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Інформаційно-аналітичний бюлетень містить нормативні документи та 

аналітичні матеріали проведення ІІ, ІІІ, IV етапів Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання.  

Бюлетень рекомендується методистам районних (міських) відділів 

(управлінь) освіти для використання в роботі як інформаційний матеріал та 

зразок оформлення відповідної документації, а також учителям трудового 

навчання – для підготовки учнів до ІІ,  ІІІ, IV етапів олімпіади. 



 

  

 
3 

Зміст 
 

Вступ................................................................................................................. 
 

  4 

Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі в 

ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання  

у 2019-2020 навчальному році ……………………...................................... 

 

 
 

5 

Завдання та відповіді ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

трудового навчання………………………………………….……………... 
 

 

7 

Витяги з наказу Департаменту освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації від 18.12.2019 № 801-ОД «Про проведення                   

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів 

Сумської області у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у   

2019-2020 навчальному році»......................................................................... 
 

 

 

 

 
 

11 

Витяг з листа Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти від 24.12.2019 № 842 11-10 «Про умови проведення             

IIІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання»...... 
 

 

 
19 

Завдання ІІІ-го етапу Всеукраїнської  учнівської олімпіади з трудового 

навчання......................................................................................................... 
 

 
21 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового 

навчання............................................................................................................ 
 

 

32 

Аналітичний звіт про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської  

олімпіади з трудового навчання в Сумській області.................................... 
 

 
33 

Список учнів – переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання в Сумській області.................................... 
 

 
37 

Список учителів, які підготували переможців та призерів ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з  трудового навчання в Сумській 

області................................................................................................................ 
 

Методичні рекомендації щодо підготовки до IV етапу XXXVIII 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій).. 
 

 

 
39 

 
 

41 

Склад команди Сумської області на участь у IV етапі Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з трудового навчання у 2019-2020 навчальному 

році ………………………………………………………………………….. 
 

Список  рекомендованих джерел…………………………………………. 

 

 
 

 

44 
 

45 

 



 

  

 
4 

ВСТУП 

 

Наш час ставить нові завдання перед наукою і практикою, стимулює 

розвиток нових навчальних технологій, оригінальних виховних ідей, форм і    

методів навчання та виховання. Розвиток високотехнологічного 

інформаційного суспільства сприяє використанню форм навчальної роботи з 

учнівською молоддю. 

Масовими інтелектуальними та творчими змаганнями є Всеукраїнські 

учнівські олімпіади та конкурси тощо. Вони стають дієвим засобом 

формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, 

поглиблення знань, підтримки творчо обдарованої учнівської молоді. 

Талановита дитина – особистість, яка має високий ступінь здібностей до 

технічної та творчої діяльності, які вже значною мірою встигли втілитися в 

результати їхньої участі в конкурсах та олімпіадах. 

Успіхи школярів у різних етапах олімпіади значною мірою залежать від 

зусиль учителів. Щоб перемогти в олімпіаді кожен учитель дає можливість 

учням реалізувати індивідуальні творчі потреби, створює умови для оволодіння 

практичним уміннями і навичками конструкторської, технологічної діяльності, 

певного рівня професійної підготовки. Одним з показників успішності роботи 

вчителя з обдарованими учнями є результати олімпіад, конкурсів, 

конкурентоспроможність випускників під час вступу до вузів. 

Навчання обдарованих дітей – це процес, зорієнтований на розвиток 

індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів учнів. 

У роботі з обдарованими учнями велику роль відіграє процес організації 

підготовки учнів до Всеукраїнської учнівської олімпіади. За два остання 

навчальні роки команда учнів Сумської області посіла другі місця у IV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. 

