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Витяг з Листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-109 віл 17.02.2011 “Про особливості державної підсумкової атестації у 

загальноосвітніх навчальних закладах в 2010-2011 навчальному році” 

Офіційно! До уваги випускників, батьків, вчителів 

Особливості проведення державної підсумкової атестації  

у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році 

І. Державна підсумкова атестація в початковій школі 

Атестація проводиться з української мови, українського читання та математики.  

II. Державна підсумкова атестація в основній школі 

Атестація в основній школі проводиться з п'яти предметів: української мови, математики, гео-

графії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального 

закладу. 

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних 

закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено. 

З усіх обов’язкових предметів атестація проводиться письмово за збірниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки. 

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться в письмовій формі (диктант). Державна підсумкова атестація з матема-

тики проводиться у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії.  

ІІІ. Державна підсумкова атестація у старшій школі 

Державна підсумкова атестація в старшій школі проводиться з трьох предметів:  українська мова (обов’язково); профільний пред-

мет та предмет за вибором. ДПА з української мови є обов’язковою і проводиться у формі переказу без творчого завдання  

17.05— Українська мова. 4а—2урок, 4б—   

3 урок; 

18.05—Українське читання. 4а -3 урок, 4б -

2 урок; 

19.05—Математика. 4а -2 урок, 4б - 3 урок 

20.05—11а, 11б: Українська мова (переказ).  

23.05—11а: Математика, Історія України; 

11б: Історія України. 

26.05—11а: Фізика, Біологія, Всесвітня 

Історія;  

11б: Українська література, Іноземна мова 

31.05—9а, 9б: Українська мова (диктант). 

03.06—9а: Географія; 9б: Біологія. 

09.06—9а, 9б: Математика. 

13.06—9а: Іноземна мова; 9б: Географія. 

16.06—9а: Біологія; 9б: Історія, Українська 

література  

Розклад проведення Державної підсумкової атестації в Кіровській багатопрофільній гімназії 

Курасов В.,  

11-а клас 

Колесников Ю.,  

10-а клас 

Єрмолаєва О.,  

11-б клас 
Бровкін А.,  

9-а клас 

Вітаємо переможців обласної олімпіади:  

Курасов Влад—VI місце з математики, VII-XI місце з фізики, X місце з інформатики;   

Колесніков Юліан—ІІІ місце з математики, ІV місце з фізики; 

 Єрмолаєва Олександра—ІІІ місце з української філології; 

Бровкін Андрій— VII-XI місце з математики.  

Єрмолаєва Олександра посіла ІІІ місце в конкурсі-захисті наукових робіт на базі Лу-

ганського відділення МАН. ЇЇ робота була присвячена творчості Максима Рильського. 



           Я дивлюсь на вас, мамо, 

           Бо душа ваша – яблуня 

           Золота,золота… 

           Бо квітує в ній сонячно Доброта. 

             М. Косякевич 

 

 Привіт, люба матусю, пишу тобі, і у цих рядках вимовити всю свою ніжність, безмежну ласку та найчистішу любов до тебе, до 

кожного твого дотику, слова чи погляду. 

 Ти одного чарівного ранку подарувала мені найдорожче в світі – життя. 

 І я тобі безмежно за це дякую. 

 Навіть не знаю, чи можна зустріти в своєму житті людину, дорожчу, ріднішу та коханішу за тебе? Авжеж, ні. 

 Скільки ти не доспала ночей, скільки здоров'я було потрачено, сил та скільки терпіння було втрачено заради мого щасливого 

майбутнього. 

 Мама… Рідна і прекрасна, оспівана поетами, увічнена художниками. В житті кожного з нас мама посідає особливе місце. Перше, 

що ми бачимо, з'явившись на світ, - це мамині ласкаві очі, чуємо – лагідний мамин голос. 

 Слово, яке вперше вимовляємо – «Мама». Яке коротке це слово, але які глибини скарбів містить воно в собі! Усе життя із серця 

мати б'є великим невичерпним джерелом бурхлива любов до своїх дітей. 

 Мама, матуся… Скільки спогадів і тепла коштує це дивовижне слово, яким називаємо ми найближчу, найдобрішу, найкращу, 

наймилішу, найріднішу для кожного з нас людину. 

 Я кохаю тебе, мамо, спасибі за кожну чарівну мить, що ти мені подарувала. 

