учнів 4-х класів проводиться з трьох предметів: української 

мови, читання та математики, у період з 12 по 21 травня. 

У 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів атестація проводитиметься у формі підсумкових контрольних 

робіт. На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на 

пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання. Тексти підсумкової 

контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і 

перед уроком роздає кожному учневі (учениці). 

http://osvita.ua/school/certification/dpa-starshaya-shkola/ 

Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань в 11 класі (2015 році) 

*** 

http://osvita.ua/school/certification/dpa-osnovna-shkola/ 

Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань в 9 класі (2015 році) 

*** 

http://osvita.ua/school/certification/ 

Вся інформація про державну підсумкову атестацію 

УВАГА!!! У зв’язку з актуальністю інформування учнів і батьків про особливості 

складання ДПА та ЗНО-2015, у цьому випуску рубрики «Школа безпеки» та 

«Школа енергоефективності» одноразово замінені на більш актуальні! 

ДПА-2015 

http://osvita.ua/test/
http://osvita.ua/test/
http://osvita.ua/vnz/consultations/7132/
http://osvita.ua/school/certification/dpa-starshaya-shkola/
http://osvita.ua/school/certification/dpa-osnovna-shkola/
http://osvita.ua/school/certification/
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Все про ЗНО 

http://osvita.ua/test/ 
 

Допуск учасників до пункту проведення ЗНО 

Всі тести ЗНО розпочинаються об 11-й годині.  

Учасник зовнішнього оцінювання для допуску до пункту ЗНО обов’язково має пред’явити: 

Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання; документ, назва і номер якого зазначені у 

Сертифікаті; запрошення-перепустку для участі в зовнішньому оцінюванні. 

Чого не потрібно робити під час проходження ЗНО? 

Учасник ЗНО може бути позбавлений права проходити зовнішнє незалежне оцінювання, або 

його робота може бути анульована, у випадку порушення процедури проходження  іспиту: 

спілкування з іншими учасниками, використання засобів зв’язку, речі не залишені учасником у 

спеціально відведеному місці. Абітурієнт позбавляється права проходити тестування за наявності 

навіть вимкненого телефону.  

Запізнення. Допуск до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин та припиняється за 10 

хвилин до початку ЗНО. Будь-яке запізнення унеможливить проходження тесту, тому 

рекомендується заздалегідь відвідати пункт тестування та перевірити маршрути доїзду до нього. 

На пункт тестування бажано з’явитися за 45 хвилин до початку тесту. 

Учасники ЗНО зможуть отримати копії своїх тестів 

Після оголошення результатів зовнішнього оцінювання кожен учасник тестування матиме 

можливість ознайомитися зі своєю сертифікаційною роботою. Паралельно учасник ЗНО може 

отримати копію сертифікаційної роботи на папері.  

Дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року: 

Предмет (сесія) Дата проведення 

Українська мова і література 24 квітня (п’ятниця) 

Французька мова 3 червня (середа) 

Німецька мова 5 червня (п’ятниця) 

Іспанська мова 8 червня (понеділок) 

Англійська мова 10 червня (середа) 

Математика 12 червня (п’ятниця) 

Російська мова 15 червня (понеділок) 

Біологія 17 червня (середа) 

Історія України 19 червня (п’ятниця) 

Фізика 22 червня (понеділок) 

Географія 24 червня (середа) 

Хімія 26 червня (п’ятниця) 

Визначення результатів ЗНО 

Обробка бланків відповідей та визначення результатів ЗНО учасників зовнішнього тестування з 

української мови та літератури здійснюватиметься з 25 квітня до 15 травня 2015 року. 

Оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури 

відбудеться не пізніше 15 травня 2015 року. 

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів ЗНО з української мови і літератури розпочнеться з 

дня офіційного оголошення результатів. 

ЗНО-2015 

http://osvita.ua/test/
http://osvita.ua/test/
http://osvita.ua/test/
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Оголошення результатів учасників зовнішнього незалежного оцінювання з інших предметів 

здійснюватиметься з 16 червня до 08 липня 2015 року. 