Із метою урізноманітнення, систематизації матеріалів та на допомогу 

вчителю у підготовці учнів до участі у ІІ, ІІІ, IV етапах Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з трудового навчання запропоновано цей інформаційно-

аналітичний бюлетень. 
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Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі  

в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання  

у 2019-2020 навчальному році 
 

Інструктивні рекомендації щодо ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

трудового навчання у 2019-2020 навчальному році 

Документом, що визначає мету, завдання, структуру, технологію 

проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські 

олімпіади, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади 

зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 22.09.2011 № 1099, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 17.11.2011 № 1318/20056).  

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 

беруть участь учні 8-11 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: комплексної роботи та 

творчого (теоретичного) туру.  

Відповідальність за збереження інформації (конфіденційність) 

покладається на методиста методичного кабінету управління (відділу) освіти 

який, опікується проведенням олімпіади з трудового навчання в районі (місті, 

ОТГ).  

Відповідальним у районі (місті) надати методисту Сумського ОІППО 

креслення з описом інструментів та матеріалів, що були використані під час 

виконання комплексної практичної роботи в 9, 11 класах з технічних та 

обслуговуючих видів праці (відсутність друкованої інформації про практичну 

роботу дає підставу вважати, що в рамках олімпіади практичний тур не 

проводився).  

У творчому (теоретичному) турі учасникам, протягом 1 год. (тут і надалі 

береться астрономічний час), буде запропоновано знати рішення заданої 

проблеми (презентація, графічне зображення, письмове або усне пояснення 

тощо). Наприклад, запропонувати модель пристрою для компактного збору 

використаних паперових стаканчиків, запропонувати ідею(ї) перетворення 

класичних джинсів у сучасні.  

Для виконання творчого (теоретичного) завдання, хлопці 9 та 11 класів 

повинні мати прості олівці, лінійку, ластик.  

Під час виконання творчого (теоретичного) туру кожен учасник повинен 

мати роздруковані завдання (1 аркуш формату А-4) та чисті аркуші паперу для 

виконання роботи.  

На виконання комплексної практичної роботи (з елементами творчості) 

для 9, 11 класів (як хлопців, так і дівчат) передбачено по 5 годин.  

При цьому, журі виставляє окремо оцінки за комплексну та творчу 

роботи.  
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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.  

Під час роботи дівчатам надається можливість використовувати власні 

швейні машини, хлопцям – власні ручні інструменти та матеріали для 

оздоблення.  

У зв’язку з різним матеріальним забезпеченням столярних, слюсарних, 

комбінованих майстерень та кабінетів з обслуговуючої праці обладнанням та 

інструментами, завдання до практичних робіт розробляються на місцях − у 

кожному районі та місті, ОТГ самостійно; заздалегідь методистами методичних 

кабінетів управлінь (відділів) освіти, які опікуються проведенням олімпіади з 

трудового навчання в районі (місті), надається інформація учителям щодо 

матеріалів та інструментів, необхідних для виконання комплексної практичної 

роботи учнями під час ІІ етапу олімпіади.  

Критерії оцінювання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

трудового навчання у 2019-2020 навчальному році 

Творча (теоретична) робота оцінюється за критеріями, розробленими в 

день проведення олімпіади членами журі району (міста) самостійно.  

Критерії оцінювання творчої (теоретичної) роботи: 

 – доцільність вирішення проблеми; 

 – внесення змін до конструкції виробу; 

 – оптимальність запропонованого рішення; 

 – кількість пропозицій до вирішення проблеми.  

Максимальна кількість балів за творчий (теоретичний) тур – 50. 

Практична (комплексна) робота оцінюється в 100 балів.  

Критерії оцінювання практичної (комплексної) роботи: 

 – функціональність та зручність у користуванні запропонованими 

виробами; 

 – естетичність, привабливість виробу; 

 – оригінальність роботи та новизна у підході до вирішення завдань; 

 – відповідність вимогам (напрям, функціональність, призначення тощо). 

Найбільша   кількість   балів,  яку  може  отримати учасник  за два тури –  

150 балів.  

Завдання та рекомендації щодо підготовки школярів до ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з трудового навчання у 2019-2020 навчальному році 

З метою підготовки учнів до олімпіади, доцільно опрацювати теми: 

1. Основи матеріалознавства.  