                                           Твоя люба донька Кадирова Рита. 11-Б клас 

Общая тетрадка Стр. 2 

З ніжністю та вдячністю до мами 

Найдорожча і найближча людина 

Свято весни до нас завітало 

І магією тепла нас зачарувало. 

Жіночий день вже завітав 

Час привітань до оселі настав. 

Матусю рідну хочу привітати, 

Їй здійснення мрій побажати, 

Слова вдячності сказати за життя, 

За мудрі поради, за наше буття. 

Хай кожен привітає неньку рідну 

Завжди усміхнену, таку привітну, 

Привітайте зі святом всіх рідних,  

Таких нашому серцю близьких! 

Мельнічук А. ,11-Б 

Мати… скільки приємних спогадів пов’язано з цим словом, скільки можливого і неможливого 

зробила ця жінка для нас. Чи може хтось бути ближчим за неї? Руки та обличчя жінки-матері – 

це те, що завжди заспокоїть, підтримає та збереже нас від будь-якого зла. Мама… У мові всіх 

народів світу немає слова святішого. З першої миті життя схиляється над нами обличчя матері. 

У тривозі й любові, з вірою та надією вдивляються материнські очі у своїх дітей, бажаючи їм 

лише доброти та щастя. Усім своїм життям та працею, прикладам та вихованням матері утвер-

джують в нас кращі риси людськості і доброти. Мама – найрідніша і найдорожча у цілому світі 

людина, і все в дитині – від матері. Це вона вчила нас вимовляти перші слова, посміхатися до 

людей, говорити з ними ввічливо, з любов’ю. Вона вчила нас бути дорослими. І пізнаючи зако-

ни життя, саме від матері ми перейняли наймудрішу науку – любити людей. Бо лише з любові 

народжується прекрасне. 

Наша, українська народна мораль ставить якнайвищі вимоги до жінки-матері. Ця прадавня етич-

на засада втілена і у Заповідях Господніх: «Шануй батька свого і матір свою, щоб довшими дні 

твої були на землі». Звідси і образ Матері-Берегині, яка завжди поруч із нами. Як писав великий 

український поет Тарас Шевченко: «У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати мо-

лодая з своїм дитяточком малим…» 

До речі, оспівування матері та вичерпної материнської ласки звучить не лише в поезії Великого 

Кобзаря. Не перерахувати, скільки разів звучить слово «мати» у віршах великих українських 

поетів і письменників. Ніхто так пристрасно не захищав жінку, так глибоко не висвітлював її 

мрії, як діячі нашої рідної літератури. У поезії Андрія Малишка, Дмитра Павличка є однією з 

найголовніших тем для творчості. Мене надзвичайно вразив прекрасний вірш Дмитра Павличка 

«Два кольори», які переплелись, як мамине життя, «червоними і чорними нитками». Також до 

матері-хранительки роду, ніжної, мудрої жінки звернені рядки поетів Максима Рильського, Бо-

риса Олійника, Василя Симоненка та інших. 

Життя іде. Дорослішають діти. Та для матері дитина завжди залишається дитиною, і в десять 

років, і в тридцять, і в п’ятдесят. А тому ніколи не покидає її тривога за долю власної дитини. І 

завжди вчить вона дітей своїх творити добро на землі. В Україні стає доброю традицією відзна-

чати в другу неділю травня день Матері, берегині, духовної опори роду. Цього дня вся наша 

любов, ніжність, чуйність їй – Матері, яка дала нам життя, і всім Матерям землі.    

                                                                                                    Головатюк  Олександр, 11-Б клас 



Стр. 3    Общая тетрадка 

Нащадки славних козаків,  

і січових стрільців,  

і нині ви від ворогів  

бороните краї 

 Как известно, 23 февраля в нашей 
стране принято поздравлять весь силь-
ный пол с Днём Защитника Отечества. 
Именно поэтому перед этим мужским 
праздником мы решили побеседовать 
с человеком, которому довелось защи-
щать честь нашей Родины, с афганцем 
и жителем нашего города Иваном Ва-
сильевичем Тищенко. 

–В каких войсках Вы служили? 

–В пехотных войсках. 

–Как известно, общий враг сближает людей, и наверняка во 

время службы у Вас были друзья. Поддерживаете ли отноше-

ния сейчас? 

–После войны, конечно, поддерживали отношения с сослуживца-

ми. 

–На войне каждая минута может оказаться последней. Что бы-

ло для Вас страшнее всего? 

