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«Кенгуру» — міжнародний математичний 

конкурс, який проводиться з метою 

зацікавлення школярів математикою. 

Конкурс проводиться щорічно у третій четвер 

березня країнами, які є учасницями 

міжнародної організації «KANGOUROU SANS 

FRONTIERES» або планують ними стати. 

Організація «KANGOUROU SANS FRONTIERES» 

налічує на сьогодні 46 країн. Україна вперше 

провела в себе конкурс в 1997. У 2010 році в 

Україні взяло участь понад        468 000 

учасників(подробиці на стор. 2) 

З метою створення 

належних умов для 

виявлення і підтримки 

обдарованої молоді, 

розвитку її інтересів та 

природних 

обдаровань у жовтні - 

грудні проводились 

шкільні та районні 

олімпіади з базових 

дисциплін(деталі на 

стор. 3) 

 

Л Ю Т И Й  2011 

ВЕЛИКА ПЕРЕРВА 

 До Дня Святого 

Валентина. 

 12 лютого о 17:00 у 

РБК відбудеться 

конкурсно-

розважальна 

програма. Кожну 

школу 

представлятимуть 

пара закоханих та 

пара ведучих. Від 

нашої школи участь 

прийматимуть 

Чміль Діма, Швець 

Марина,Балицька 

Даша, Комаренко 

Юля….(подробиці 

на стор. 4) 

23 лютого -  парад 

козацьких військ у 5-

6 класах 

24 лютого -  парад 

козацьких військ у 7-

8 класах 

25 лютого - вечір 

«Козацькі розваги» у 

9-11 класах 

12 лютого о 17:00 

конкурс у РБК до 

Дня Закоханих 
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«Кенгуру», «Левеня» та інші звірі 
Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в конкурсі «Левеня», який відбудеться 10 квітня 2011 року, та у 

конкурсі «Кенгуру», який відбудеться 17 березня 2011 року. 
17 березня 2011 року в Україні буде проводитись Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру-2011». 

У конкурсі можуть взяти участь усі бажаючі учні 2-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів області. 

Конкурс проводиться в шести вікових групах: 
 Малюк 2 — для учнів 2 класів; 
 Малюк 3,4 — для учнів 3 — 4 класів; 
 Школярик — для учнів 5 — 6 класів; 
 Кадет — для учнів 7 — 8 класів; 
 Юніор — для учнів 9 — 10 класів; 
 Випускник — для учнів 11 класів. 
 Учням, що закінчили класи з поглибленим вивченням математики, пропонуються завдання вищого рівня 

складності. 
Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори конкурсу або вчителі цієї школи. 

Для того, щоб взяти участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру-2011» необхідно до 9 лютого 
2011 року зареєструватися у координатора конкурсу школи, міста, району, області. 

Конкурс проводиться в один день в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи. 
Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за кілька днів до його початку. Конверти із 
завданнями відкриваються в день проведення конкурсу в присутності учасників. Кількість аркушів із завданнями 
та бланків відповідей висилається згідно з заявкою про участь. Перед початком конкурсу координатором 
проводиться детальний інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення бланку 
відповідей, який надсилається разом із завданнями. Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу — 
самостійна та чесна робота над завданнями. 

Учасники конкурсу сидять за партами по одному. Користуватися калькулятором, підручниками та 
математичними таблицями категорично забороняється. Конкурс триває 75 хвилин — час на розв'язування 
завдань без урахування тривалості інструктажу. На спеціальному бланку відповідей необхідно вказати лише 
одну правильну відповідь. Якщо вибрано дві й більше відповідей на одне завдання, то відповідь вважається 
неправильною. Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник: для учнів 2 класів — 60 балів; для 
учнів 3 — 4 класів — 96, для учнів 5- 11 класів — 120 балів. Після закінчення роботи над завданнями 
координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для учнів та вчителів, запаковує в 
конверт, скріплює печаткою школи в присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає на адресу 
Центрального оргкомітету з поміткою «Кенгуру».  

Табори для переможців конкурсу «Кенгуру» 
Оргкомітетом конкурсу за сприяння Міністерства освіти і науки України та Міністерства освіти і науки 

Автономної Республіки Крим проводяться математичні табори для переможців конкурсу «Кенгуру» у 
мальовничому містечку Лівадія поблизу Ялти (у липні), а також на базі санаторії «Яремче» мальовничих 
Карпатах (у серпні). Під час літнього табору учні мають нагоду взяти участь у літньому турі конкурсу «Кенгуру». 
Переможців нагороджують спеціальними призами. 

