
Методичні рекомендації  
щодо проведення II (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з трудового навчання (обслуговуючі види праці) 

у 2015-2016 навчальному році 

 

1. Організація проведення олімпіади 

 

1.1. Підготовка робочих місць для проведення двох турів олімпіади 

відповідно до заявок від навчальних закладів про склад команди 

учнів, які будуть брати участь у II етапі олімпіади. 

1.2. Для участі в районній олімпіаді кожен учень має мати: учнівський 

квиток або довідку з фотографією, завірену директором навчального 

закладу; довідку від шкільної медсестри про стан здоров’я (чи може 

учень брати участь в олімпіаді за станом здоров’я); довідку про 

проходження інструктажу з безпеки праці під час виконання ручних 

та механізованих робіт, завірену директором школи. 

1.3. Районний (другий) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

трудового навчання проводиться  у 2 тури: 1 тур – практичний, 2 тур – 

творчий. 

1.4. Для проведення турів олімпіади організаційний комітет має 

забезпечити учасників: робочими місцями, матеріалами (учні можуть 

працювати і з власними матеріалами), інструментами, обладнанням; 

засобами для демонстрації презентацій. 

1.5. На проведення практичного туру визначається така кількість годин 

(астрономічних, із урахуванням часу на перерву, фізкультхвилинку) 

за класами: 

 

№ 

з.п. 

Класи Час  

(астрономічні години) 

Час на перерву 

(фізкультхвилинку) 

1. 8 3 за рішенням оргкомітету 

2. 9 3 за рішенням оргкомітету 

3. 10 3 за рішенням оргкомітету 

4. 11 4 за рішенням оргкомітету 

 

1.6. На творчому турі учні захищають проект на визначену тему. Захист 

проекту має відбуватися 5-7 хвилин із урахуванням відповіді 

учасника на запитання членів журі. 

1.7. Оргкомітет готує всі необхідні протоколи (можна скористатися 

зразками протоколів минулих років). 

 



2. Проведення практичного туру. 

 

2.1. Комісія з розробки завдань розробляє завдання за класами та критерії 

оцінювання результатів виконання завдань. 

2.2. Види діяльності на практичному турі (за класами): 

№ 

з.п. 

Класи Вид діяльності 

1. 8 в’язання гачком (за схемою) 

2. 9 пошиття швейного виробу 

3. 10 в’язання спицями (за схемою) 

4. 11 пошиття швейного виробу 

 

Примітка. Для розробки завдань практичного туру варто скористатись 

матеріалами зі сторінки «Трудове навчання» в соціальній мережі «Facebook». 

3. Проведення творчого туру 

 

3.1. Теми творчих проектів (за класами): 

№ з.п. Класи Теми творчого проекту На захист учні 

представляють: 

1. 8 Оберіг виріб, презентацію 

2. 9 Сучасна текстильна іграшка виріб, презентацію 

3. 10 Намисто в етнічному стилі виріб, презентацію 

4. 11 Настінна прикраса  

(розмір не більше 400 х 300) 

виріб, презентацію 

 

3.1. Оргкомітет визначає вид електронного носія для презентацій 

(компакт-диск, USB флеш-накопичувач). 

3.2. Журі розробляє критерії оцінювання творчого туру. Результати участі 

у творчому турі мають враховувати: захист проекту, спроектований і 

виготовлений виріб, презентацію (у програмі PowerPoint). 

 

Примітка. У презентації виготовлення спроектованого виробу має бути 

відображене у фотографіях.  
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