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компонент складного прикметника автор використовує білий  для передачі 

різних відтінків.  
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ІСТОРІЯ УМАНСЬКОГО КОЛЕГІУМУ 

 

Історія Уманського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 7 колегіум» почалась у ХІХ столітті. Першим жіночим навчальним 

закладом Умані було приватне жіноче училище ІІ розряду Розалії Львівни 

Семенцової, яке почало свою діяльність у грудні 1877 року. 

У Витязі «З діяльності міських дум» читаємо, що Розалія Семенцова 

подала заяву на засіданні міської думи про підтримку її у питанні надання 

училищу статусу прогімназії. З цим були пов’язані досить важливі 

питання. Вважалось,що вихованців даного закладу після його закінчення 

зараховували до тих, хто отримав освіту вдома, а не в училищі. А це 

негативно позначилось на кількісному складі вихованців навчального 

закладу. Не дивлячись на бажання і старання Розалії Семенцової 

забезпечити його процвітання, як зазначалося, жителям міста приносило 

незначну користь, тому що училищу не були надано ніяких прав. 

Внаслідок чого, батьки намагались віддати своїх дітей в освітні заклади 

інших міст, які мали права гімназій або прогімназій. На засіданні було 

прийнято рішення, щоб підтримати прохання на перетворення приватного 

жіночого училища на жіночу прогімназію [1, с. 12]. Документального 

підтвердження про позитивне вирішення справи не знайдено.  

Наступна сторінка історії навчального закладу пов’язана з іменем 

Олександри Левицької. Так, у 1886 році розпочала діяльність приватна 

жіноча прогімназія Олександри Василівни Левицької, яка 30 травня 1906 

року була перейменована в гімназію. На той момент при гімназії 

працювали православний священик, католицький виконавець, викладачі, 

лікар. У навчальному закладі навчалися діти дворян, чиновників і купців. 

http://sum.in.ua/p/1/181/1


Наука. Освіта. Молодь. Частина 2 

 

 - 144 - 

На жаль, в цей період гімназія ще не мала свого приміщення і тому 

наймала будинок. Навчальний заклад мав 7 основних класів і один 

підготовчий. Плата за навчання у підготовчому класі складала – 50 крб., а в 

основних – 100 крб. на рік [2, с. 24].   

Приблизно в 1909-1910 рр. коштом Олександри Левицької був 

побудований цегляний, двоповерховий будинок, який розташовувався у 

Штабному провулку (нині Слонського Анатолія). Кожен поверх мав 

внутрішній коридор. На першому поверсі розміщувалось шість великих 

кімнат і дві малих – канцелярія і служительська, на другому поверсі шість 

великих кімнат і три малих: кабінет лікаря, кабінет начальниці і буфет. 

Будинок було обладнано водогоном й газовим освітленням. Вентиляція 

зали і класів проводилася через вентилятори в стінах і кватирки. Біля 

гімназії знаходилось просторе подвір’я і невеликий садок. Садиба гімназії 

мала форму прямокутника площею 630 кв. саж [3, с. 44].  

Починаючи з 1921 р. було укомплектовано 9 класів, а в 1932 р. 

заклад реорганізували в десятирічну середню школу № 7. У 1935 р. 

відбувся перший випуск 10-го класу.  

Наказом Наркома освіти школа № 7 у 1938-1939 навчальному році 

була відзначена як краща школа в Київській області. За відмінні успіхи в 

справі навчання та виховання молодого покоління школі вручено 

перехідний Червоний прапор міста, і цей прапор вчителі та учні тримали 

впродовж трьох передвоєнних років.  

В роки Другої світової війни школа показала, що виховує високі й 

благородні якості в учнів: любов до Батьківщини. Учнями школи були: 

підполковник Недоступ І.Б., полковник Прухницький А.Н., льотчик 

Шевченко, брати Веселькови Ігор та Слава, військовий керівник школи 

Ревенко В.С. та інші героїчно боролися на фронтах війни. Навіть тодішній 

директор Герасименко Іван Олександрович пішов воювати на фронт.  

1944 рік. Навкруги руїни, розграбована, знівечена школа. За 

дорученням завідуючої міськвно розпочалися відновлювальні роботи. Учні 

школи розповідають: «Збирали всім миром все, що могли: приносили 

стільці, табуретки, ослінчики, адже меблів ніяких не було. Не було 

підручників, зошитів, чорнил» [5]. 

Школа в різні часи очолювали 10 директорів, які за період свого 

перебування у кріслі, зробили чимало корисного для подальшого 

існування закладу (створення шкільної галереї, власного музею, 

спортивного майданчика, комп’ютерного класу і т.д.)  

У 2003-2004 роках Уманську загальноосвітню школу №7 

реорганізовано у навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I 

– III ступенів №7 – колегіум» [5].  

Сьогодні Уманський колегіум є закладом, в якому учні мають 

можливість вибору для розвитку своїх інтересів та нахилів. Профільність 

навчання в колегіумі допомагає уподобати предмети за вибором: риторика, 
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логіка, практичне право, міжнародне гуманітарне право, комп’ютерна 

лінгвістика та ін. У школі функціонують: Парламент «Гармонія», 

Волонтерський загін «Відкриті серця 

 

Список використаних джерел: 

1. Памятная книжка Киевского учебного округа на 1911 год – 509 с. 

2. Памятная книжка Киевского учебного округа на 1912/1913 год – 

Киев, 1913 г. – ведомость №3. 

3. Гершенгорн И.Н. Календарь-справочник г. Умани и его 

окрестностей. 1915 г. / Сост. И.Н. Гершенгорн. – Умань: Баренбойм, 

Перельштейн и Гершенгорн, 1914-1915. 

4. Отчет попечителя Киевского ученого округа о состоянии женских 

гимназий и прогимназий за 1911 год – Киев, 1912г. – 152 с.). 

5. http://uman-nvk7.edukit.ck.ua. 

 

 
 

Володимир Ткачук 
Науковий керівник: ст.викл. Паршукова Л.М. 

 

РОЗРОБКА КАРТ ЗНАНЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА УРОЦІ 

ІНФОРМАТИКИ 

 

Зазвичай для запису своїх думок або ідей люди використовують 

текстовий опис, списки, таблиці або схеми. З одного боку, це дозволяє 

показати на папері свої думки, але коли їх багато, то виділити щось 

суттєве, виконати структурування інформації не завжди легко. В 

результаті зацікавленість до написаного може зникнути настільки, що ідея 

просто не буде втілена в життя. 

Тоні Б’юзен запропонував наприкінці 60-х років XX століття ідею 

створення діаграм зв’язків, що одержали назву ментальних карт або карт 

розуму. В українських перекладах термін звучить по-різному: «карти 

розуму», «карти знань», «інтелект-карти», «карти пам’яті». Суть карт у 

тому, що основна ідея розташована в центрі аркуша та фокусує увагу. 

Записують не речення, а ключові слова, які передають суть усієї фрази, 

слова-асоціації. Ці слова розташовують на гілках, що відходять від 

центрального слова. Зв’язки (гілки) можуть бути представлені у вигляді 

малюнків, символів, абревіатур [1]. 

Карта знань - це зручний інструмент для відображення процесу 

мислення і структуризації інформації у візуальній формі. Їх можна 

використовувати для запису тієї чи іншої думки або ідеї, які проносяться в 

голові, коли ви роздумуєте над яким-небудь завданням. Або ж оформити 
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