Семінари для координаторів конкурсу «Кенгуру» 
Конкурс «Кенгуру» має на меті не лише зацікавити дітей математикою, — це і спроба об'єднати навколо 

вирішення спільних проблем вчителів математики з різних областей України. Саме тут щороку обговорюються і 
шліфуються нові задачі для наступного конкурсу, авторами яких здебільшого є самі його учасники. Найцікавіші 
задачі оргкомітет конкурсу щороку надсилає до Міжнародного організаційного комітету, на засіданні якого 
досвідчені математики, що представляють кожну країну-учасницю, формують пакет завдань для майбутнього 
змагання. І вже потім ці задачі повертаються у вигляді завдань конкурсу.  
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Аналіз результатів олімпіад 
З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді, з метою створення належних 

умов для виявлення і підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів та природних обдаровань у жовтні - 
грудні проводились шкільні та районні олімпіади з базових дисциплін. 

 Команди з усіх предметів на районній олімпіаді були представлені в повному складі. 
Найкращі результати здобули команди з економіки ( вч. Сопіженко І.П.), трудового навчання ( вч. Каліновська 

С.А., Невінчаний О.С.), педагогіки ( вч. Чернієнко Л.В.). 
 У порівнянні з минулим роком вищі результати на районній олімпіаді з фізики, англійської мови, 

правознавства. 
Рейтинг виступу команди школи високий. У 2010-2011 н.р. 25 призерів і 9 переможців. 

Смокталь Юрій 7кл. ІІ  
ІІІ 

Фізика 
Географія 

Тімош Віолета 7 кл. ІІІ Укр. мова,література 

Тернова Вікторія 7кл. ІІ Образотворче мист. 
Хмарська Світлана 8 кл. І Математика 

Воронова Юлія 8 кл. ІІІ Фізика 

Колеснікова Анастасія 9кл. ІІ Труд. навчання 

Лисюк Артем 9 кл. ІІ 
ІІІ 

Труд. навчання 
економіка 

Кваша Олександр 9 кл. ІІІ 
ІІІ 

Математика 
Фізика 

Заєць Марина 9 кл. І 
ІІ 

Укр. мова,література 
Англійська мова 

Пузенко Максим 9 кл. І Економіка 
Галашевська Катерина 9кл. ІІ Образотворче 

мистецтво 
Правдюк Костянтин 9кл. ІІІ Образотворче 

мистецтво 
Мазур Ірина 10кл. І Труд.навчання 

Конопляста Марина 10кл. ІІ 
ІІ 

Біологія 
Правознавство 

Ящук Ірина 10кл. ІІІ 
ІІІ 

Біологія 
Фізика 

Шмельова Євгенія 10 кл. ІІ 
ІІ 

Англійська мова 
Економіка 

Ковальчук Іван 11кл. ІІ Труд.навчання 

Сопіженко Богдан 11кл. І 
ІІ 

Історія 
Образотворче мист. 

Боденчук Дарина 11кл. ІІІ Математика 
Ніколайчук Надія 11кл. ІІІ Біологія 

Стріхар Віта 11кл. ІІ 
ІІІ 

Англійська мова 
Укр. мова і 
література 

Дзера Микола 11кл І 
І 

Екологія 
Економіка 

Сопіженко Оксана 11кл І Педагогіка і 
психологя 

Руликівська Яна 11кл. І Правознавство 

Черняховська Марина 9 кл ІІ Труд.навчання 

Учням, які зайняли призові місця на районних олімпіадах  оголошено подяку із занесенням в особові справи, 
передбачено засоби морального і матеріального стимулювання. 
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Одним з найулюбленіших свят сучасної молоді є День Святого Валентина. І дівчата і хлопці готуються до нього 
заздалегідь, купуючи валентинки, троянди, цукерки…. Усі чекають цього свята вірячи у його магію, закохані 
сподіваються, що атмосфера цього найромантичнішого свята допоможе їм поєднати свої долі.  

Цього року День Святого Валентина має подарувати нам додаткові враження. Адже з нагоди цього свята у 
РБК готується цікава конкурсна програма, участь у якій приймуть усі школи нашого міста, ліцей та ВПУ №29. 

Кожну школу представлятимуть дві пари: пара закоханих та пара ведучих. Організатори свята обіцяють нам 
цікаву та насичену конкурсну програму. Інтрига підсилюється ще й тим, що умови конкурсів тримаються у 
таємниці як від конкурсантів, так і навіть від ведучих конкурсу до самого виходу на сцену. Тож глядачі, 
конкурсанти та ведучі дізнаються їх одночасно.  

Для всіх учасників конкурсу його - спонсор компанія «Oriflame» підготувала подарунки, а серед глядачів буде 
проведено безкоштовну лотерею. По завершенню конкурсної програми організатори свята запрошують всіх на 
святкову дискотеку.  