2. Технологія виготовлення виробів.  

3. Основи технологій та проектування.  

4. Технологія побутової діяльності. 
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Завдання 

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 

 

Творчий (теоретичний) тур 

8-9  клас (хлопці) 

Шифр Х9 –  

Нове життя старим речам. Запропонуйте ідею(Ї) виготовлення годівнички для 

птахів.  

 

      Моделі-аналоги 
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Творчий (теоретичний) тур 

10-11  клас (хлопці) 
Шифр Х11 –  

Нове життя старим речам. Запропонуйте ідею(Ї) виготовлення орґанайзера для 

майстерні. 

 

Моделі-аналоги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Творчий (теоретичний) тур 

9  клас (дівчата) 
Шифр Д9 –  

Нове життя старим речам. Запропонуйте ідею(Ї) перетворення джинсів в 

корисні вироби. 

 

                   Моделі-аналоги 
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Творчий (теоретичний) тур 

11  клас (дівчата) 
Шифр Д11 –  

Нове життя старим речам. Запропонуйте ідею(Ї) виготовлення орґанайзера для 

рукоділля.  

 

          Моделі-аналоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Витяги з наказу Департаменту освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації від 18.12.2019 № 801-ОД 

 
Додаток 1 

 

Графік 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2019-2020 навчальному році 

Дата проведення Назва предмета Місце проведення 

1 2 3 

10-12.01.2020 Трудове навчання Комунальний заклад Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти, заїзд 10.01.2020 до 14.00 

 
Додаток 2 

 

Склад 

оргкомітету з проведення III етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад у 2019-2020 навчальному році 

Гробова  

Вікторія Павлівна 
−  директор Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, голова 

оргкомітету; 
 

Нікітін  

Юрій Олександрович 
– − 

 

ректор комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти; 
 

Бирченко  

Світлана Леонідівна 
– − начальник відділу дошкільної, загальної середньої 

освіти управління дошкільної, загальної середньої 

та інклюзивної освіти, позашкільної та виховної 

роботи Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, секретар 

оргкомітету. 

Члени оргкомітету 

Васильєв 

Анатолій Васильович 

–  ректор Сумського державного університету (за 

згодою); 
 

Гула  

Інна Вікторівна 

–  методист комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою); 
 

Данильченко  

Антоніна Миколаївна 
– − начальник управління освіти і науки Сумської 

міської ради (за згодою); 
 

Каленик  

Олександра Василівна 

–  методист по роботі з обдарованою учнівською 

молоддю комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою); 
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Карпуша 

Валентина Михайлівна 

–  методист з фізики комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти  (за згодою); 
 

Клюніна  

Наталія Василівна 

–  методист з іноземних мов комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою); 
 

Коренева  

Ірина Василівна 

–  методист з трудового навчання комунального 

закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 

Ладика  

Володимир Іванович 

–  ректор Сумського національного аграрного 

університету (за згодою); 
 

Лянной  

Юрій Олегович 
– − ректор Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка (за згодою); 
 

Метейко  

Алла Володимирівна 
– − методист з хімії комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою); 
 

Попов  

Володимир Денисович  
– − методист з географії та основ економіки 

комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою); 
 

Придатко  

Олена Олександрівна 

–  головний бухгалтер комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою); 
 

Свєтлова  

Тетяна Володимирівна 

–  методист з математики комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою); 
 

Сердюк Оксана 

Петрівна 

–  завідувач навчально-методичного відділу 

координації освітньої діяльності та професійного 

розвитку комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою); 
 

Тихенко  

Лариса Володимирівна  
– − директор комунального закладу Сумської 

обласної ради – обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю  

(за згодою); 

Третьякова 

Олена Василівна 
– − методист з історії та основ правознавства 

комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою); 
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Удовиченко  

Ірина Віталіївна  
– − проректор комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою); 
 

Чхайло  

Людмила Михайлівна 

–  методист із зарубіжної літератури та мов 

національних меншин комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (за згодою); 
 

Шерстюк  

Любов Миколаївна 
– − методист з української мови та літератури 

комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти  

(за згодою). 