–Смерть друзей. Страшнее всего наблюдать, как погибают близкие 

тебе люди. 

–Как Вы считаете, нужно ли сейчас парням служить в армии? 

И что, по-вашему, армия даёт молодому человеку? 

–Нужно. Армия даёт мужество, выносливость, силу воли, организо-

ванность. 

–А должен ли юноша самостоятельно готовить себя к армии? 

Как? 

–Конечно, должен. Нужно заниматься спортом, развивать свои физи-

ческие данные. А еще понимать, что армия – это прежде всего защи-

та его Родины, семьи. 

–Наше поколение знает о войне в Афганистане в основном по 

фильмам. Какой фильм, на ваш взгляд, наиболее достоверный? 

– «Грозовые ворота», «Чистилище». 

–Каким в Вашей памяти останется Афганистан? 

–Это страна совсем другой веры. Жизнь там сложная, в особенности 

для женщин и детей. Но были случаи, что местные мирные жители 

помогали нам выжить. После того, как меня ранили, для меня всег-

да останется хорошим воспоминанием то, что я пришел в сознание. 

После демобилизации я долго не мог прийти в себя, такое очень 

трудно пережить. Служба в Афганистане меня многому научила: 

ценить свою жизнь и жизни окружающих меня людей.   
 

                                                Интервью провела Гусак К., 10-Б класс  

Интервью с воином-афганцем 

Соціологічне опитування 
 

Я думаю, что в армии служить надо. Надо для себя, чтобы 

воспитать в себе мужские качества. С армии придешь  

настоящим мужчиной: понимаешь и начинаешь ценить 

дружбу, взаимовыручку, ответственность, товарищество, 

чувство долга.                                                                 

                                                        Караваев. Д., 11-А класс 

На мою думку, армія робить хлопців більш мужніми та 

сильними. Але в наш час молодь не бажає служити. 

Хтось з цим згоден, а хтось ні. Але я вважаю, що нашій 

країні потрібні захисники. 

                                                         Маркевич Б., 10-Б клас 

Власне я дуже протирічно відношуся до служби в армії, 

адже бачу тут як позитивні, так і досить негативні сторони. 

Я вважаю, що головне, чому вчиться кожен солдат за часи 

служби – цінувати ті щоденні радощі, цінність яких біль-

шість із них забуває. Це можливість кожен день мати дос-

татньо вільного часу, можливість лягати спати та проки-

датися не по команді хоча б у вихідний, і так далі. Але у цих армій-

ських обмеженнях і є ще один, на мій погляд, позитивний елемент 

служби в армії – дисципліна. Служба завжди вчить дисципліні, а бути 

духовно сильною людиною, я думаю, так само важливо, як бути 

фізично розвинутим.  Однак є тут і негативні сторони, зокрема – пе-

ретворення солдат із збройних сил на робочі.  Звичайно ж, це ніяк не 

входить до об’язків військового службовця, а тому такі протизаконні 

дії старшого складу необхідно усіляко присікати. 

                                                                         Головатюк О., 11-Б клас 

Результат опитування 9-11 класів

Свято 

чоловіків

29%

Свято 

іншої 

країни

8%
Будній 

день

11%

Свято тих, 

хто служив 

в армії

52%

Учні 10-Б класу Маркевич Богдан та Дворак Сергій провели опи-

тування учнів 9-11 класів. Гімназистам було поставлене запитання 

“Що для вас 23 лютого?”. Варіанти можливих відповідей: 

 - 23 лютого—свято чоловіків; 

 - 23 лютого—свято іншої країни; 

 - 23 лютого—свято тих, хто служив в армії; 

 - 23 лютого—будній день. 

Всього в опитуванні прийняло участь 90 учнів. 
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Стр. 4    Общая тетрадка 

Підсумки ігор ерудитів 
Перемога ніколи не діс-

тається просто так. Вона 

досягається шляхом ви-

снажливих занять і трену-

вань.  

Другого березня Кіровськ 

приймав регіональний 

етап ігор «Що? Де? Ко-

ли?». У міському Палаці 

культури зібралися ко-

манди з Перевальського району, Алчевська, Стаханова, Брянки, 

Слав’яносербська і, звичайно, Кіровська. Юні інтелектуали бороли-

ся за право брати участь в обласному етапі. Наше місто представ-

ляли команди середньої та старшої вікових категорій, сформовані 

з активних відвідувачів інтелектуального клубу «Імпульс» на базі 

ЦПР. Звичайно, гімназисти не залишилися в стороні. У середній 

команді «Блін» грали Нагорняк Тетяна і Савенчук Вікторія, а в 

старшій команді «Валянки» – Єрмолаєва Олександра, Кривцов 

Владислав і Орел Тетяна.  