Як оголошуються результати ЗНО 

Правильні відповіді до тестових завдань з кожного предмета оголошуються наступного робочого 

дня після проведення тестування. Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з відкритою 

відповіддю будуть оголошені через три дні після проведення ЗНО. Офіційне оголошення 

результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних 

сторінках учасників зовнішнього оцінювання, створених на офіційному веб-сайті Українського 

центру оцінювання якості освіти. 

Як тестові бали ЗНО будуть переведені в оцінки 

Переведення тестових балів в оцінки здійснюється на основі таблиці за рейтинговою шкалою 100 

— 200 балів, а також таблиці за шкалою 1 — 12 балів у разі проведення державної підсумкової 

атестації з певного предмета у формі зовнішнього оцінювання. 

Рейтингова шкала 100 — 200 балів - це множина чисел в інтервалі від 100 до 200 із кроком у 0,5. 

Рекомендації учням щодо проходження ЗНО 
Тренуйся. Перед офіційним тестуванням варто виконувати якнайбільше опублікованих тестів — просто 

заради тренування, наприклад, проходититести ЗНО онлайн. Поспішай. Тренуйтеся із секундоміром у 

руках. Порівнюйте час, необхідний для виконання тестів зовнішнього оцінювання. Обмежуйте його. Без 

подібних обмежень, що змушують працювати в максимально швидкому темпі, без імітації змагальної 

ситуації, неможливо змоделювати той стрес (напругу), що викликає будь-яке тестування. 

Випробовуй. У тренуваннях застосовуйте правильну тактику, тобто додержуйтесь усіх рекомендацій, як 

правильно вирішувати окреме завдання чи тест у цілому.  

Пропускай. Треба навчатися пропускати важкі чи незрозумілі завдання. Пам’ятайте: у тесті завжди 

знайдуться такі завдання, з якими ви обов’язково впораєтесь.  

Вгадуй. Якщо ви не впевнені у виборі, але інтуїтивно можете віддати перевагу якійсь відповіді перед 

іншими, то інтуїції варто довіряти! Така довіра, як правило, призводить до приросту балів. 

Виключай. Багато завдань можна швидше вирішити, якщо не шукати відразу правильну відповідь, а 

послідовно виключати ті, які явно не підходять.  

Скорочуй вибір. Якщо кілька відповідей (1-2) із чотирьох чи п’яти варіантів здаються вам зовсім 

невідповідними, а інші такими, що підходять з рівною ймовірністю, то в цьому випадку правильніше буде 

не пропускати це завдання, а намагатись вибрати відповідь з інших просто навмання.  

Думай тільки про поточне завдання. Коли ви бачите завдання (запитання), забувайте все, що було в 

попередньому: як правило, завдання в тестах не пов’язані одне з одним, тому знання, які ви застосували в 

одному (уже вирішеному вами), як правило, не допомагають, а тільки заважають сконцентруватись і 

правильно вирішити інше завдання.  

Читай завдання до кінця.  

 Не засмучуйся. У будь-якому професійно підготовленому тесті є завдання, з якими ви просто не зможете 

впоратись. Ця установка особливо знадобиться «круглим відмінникам», які звикли при звичайних методах 

контролю домагатись максимального результату. Якщо ви хочете стати класним «тестовим бійцем», 

навчайтесь не тільки наносити удари, а й «тримати» їх (якщо висловлюватись термінами боксу). 

Заплануй два кола. Сплануйте середній час на кожне завдання таким чином, щоб за дві третини 

(максимум три чверті) тестування пройти всі завдання «за першим колом». Тоді ви встигнете набрати 

максимум балів на легких для вас («своїх») завданнях, а потім зможете подумати й добрати щось на 

важких, які вам спочатку довелось пропустити. Матеріали зібрали Н.А. Пожарська і Т.Г. Середа 
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