 
Додаток 2 

 

 

Склад 

журі та експертів-консультантів III етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році 
 

Трудове навчання 

Голова журі – Диннік Наталія Володимирівна, директор  

Комунального закладу «Міжшкільний навчально-

виробничий комбінат» виконкому Роменської 

міської ради (за згодою); 

Заступник голови журі – Лучків Оксана Володимирівна, майстер 

виробничого навчання Грунського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату Охтирської 

районної ради (за згодою); 

Секретар – Коренева Ірина Василівна, методист з трудового 

навчання комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти (за згодою). 

Члени журі 

Гринченко Федір 

Іванович 

– учитель трудового навчання Тучненського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Миколаївської селищної ради 

Білопільського району (за згодою); 

Жбанова Надія 

Анатоліївна 

– учитель трудового навчання Сумської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23  

м. Суми (за згодою); 

Ільяшенко  

Олександр Іванович 

– учитель трудового навчання Вирівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Конотопської районної ради  (за згодою); 
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Кебець  

Світлана Миколаївна 

– учитель трудового навчання Глухівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Глухівської міської ради (за згодою); 

Марущенко  

Сергій Іванович 

– учитель трудового навчання Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15  

імені Д. Турбіна м. Суми (за згодою). 

Овсієнко  

Володимир Петрович 

– учитель трудового навчання Кролевецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

Кролевецької міської ради (за згодою); 

Рябченко Тетяна   

Володимирівна 

– завідувач швейного цеху Комунального закладу 

культури Сумської обласної ради – Сумський 

обласний театр для дітей та юнацтва (за згодою); 
Шеденко Олексій 
Миколайович 

– учитель трудового навчання Берестівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Липоводолинської районної ради (за згодою); 

Експерти-консультанти – Медвідь Ольга Юріївна, учитель трудового 
навчання опорного закладу «Кролевецький ліцей  
№ 3» Кролевецької міської ради (за згодою); 

  Обравіт Анатолій Миколайович, директор 
Сумської районної станції юних техніків Сумської 
районної ради (за згодою). 

 

Умови проведення  

IIІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання  

(технічні та обслуговуючі види праці) 2019-2020 н. р. 

 

Додаток 

до листа Сумського ОІППО 

                                                                                                24.12.2019   № 842  11-10 
 

 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 

проводиться 10-12.01.2020 року (наказ Департаменту освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації від 18.12.2019 № 801-ОД «Про проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області у 

ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  у 2019-2020 навчальному році»), 

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 України від 22.09.2011 № 1099  та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17.11.2011 № 1318/20056. 

ІІІ етап олімпіади складається з трьох турів: комплексної роботи, захисту 

проєкту та творчого (теоретичного) туру. 
 

Інформація щодо змісту та оцінювання олімпіадних завдань 
1. У    творчому     (теоретичному)      турі  учасникам,  протягом   1 год. (тут 

і надалі береться астрономічний час),  буде запропоновано виконати тестові 
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завдання з технологічним ухилом на загальну ерудицію. 

Максимальна кількість балів за творчий (теоретичний) тур – 20. 

2. На виконання комплексної (практичної) роботи (з елементами творчості)  

для 9 та 11  класів    передбачено   5 годин. Максимальна кількість балів за 

комплексну практичну роботу – 100. 

Для проведення практичного туру олімпіади хлопці повинні привезти з 

собою матеріали та інструменти, відповідно до зазначеного в таблиці 

 

 

9 клас 
  

№ 

з/п 

Розміри Матеріал Інструменти 

1. 