Шлях «Валянок» до другого місця в регіональних змаганнях роз-

почався ще в січні. Ми, звичайно, готувалися до першого, але 

Його Величність Випадок все зробив по-своєму. Тоді перед нами 

було безліч завдань. По-перше, ми мали стати командою: навчи-

тися слухати думки інших,  відчувати настрій один одного, навіть 

підлаштовуватися під когось і створювати  «робочий» настрій. По

-друге, команда повинна була навчитися правильно слухати і 

сприймати питання, відокремлюючи зайве від дійсно необхідно-

го. По-третє, навчитися знаходити відповідь на будь-яке питання. 

Оволодіти такими вміннями стало можливим лише завдяки напо-

легливим, кількамісячним тренуванням. Я дякую нашій команді за 

перемогу! Вона – досягнення кожного! Тепер ми готуємося до 

обласних змагань, прагнучи до найкращого результату. Натхнення 

і снаги вам, юні інтелектуали!  

А наостанок пропоную читачам газети спробувати себе у ролі 

знавців. Спробуйте дати відповіді на деякі питання з бази «Що? 

Де? Коли?» 

1. У давні часи ЦЕ представляло собою срібну чи золоту пластин-

ку з викарбуваним надписом: «Тут я заснув». Зараз ЦИМ найчасті-

ше користуються школярі, до того ж ЦЕ втратило свою початкову 

цінність і може бути з будь-якого матеріалу. Що ЦЕ?(закладка для 

книги) 

2.  Назвіть ім’я першої у світі жертви авіакатастрофи. (Ікар) 

3. Вчені давно вже підтвердили корисність ЦЬОГО для людського 

організму. В народі кажуть: «ЦЕ і воду їж – до ста років проживеш». 

Назвіть літературного персонажа, який, користуючись примітив-

ними засобами маскування, намагався змінити метереологічні 

умови, щоб добути ЦЕ. ( Вінні-Пух, мова йде про мед та епізод з 

м/ф про бджіл і повітряну кульку). 

Єрмолаєва Олександра, 11—Б клас   

Як живеш, Райдужна 

В акції «Створимо свято своїми руками» ЛОДГО 

«Лугарі» брали активну участь. Акція була орга-

нізована для того, щоб кожен зробив свій внесок 

у створення справжнього свята для дітей, які 

перебувають у Теплогорському інтернаті.  

Були зібрані найрізноманітніші речі (канцелярські 

товари, пізнавальні журнали, м’які іграшки, зимо-

вий та літній одяг, книжки та ін.). Серед усіх 

навчальних закладів, що входять до ЛОДГО 

«Лугарі» гімназія стала активним учасником цієї 

благодійної акції. Школярі із задоволенням зби-

рали речі, тому що щиро вболівають за долю 

цих дітей. Ми сподіваємось, що вихованці інтер-

нату зраділи нашим подарункам. Адже чим біль-

ше радості, тим щасливіше дитинство, тим доб-

рішими виростуть діти—майбутнє України. На 

цьому акція не закінчилася, і ми надалі будемо 

радувати дітей. 

                                  Савенчук Вікторія,  9-А клас 

З 14.03.2011 по 18.03.2011 в гімназії прой-

шов тиждень права, темою якого була 

«Відповідальність за чинним законодавст-

вом.» 

Саме в ці дні були запрошені  спеціалісти 

служби у справах дітей Сидоренко Л.М., 

Салькова В.Ю., оперуповноважений кримі-

нальної міліції у справах дітей              

Донцов О. А., начальник юстиції Черв'яко-

ва І. Р., начальник кримінальної міліції у 

справах дітей Шкірман О. А., спеціаліст 

відділу освіти Заяц Н. І., нарколог, психі-

атр Крижова Л. Ф., які працювали з учнями 

3-11 класів і розповіли багато важливої для 

них інформації. Також гості відповіли на 

багато запитань від батьків гімназистів на 

батьківських зборах, на які вони теж були 

запрошені. 

       Педагог-організатор: Шумська Н. О. 
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