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Учнівські олімпіади в Україні проводяться з початку 60-х років ХХ ст. В 

1991 р. відбулася перша Всеукраїнська учнівська олімпіада з правознавства, а в 

1994 р. - юних істориків. В діючому Положенні про Всеукраїнські учнівські 

олімпіади основними завданнями є: стимулювання творчого 

самовдосконалення дітей, учнівської молоді; формування творчого покоління 

молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя; 

пропаганда досягнень науки, техніки  та новітніх технологій тощо. 

В Україні створена трирівнева система заохочення учнів до участі в 

олімпіадах: на державному, регіональному та місцевому рівнях.  Позитивний 

імідж олімпіад формують різні види заохочень: нагородження  грамотами та 

грошовими преміями, відзначення на батьківських зборах тощо.  

Для будь-яких видів і форм діяльності завжди важливою була 

мотиваційна компетентність. Вершиною в піраміді потреб людини науковці 

визначають потребу у самовираженні, самореалізації, тобто потреби в реалізації 

своїх потенційних можливостей і зростанні як особистості. Психологи 

стверджують, що підлітковий вік - це вік відкриття та утвердження власного 

унікального і неповторного Я. В дійсності реалізувати свої потенційні 

можливості в інтелектуальній сфері кожен учень може, взявши участь в 

олімпіадних змаганнях.   

Підготовка до предметних олімпіад вимагає від учнів поглибленого 

вивчення обраного предмета і знання допоміжних дисциплін, включає 



оволодіння навичками пізнання та самопізнання. В результаті поєднання знань, 

різних видів і форм навчальної діяльності, особистісних якостей відбувається 

формування і розвиток раніше набутих життєвих компетентностей особистості.  

Процес підготовки до олімпіад створює особливу атмосферу роботи для 

майбутнього учасника інтелектуального змагання. Учню доводиться більше 

часу витрачати на індивідуальні заняття, спілкування із учасниками 

минулорічних або цьогорічних олімпіад. Підготовка до олімпіад - це 

можливість здобути нові знання та набути навичок, отримати професійну 

підготовку, здійснити самореалізацію в інтелектуальній сфері, сформувати 

почуття власної гідності. Активний розвиток пізнавальних інтересів сприяє 

виробленню життєвих цінностей та підвищенню загальнолюдської культури 

особистості. Шлях підготовки до олімпіад складний, проте завжди спрямований 

на успіх.   

Типовою є ситуація, коли інтелектуально розвинена дитина має високі 

показники успішності з багатьох предметів. У навчальному закладі, де панують 

демократичні відносини, діють високі моральні норми, учителі мають виходити 

з інтересів дитини. І тому тут важливо надати учневі свободу вибору, бо це є 

важливою умовою її реалізації. Дитина, яка здійснює вибір під дією примусу, 

втрачає інтерес до пізнання, а отже, не налаштована на успіх. Ще Платон 

вказував: “Навчанню слід надати такого вигляду, щоб не було ніякого 

примусу”. 

Важливим чинником під час підготовки до олімпіад є співпраця 

викладача з батьками: спільна психологічна підтримка учня, увага до 

організації часу занять, рекомендації щодо вибору літератури  тощо. Співпраця 

навчального закладу та сім’ї формує позитивний психологічний стан учня 

(відчуття впевненості, оптимізму) та надихає на пізнання та самопізнання.  

Викладач, який постійно підвищує свій фаховий рівень, має вироблену 

систему підготовки учня до олімпіади, набутий досвід роботи. Такий викладач 

сприяє формуванню високоінтелектуальної особистості, а це -  показник 

компетентності самого викладача.  



Графік занять, складений з урахуванням інтересів викладача і учня 

виховує, дисциплінує, підтримує в учнів пізнавальний інтерес. Б. Шоу 

зауважував: “Єдиний шлях, який веде до знань - це діяльність”.  

Підготовку учня доцільно розпочати з аналізу питань олімпіад минулих 

років. Кожен наступний етап олімпіад передбачає більш складні завдання, що 

активізує учнів і сприяє здобуттю ними нових знань та навичок. Поступовому 

розширенню теоретичних знань та оволодінню новими навичками сприяє 

проведення аналізу написаної роботи та спрямування спільних з викладачем 

зусиль на усунення недоліків на кожному етапі олімпіад. Тоді кожен наступний 

етап буде більш результативним.  