 
3001208  

4040 L100 (3шт) 

250305 (2шт) 

250508 

300155 (5шт) 

1208010 

10010015 

 

Деревина м’яких порід Вимірювально-

розміточний,  ножівки для 

повздовжнього та 

поперечного пиляння, 

ручний лобзик, 

пристосування для 

пиляння лобзиком, 

рубанок, набір стамесок, 

набір напилків, рашпіль, 

молоток, пасатижі, 

свердло для деревини  

Ø 2,8, Ø4, Ø8, Ø10, Ø25;  

шліфувальна шкурка, 

клей, картон для 

шаблонів. Інструменти 

для оздоблення. Саморізи 

Ø3 L25-30 (15шт). 

Інструменти для 

оздоблення. 

2. 250250 

250100 

Фанера 3-и або 5-ти 

шарова 

3. Нагелі   

3 L 30(10 шт.) 

4 L 30(5 шт.) 

Деревина твердих 

порід 
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11 клас 
 

№ 

з/п 

Розміри Матеріал Інструменти 

1. 3001208  

4040 L100 (3шт) 

250305 (2шт) 

250508 

1208010 

10010015 

Деревина м’яких порід 

 

Вимірювально-

розміточний,  ножівки для 

повздовжнього та 

поперечного пиляння, 

ручний лобзик, 

пристосування для 

пиляння лобзиком, 

рубанок, набір стамесок, 

набір напилків, рашпіль, 

молоток, пасатижі, 

свердло для деревини  

Ø 2,8, Ø4, Ø8, Ø10, Ø25;  

шліфувальна шкурка, 

клей, картон для 

шаблонів. Інструменти 

для оздоблення. Саморізи 

Ø3 L25-30 (15шт). 

Інструменти для 

оздоблення. 

 

 

 

2. 250250 

250100 

Фанера 3-и або 5-ти 

шарова 

3. Нагелі   

3 L 30(10 шт.) 

4 L 30(5 шт.) 

Деревина твердих 

порід 

 

 

Для проведення практичного туру олімпіади дівчатам необхідно привезти 

з собою власну швейну машинку (відремонтована, зручна для перевезення) та 

обов’язково такі матеріали, інструменти: нитки котушкові  

№ 40, № 50; голки швацькі; шпульки – 2 шт.; папір для моделювання виробу; 

сантиметрову стрічку; інструменти для крою – ножиці, крейду, булавки. 

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. 

Критерії оцінювання: 

– функціональність виробу та зручність у користуванні; 

– привабливість (естетична цінність) виробу; 

– володіння техніками обробки матеріалів. 

3. Під час захисту проекту учасники представлятимуть домашні роботи, 

презентуватимуть їх (3-5 хв.) та відповідатимуть на запитання членів журі (2 

хв.) щодо процесу виготовлення, особливостей конструкції, підбору 

конструкційних матеріалів тощо.  

Теми проєктів: 

Для хлопців 9 класу – «Настінний годинник». 
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Вимоги: 

– кількість –1шт.;  

– функціональність та зручність у користуванні; 

– виготовляється будь-якою технікою; 

– естетичність та привабливість виробу; 

– відповідність вимогам завдань. 

Для хлопців 11 класу – «Дитяча еко іграшка».  

   Вимоги: 

– кількість – 1 штука; 

– для дітей віком до 3 років; 

– виріб не повинен містити дрібних деталей, які може проковтнути 

дитина; 

– функціональність та зручність у користуванні; 

– виготовляється будь-якою технікою; 

– естетичність та привабливість виробу; 

– новизна у підході до вирішення завдань; 

– відповідність вимогам завдань. 

Для дівчат 9 класу – «Профітролі». 
Вимоги: 

–   кількість – 4 штуки; 

–   діаметр не менше 5 см; 

–   з натуральних інгредієнтів; 

–   з солодкою начинкою. 

Для дівчат 11 класу – «Тістечка нарізні». 

   Вимоги: 

– кількість – 4 штуки; 

– з натуральних інгрідієнтів; 

– з солодкою начинкою. 