Отож запрошуємо вас відвідати РБК 12 лютого о 17:00. 
Яке дійство готується до цього свята у нашій школі, поки тримається у таємниці, втім, ми сподіваємося, що 

воно буде не менш цікавим. 
Редакція газети «Велика перерва» вітає вас із Днем Святого Валентина, та бажає вам кохання та тепла не 

лише у цей день, а й протягом усього року! Кохайте та будьте коханими! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В межах тижню військово-патріотичного виховання у школі буде 
проведено парад козацьких військ. Зокрема серед учнів 5-6 класів 
змагання буде проведено 23 лютого; 7-8 класів – 24 лютого. Для 
старшокласників же змагання відбудеться у формі вечора 25 
лютого.  

Виступ усіх команд обмежується десятьма хвилинами. 
Оцінюватиметься виступ за декількома критеріями: форма 
учасників, літературна частина, гра на музичних інструментах, 
виконання козацької пісні, козацька атрибутика, танець та 
спортивні змагання. 

Бажаємо усім учасникам успіхів, натхнення та впевненості у собі!   
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Навчання, вcтуп і все пов’язане із цим… 
Минуло вже півроку, а учні десятих класів 

ще й досі не отримали усіх підручників. Так, 
преважна більшість книжок завітала до їх 
домівок разом із новорічними святами, та 

підручники з англійської мови, креслення, технологій, захисту 
Вітчизни, художньої культури, хімії та біології для профільного 

класу десятикласники досі ще не 
отримали. І якщо на початку року у 
Інтернеті можна було знайти бодай 
електронні версії підручників, то 
матеріалу, що має вивчатися зараз, у 
мережі немає. Тож аби не потрапити до подібної ситуації наступного року, учні вже 
зараз планують купувати підручники з англійської мови.  

А тут ще й Міністерство освіти «ощасливило» дітей та їх батьків тим, що наступного року їм доведеться 
купувати увесь комплект підручників. Враховуючи, що у середньостатистичній школі вивчається понад 
двадцять предметів, а вартість підручника коливається від 40  до 150 гривень, то батькам, аби спорядити 
дитину до одинадцятого класу, доведеться витратити додатково 1-2 тисячі гривень. Це при тому, що 
мінімальна місячна заробітна плата у українців не сягає й тисячі гривень. Тож більшості родин доведеться 
відмовитися від літньої відпустки, а інші вже міркують над вступом до коледжів та професійно-технічних 
училищ  по закінченню десятого класу.  

А якщо врахувати, що одинадцятий клас вимагає ще й безліч стандартних витрат пов’язаних із вступом до 
ВНЗ, складанням ЗНО, оформленням документів, то одинадцятий клас обійдеться батькам випускників у 
доволі круглу суму. 

Ще одна «радісна» новина шокувала випускників та їх батьків, адже з цього року обсяг державного 
замовлення у ВНЗ скорочується на 58%! І хоча Міністерство пов’язує це із демографічною кризою 93-94 років,  
а ні батькам, а ні випускникам від цього не легше. 

ЗНО ніби то дає змогу абсолютно прозорого оцінювання, втім чи 
допоможе високий бал нам вступити до омріяного навчального закладу, 
чи враховуватимуться активність та участь у конкурсах та олімпіадах – 
залишається ще під питанням, як і сама прозорість оцінювання. 

Цікаво, чи вступивши до бажаного ВНЗ, ми зможемо потім знайти 
роботу, яка виправдає витрати пов’язані зі вступом? 
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Підсумки семестру, що минув 
Минулий семестр видався для Сквирської ЗОШ №3 цікавим та насиченим. Крім олімпіад учні приймали 

участь і у позашкільних розважальних заходах. Зокрема було проведено декілька вечорів, лінійок, спартакіаду.  
Найбільше переживань та інтриг було пов’язано із конкурсом «Міс школа». І хоча саме свято значно 

поступалося тогорічному, вражень, як глядачі, так і конкурсантки отримали багато. Участь у конкурсі приймало 
п’ять дівчат-старшокласниць, серед них обрали міс, віце-міс та другу віце-міс. Усі учасниці отримали солодкі 
подарунки. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Не менше вражень учням подарувала і спартакіада проведена ще наприкінці вересня. Участь у цьому заході 
приймали учні усіх класів. Вони змагалися в декількох видах спорту: стрибках, бігу, командних іграх. Цей захід 
щорічно проводиться не лише з розважальною метою, а й з оздоровчою. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

То ж сумувати чи нудьгувати учням не доводиться ні зимою, ні влітку. Адже вже скоро розпочнеться 
серія змагань «Парад козацьких військ», свято приурочене до Дня Святого Валентина та безліч інших, не 
лише цікавих, а й пізнавальних заходів. 

 
                              Над випуском працювали:  Шмельова Євгенія, Швидка Аліна, Лисюк А.В. 


