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Що розповідають про олімпіаду наші юні герої?

Олімпіада IJSO — це те, що не давало мені сумувати влітку. Атмосфера там неймовірна, навколо 
люди, з якими цікаво та які так само, як і я, хочуть навчатися та використовувати знання. 
Тренувальний табір став для мене останнім літнім яскравим спалахом. Були не тільки навчання 
та контрольні, а й експерименти: хроматографія, ПЛР, розгляд слини під мікроскопом, 
добування кристалів, пошуки рН розчину та визначення вмісту мінералів в органічних сполуках. 
Та й самі вчителі круті: цікаво розповідають, допомагають і весь час жартують, особливо фізики. 
А майбутнім учасникам олімпіади раджу, по-перше, не проґавити таку можливість, а по-друге, 
не втрачати жагу до навчання, яке розкриває усі таємниці Всесвіту!

Тут я зрозуміла, що таке наукова атмосфера. Тут знайшла своє оточення. Здається, однолітки 
знають усе і всім можуть поділитися. Разом відчувати таке напруження перед останньою 
контрольною і разом співати народних пісень в останній день… як на мене, просто чудово! 
І вчителі тут вищий клас. Ноль нудної інформації, проте жарти завжди в тему. З ними лайтово та 
легко. Вони вміють підтримати та порадити, що краще. На них хочеться рівнятись.

Незвично було переключатися з однієї області на іншу: то фізична задача, то з хімії, то все 
разом. Вперше стикнувся з олімпіадою, де в одному турі 80 аркушів умов. Найтяжче було 
втримати порядок: якусь задачу пропустив, потім до неї повернувся, треба в табличку 
подивитися, з чернеткою звіритися — і ось тобі вже і стола не вистачає.

Олімпіада IJSO — це в першу чергу новий досвід, адже вона має не такий формат, як олімпіади з 
інших природничих наук. Насамперед це командна робота, яка є вирішальною для здобуття 
призових місць. 
Якогось конкретного рецепту перемоги немає. Я вважаю, що перш за все не потрібно 
піддаватися паніці під час фіналу та починати все повторювати в останню мить. Атмосфера на 
олімпіаді комфортна і дружня. Можна в будь-який момент звернутися по допомогу до тих, хто 
супроводжує. Команда теж може допомогти, бо всі здружуються під час тренувального табору, 
незважаючи на конкуренцію, яка тоді ще є, але у фіналі вже зникає. 
Найбільше в олімпіаді мені сподобалися люди, з якими я познайомився. Це дуже круто, що під 
час таких подій можна поспілкуватися з тими, чиї захоплення близькі до твоїх власних, і у вас є 
багато спільних тем для розмови.
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