Загальні вимоги: 

–   термін зберігання – більше 3-х діб без спеціальних умов; 

–   виготовлення з натуральних інгредієнтів; 

– дотримуватися необхідних санітарно-гігієнічних вимог безпеки праці 

до обладнання та технологічного процесу під час виготовлення 

продукції, транспортування, зберігання, презентації. 

 До творчого проекту учасники олімпіади додають в електронному вигляді  

5-6   світлин  із  зображенням  проміжних  і  кінцевого  результатів 

попередньо пропрацьованого проекту та паспорт проєкту за формою, згідно зі 

зразком 1 (для дівчат 9, 11 класів).  
Зразок 1 

 

Рецепт приготування чи послідовність виготовлення 

Назва проєкту 

Час приготування (виготовлення) (хв.): 

Кількість (шт.): 

Компоненти, матеріали: 

Покроковий рецепт приготування чи послідовність виготовлення: 
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Особисті поради з приготування (виготовлення): 

Інше (з чим смакує? скільки зберігається? тощо). 

Максимальна кількість балів за виконання завдань третього  

туру – 50.  
4. Учасники олімпіади. 

           До участі в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади допускаються 

учні-переможці попереднього етапу змагань, відповідно до заявок, поданих від 

районів (міст, ОТГ).  

          До місця проведення олімпіади учні повинні прибути 10.01.2020 року до 

13.00 організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі: 

– паспорт або свідоцтво про народження (оригінал та копію);  

– учнівський квиток (оригінал та копію); 

– медичну довідку про відсутність серцево-судинних, інфекційних 

  хвороб та контакту з інфекційними хворими (оригінал); 

– довідку про допуск до роботи на обладнанні навчальних майстерень 

(за зразком 2); 

– згоду батьків (одного з батьків) або законних представників на 

обробку персональних даних їх неповнолітньої дитини (за зразком 3). 

– згоду на обробку власних персональних даних (за зразком 4). 

Просимо звернути увагу на правильне оформлення документації на 

учасників 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). 
 

Зразок 2 

Допуск 
до роботи на обладнанні та з інструментами навчальних майстерень 

__________________________________________________________ 

(заклад освіти) 
 

Дата Інструктаж з 
правил техніки 

безпеки при 
роботі 

на обладнанні 
в шкільних 
майстернях 

Інструктаж 
з правил 
техніки 

безпеки при 
роботі 

з 
інструментами 

П.І.Б. 
учня, 
клас 

Дата 
народження 

учня 

Підпис 
учня, 
який 

пройшов 
інструктаж 

П.І.Б., 
посада 

особи яка 
провела 

інструктаж 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Директор школи         М.П.                                    П.І.Б. 
              (підпис) 

 

           Зразок 3 

ЗГОДА 

батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних 

їх неповнолітньої дитини 
 

Я, ______________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Паспорт серія ______ №______________, виданий __________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

як ___________________________________________________________________________ 

(зазначити батько/мати (законний представник) 
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даю згоду комунальному закладу Сумському обласному інституту післядипломної 

педагогічної освіти на обробку персональних даних 

_____________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові дитини) 

 

паспорт/свідоцтво про народження дитини (необхідне підкреслити) серія ___ 

№ ______________, виданий/видане ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

у тому числі із застосуванням автоматизованих засобів, ідентифікаційних даних (прізвище, 

ім’я, по батькові, адреса, місце навчання тощо), паспортних даних та/або даних свідоцтва про 

народження, та інших даних з метою визначення потенційних можливостей та особливих 

освітніх потреб дитини. 

Персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім 

особам у випадках, передбачених законодавством. Передача персональних даних третім 

особам у випадках, не передбачених законодавством, здійснюється за погодженням із мною 

або дитиною після досягнення нею повної цивільної дієздатності. 