Успішність та результативність навчання можлива за умови взаємодії 

педагога та учня на рівні партнерів. Авторитарний спосіб спілкування може 

спричинити втрату учнем інтересу до навчання та пізнання. Конструктивний, 

демократичний спосіб спілкування заохочуватиме учня до самостійного 

здобуття знань. У пізнанні важливо не нав’язувати знання учню. Учень, 

спостерігаючи за викладачем, вчиться самостійно пізнавати; місія     викладача 

- лише показати необхідний шлях пізнання.  

Формування навичок самостійності під час розв’язання практичних 

завдань допоможе учню в подальшому самостійно формувати мотивацію, 

здійснювати планування, оцінку своєї діяльності, самоуправління. Поступово 

заохочуючи дитину  до самопізнання, наставник надає рекомендації, здійснює 

консультування.  

Кожен предмет олімпіади має свої особливі методи та предмет пізнання. 

Наприклад, під час підготовки до правознавчих олімпіад найцікавішим і 

водночас найбільш складним є вироблення навичок розв’язання практичних 

задач, але саме це найкраще сприяє формуванню життєвої компетентності. В 

процесі підготовки викладач може поступово ускладнювати практичні 

завдання, залучаючи учнів до пошуку необхідної норми права та самостійного 

опрацювання законодавства.  



Олімпіадні змагання є складним випробуванням для учасників. Вони 

вимагають не лише активізації інтелектуальних сил, а й значного напруження 

емоційно-вольової сфери. Важливим для учня є вміння працювати над собою. 

Учасник олімпіади має усвідомлювати, що здобуття перемоги можливе лише за 

умови подальшої наполегливої підготовки.   

У самовихованні важливе значення має вміння аналізувати свою роботу і 

давати  їй належну оцінку. Інколи початківець олімпіад, який здобув перемогу, 

в подальшому не докладає зусиль для покращення результативності, вважаючи, 

що має достатньо високий рівень знань. Тому важливим є самовиховання, само 

примушення, боротьба із внутрішньою неорганізованістю, з лінощами. 

Підтримка викладача, його компетентний індивідуальний підхід до учасника 

олімпіад допоможе учневі спрямувати зусилля на подолання труднощів.  

Засобами впливу можуть бути поради, лагідне слово, докірливий погляд. 

Викладач має бути мудрим у підході до вибору даних засобів. І навпаки, 

приниження учня, примус, грубість призводять до втрати конструктивних 

взаємовідносин між педагогом та учнем. Демократичний та ціннісний підхід у 

стосунках між викладачем і учнем, високі моральні норми спілкування 

сприяють створенню умов ефективної співпраці.  

Підготовка до предметних олімпіад передбачає зміну форм навчання. 

Учень налаштовується на індивідуальну діяльність або роботу в малих групах, 

що забезпечує формування важливої риси - відповідальності. Заняття в групі 

полегшують роботу викладача з підготовки до олімпіад і сприяють 

раціональному використанню часу. Так, спільний обмін інформацією, яку учні 

винайшли самостійно, дозволяє заощадити час учнів та викладача, сприяє 

формуванню відповідальності, самовихованню. Учень, прагнучи досягти 

якнайкращих результатів у малій групі найсильніших учнів, постійно працює 

над собою, формуючи вольові якості.  

Участь та перемога в районних, обласних, всеукраїнських етарах олімпіад 

часто впливають на подальший вибір професії, сприяють якісній підготовці до 

ЗНО.  



Отже, підготовка учнів до предметних олімпіад тісно пов’язана з 

формуванням життєвих компетентностей особистості.  

1. Формуються всі складові моделі життєвої компетентності 

особистості (компетентності відносно себе як особистості та суб’єкта 

життєдіяльності, що включають ціннісні орієнтації, відповідальність тощо; 

компетентності відносно взаємодії з іншими людьми, до яких належать 

комунікабельність, уміння розв’язувати проблеми тощо; компетентності 

відносно діяльності в усіх її видах і формах, що включають здатність до 

співпраці, самостійність, уміння робити власний вибір тощо). 

2. Найважливішими складовими життєвої компетентності особистості 

є: інформаційна, організаторська, соціальна, громадянська, комунікативна 

тощо. 

3. Основні умови ефективної підготовки учня до олімпіад мають дві 

взаємопов’язані сторони: педагогічну та інституційну, що представлена 

державою, навчальним закладом, сім’єю тощо.  

4. Підготовка учнів до олімпіад спрямована на досягнення життєвого 

успіху, формування власного світогляду, підвищення інтелектуального 

розвитку особистості.  


