
Методичні рекомендації  

щодо підготовки до IІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового 

навчання у 2018/2019 н.р. 
 

Умови проведення 
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання проводиться 

відповідно до «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси-

захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 

фахової майстерності», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 22.09.2011 №1099 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 17.11.2011 №1318/20056.  

Олімпіада проводиться у межах одного міста (селища міського типу, селища, 

села). У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання беруть 

участь учні 9 та 11 класів. За бажанням учасник має право на загальних засадах брати 

участь у змаганнях серед учнів старших (порівняно з класом (курсом) фактичного 

навчання) класів (курсів) у межах визначених вікових груп кожного навчального 

предмета.  

ІІ етап олімпіади складається з двох турів: теоретичного туру та комплексної 

(практичної) роботи.  
 

Зміст та оцінювання 
Теоретичний тур. Учасникам протягом 1год. (тут і надалі береться 

астрономічний час) буде запропоновано дати відповіді на різні типи теоретичних 

завдань, що охоплюють основні види навчальної діяльності на уроках трудового 

навчання і технологій. Максимальна рекомендована кількість балів за теоретичний тур 

– 20 балів.  

До уваги відповідальних за проведення олімпіади осіб: у день проведення 

олімпіади окремим електронним листом будуть надіслані відповіді для перевірки 

теоретичного туру!  
 

Комплексна (практична) робота. Учасникам олімпіади необхідно виготовити 

та оздобити виріб із запропонованого набору матеріалів та інструментів 

(пристосувань) із застосуванням операцій ручної та механізованої обробки 

конструкційних матеріалів. Організаційні комітети та робочі групи районних (міських) 

олімпіад повинні забезпечити учнів необхідною технологічною документацією, 

матеріалами та обладнанням для виконання комплексної роботи.  

У разі, якщо в місцях проведення олімпіади немає відповідного обладнання, 

верстатів, умов для виготовлення визначеного виробу, організаційний комітет 

олімпіади може внести корективи у завдання практичного туру або замінити його, 

підібравши такі об’єкти діяльності, які б дозволили учням виготовити виріб із 

застосуванням ручних операцій обробки матеріалів. Проведення практичного туру 

олімпіади є обов’язковим!  

Для виконання зазначеного завдання з обслуговуючих видів праці учасникам 

потрібно мати набір для рукоділля (голки, нитки, нитки для вишивання, флізелін, 

синтепон тощо). Під час виконання роботи не можна використовувати готові 

аплікації та інші «домашні заготовки». 



Якщо учні (дівчата) не матимуть можливості працювати на швейній машині, для 

них потрібно передбачити виконання комплексної роботи в ручному варіанті за 

єдиним завданням журі.  

Члени журі, які будуть оцінювати практичний тур, повинні, спираючись на 

власний досвід, самостійно визначити систему оцінювання (кількість балів за 

виконання кожного етапу завдання та критерії), довівши її до відома учасників змагань 

перед виконанням туру.  

На виконання завдання передбачено 4 години. Робота оцінюватиметься в 60 

балів.  

Рекомендовані критерії оцінювання:  
‒ функціональність виробу та зручність у користуванні;  

‒ привабливість (естетична цінність) виробу;  

‒ володіння техніками обробки матеріалів;  

‒ оригінальність роботи та новизна у підході до вирішення завдань.  
 

Під час оцінювання членам журі необхідно врахувати не лише якість 

виготовлення виробу, а й кількість та якість виконання оздоблювальних елементів на 

ньому.  

За порушення правил техніки безпеки під час виконання завдання учасники 

можуть позбавлятися до п’яти балів рішенням Голови журі за вмотивованим поданням 

членів журі у присутності учасника, до якого ця норма застосовується.  

Після завершення виготовлення, учасники повинні презентувати свій виріб 

перед членами журі.  

Під час роботи дівчата можуть використовувати власні швейні машини, а хлопці 

– ручний інструмент.  
 

Учасники олімпіади 
До місця проведення олімпіади учні повинні прибувати організовано у супроводі 

керівника команди, маючи при собі:  

‒ учнівський квиток;  

‒ медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб та контакту з 

інфекційними хворими;  

‒ довідку про допуск до роботи на обладнанні навчальних майстерень.  

 

Просимо звернути увагу на правильне оформлення документації на учасників 

заключного етапу олімпіади (прізвище, ім’я, по-батькові в називному відмінку ‒ з 

документа, що засвідчує особу; повна назва закладу в називному відмінку ‒ з гербової 

печатки закладу, в якому навчається учасник олімпіади).  
 

Нагородження учасників олімпіади  
Переможці ІІ етапу визначаються згідно до пунктів 5.3., 5.4. «Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, 

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності» (Наказ МОНмолодьспорт №1099 від 22.09.11 року). 

 

Примітка. Перелік інструментів та матеріалів для проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання буде розміщено у 

віртуальному кабінеті трудового навчання. 

https://sites.google.com/site/nmktrud/