 

______ ___________ 20__ р.                                                            _______________________ 

                                                                                                                               (підпис) 
 

   
       Зразок 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Згода  

на обробку персональних даних 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня   

2010 року № 2297-VI  даю безвідкличну згоду на:  

– обробку моїх персональних даних з первинних джерел (паспортні дані, 

ідентифікаційний номер); відомості з виданих на моє ім’я документів (про освіту, сімейний 

стан, склад родини тощо); відомостей, які надаю про себе, з метою забезпечення трудових 

відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, адміністративно-правових, 

податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; 

– передачу третім особам, Уповноваженому Верховної Ради України з прав 

людини, іншим органам державної влади та органам місцевого самоврядування, до 

повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, моїх персональних 

даних відповідно до закону.    

Підтверджую, що надані персональні дані не містять даних про расове та етнічне 

походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях 

та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що 

стосуються статевого життя, біометричних або генетичних даних.  

Ректору комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти 

НІКІТІНУ Ю.О. 
(прізвище та ініціали) 

 

 

(найменування посади та місце роботи педагога в родовому відмінку)  

 
(прізвище, ім’я, по батькові педагога  

в родовому відмінку) 
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 Ця згода діє протягом строку існування трудових відносин, а у випадках, 

передбачених законодавством, може перевищувати цей строк відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

 Своїм підписом засвідчую, що я отримав Повідомлення про володільця персональних 

даних, склад і зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом України 

«Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким 

передаються мої персональні дані.  

__________________       ________________       __________________ 

             (дата) (підпис) (ПІБ повністю) 
 

Повідомлення 

Повідомляємо, що надані Вами персональні дані обробляються КЗ Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти з метою забезпечення реалізації 

трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, адміністративно-

правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку. Відповідно до ст. 8 

Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право: 

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх 

обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи 

розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї 

інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;  

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, 

зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім 

випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а 

також отримувати зміст таких персональних даних; 

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням 

проти обробки своїх персональних даних; 

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних 

даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані 

обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, 

знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним 

їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять 

честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого 

або до суду; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист 

персональних даних; 

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних 

даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 
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Завдання 

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 
 

Практичний тур 

9 клас (хлопці) 
 

Х9______ 
 

Орґанайзер для столового приладдя 

• Спроектувати власну модель орґанайзеру для столового приладдя 

• Виготовити виріб 

• Копіювання моделей-аналогів заборонено 

Творче завдання (на свій розсуд) 

• Виконати кріплення деталей. 

• Оздобити виріб.       Моделі-аналоги 
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Практичний тур 

11 клас (хлопці) 

Х11______ 
 

Орґанайзер канцелярський 

• Спроектувати власну модель орґанайзеру  

• Виготовити виріб 

• Копіювання моделей-аналогів заборонено 

Творче завдання (на свій розсуд) 

• Виконати кріплення деталей. 

• Оздобити виріб.       Моделі-аналоги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичний тур 

9 клас (дівчата) 
Д9______ 

 

Чохол на стілець 

• Виготовити чохол на стілець 

Творче завдання (на свій розсуд) 

• Розробити композицію для аплікації 

• Оздобити виріб        Моделі-аналоги
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Практичний  тур 

11 клас (дівчата) 
Д11______ 

 

Косметичка 

• Виготовити косметичку 

Творче завдання (на свій розсуд) 

• Розробити композицію для аплікації. 

• Оздобити виріб. 
Моделі-аналоги 
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Творчий (теоретичний) тур 

9 клас (хлопці) 

 

Х9______ 

 

Запропонуйте вирішення проблеми, шляхом внесення конструктивних 

особливостей, які допоможуть малюкам сушити взуття в дитячому садочку. 
              Моделі-аналоги 

 

Шаблони 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творчий (теоретичний) тур 

11 клас (хлопці) 

 

Х11______ 
 

Запропонуйте вирішення проблеми, шляхом внесення конструктивних 

особливостей, які допоможуть дітям з особливими потребами відпочивати та 

гратися на майданчиках. 
                      Моделі-аналоги 
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Творчий (теоретичний) тур 

