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Місцевим органам управління 
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Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з трудового навчання (технологій) 

 

На виконання наказу Управління освіти і науки обласної державної 

адміністрації від 26.09.2019 № 289 «Про проведення І, ІІ та ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2019/2020 

навчальному році» надсилаємо методичні рекомендації щодо проведення          

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій). 

 

Додаток: на 2 арк. 

 

 

 

З повагою 

В.о. ректора    Віктор ДОВБНЯ 

 

 

 

Ірина Ровник 677-121 
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Додаток  

до листа Чернігівського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти імені К.Д. Ушинського 

07.10.2019 № 20/01-12/880 

 

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій) 

 

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 

(технологій) складатиметься з 2-х турів: виконання та захисту творчого 

проєкту. 

Творчий проєкт 

Творчі проєкти учасники виготовлятимуть під час ІІ етапу олімпіади. 

Пропонуються такі теми для виконання проєктів. 

Технічні види праці:  

- 8 клас – «Брелок для ключів»; 

- 9 клас – «Настінна ключниця»; 

- 10 клас – «Підставка для окулярів»; 

- 11 клас – «Настільна підставка для малювання». 

Основні технології – технологія механічної обробки деревини, технологія 

ручної обробки деревини. 

Обслуговуючі види праці: 

- 8 клас – «Мішечок для ароматичних трав»; 

- 9 клас – «Наволочка для диванної подушки»; 

- 10 клас – «Розвиваюча пласка іграшка»; 

- 11 клас – «Килимок для домашніх тварин». 

Основна технологія – технологія виготовлення швейних виробів 

машинним способом. 

На виконання завдання передбачено 5 годин. Максимальна кількість 

балів за виконання творчого проєкту – 80. Робота оцінюватиметься за 

наступними критеріями: 

- функціональність виробу (15 балів); 

- оригінальність роботи та новизна в підході до вирішення завдань (15 

балів); 

- якість виконання технологічних операцій (20 балів); 

- складність роботи (15 балів); 

- естетична цінність виробу (15 балів). 

Для виконання творчого проєкту учасники олімпіади повинні мати 

необхідні кресленики, викрійки, технологічні картки, матеріали та інструменти 

для виготовлення та оздоблення виробу. 

Домашні заготовки окремих конструкційних та оздоблювальних 

елементів з частковою та повною обробкою використовувати не дозволяється. 

 



Захист творчого проєкту 

До творчого проєкту учасники олімпіади додають у паперовому вигляді 

пояснювальну записку за вказаною формою. 

Захищаючи проєкт, учні демонструють виготовлений виріб та 

розкривають ідею, яку вони втілили у проєкті щодо конструкції, технології 

виготовлення та функціональності виробу (до 5 хв). 

Максимальна кількість балів за захист – 15, паспорт проєкту – 5. 

 

Пояснювальна записка 

 

1. Автор. 

2. Клас. 

3. Повна назва навчального закладу. 

4. Назва проєкту. 

5. Орієнтовний час виготовлення. 

6. Технології обробки матеріалів (основна, додаткова). 

7. Обґрунтування проблеми проєкту. 

8. Моделі-аналоги. 

9. Кресленик або ескіз. 

10. Розрахунок матеріалів та підбір інструментів. 

11. Послідовність виготовлення або інструкційна картка. 