9 клас (дівчата) 

 

Д9______ 
 

Запропонуй ідею(ї) вирішення проблеми, шляхом внесення конструктивних 

особливостей,  які допоможуть малюкам правильно одягати взуття. 
                      Моделі-аналоги 

 

 

 

Шаблони 

 

 



Творчий (теоретичний) тур 

11 клас (дівчата) 

 

Д11______ 
 

Нове життя старим речам. Запропонуйте ідею(Ї) перетворення старих в’язаних 

речей в корисні вироби. 

           Моделі-аналоги 

 

 

 

 

 



Інформаційний дайджест 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 

 

10-12 січня 2020 року на базі Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти та Сумської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 27 відбувся ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

трудового навчання. 

В олімпіаді взяло участь 52 учнів 8-11 класів, із них 30 хлопців та  

22 дівчини. За перемогу змагалися представники 28 районів, міст та ОТГ 

Сумської області. Найчисельніші команди учнів – м. Суми (6 учнів) та  

Кролевецької міської ради (5 учнів). 

Олімпіада складалася з трьох турів: 

– практичної роботи (учасникам олімпіади було запропоновано виготовити 

виріб із визначеного набору матеріалів. Для дівчат –чохол на стілець та 

косметичка, для хлопців –орґанайзер для столового приладдя та 

орґанайзер канцелярський); 

– теоретичного туру (учасникам було запропоновано підготувати рішення 

заданої проблеми); 

– творчої роботи (захисту проєкту) – під час захисту проекту учасники 

представляли домашні роботи, презентували їх та відповідали на 

запитання  членів журі щодо процесу виготовлення, особливостей 

конструкції, підбору конструкційних матеріалів. 

Теми проектів: 

– для хлопців 9 класу – «Настінний годинник»; 

– дівчат 9 класу – «Профітролі»; 

– хлопців 11 класу – «Дитяча еко іграшка»; 

– дівчат 11 класу – «Тістечка нарізні». 

Переможцями стали 24 учні (4 – вибороли перші місця, 7 – другі, 13 – треті 

місця). 

Найбільшу кількість призових дипломів вибороли учні м. Суми та 

Кролевецької міської ради (по 4 дипломи у кожному), Липоводолинського 

району та м. Глухів (по 3 дипломи). 
 
 

 

На фото перебіг олімпіадних змагань 
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Аналітичний звіт 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з трудового навчання в Сумській області 

2019 – 2020 навчальний рік 

 

У першому та другому етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

трудового навчання були задіяні учні 8-11 класів. У І етапі взяли участь  

3941 учнів, у ІІ етапі 702 учня, з них 361 – з міських закладів загальної 

середньої освіти, 250 – сільських, 91 – зі спеціалізованих  закладів освіти.  

У рамках ІІ етапу  олімпіади у Краснопільському, Недригайлівському, 

Охтирського, Тростянецькому районах та Андріяшівської, Вільшанської, 

Верхньосироватської,  Дубов’язівської, Зноб-Новгородської, Кириківської, 

Коровинської, Нижньосироватської, Хотінської, Чупахівської,  Шалигінської, 

селищних рад, Дружбівської міської ради практичний тур не проводився. 

         10-12 січня  2020 року  відбувся ІІІ етап  олімпіади з трудового навчання 

серед учнів 8-11 класів (10 січня – день заїзду, 11 січня – практичний тур,   

12  січня – теоретичний тур та захист творчих проєктів). 

 Практичний тур проводився на базі Сумської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 27. Адміністрація та педагогічний колектив навчального 

створили  належні умови учасникам олімпіади. 

 Статистичні дані. 

Для участі в олімпіаді було подано заявок на 60 учасників (квота  

65 учнів).  Не взяли участь у ІІІ етапі олімпіади Білопільський, 

Великописарівський, Краснопільський, Охтирський та Тростянецький райони; 

Бочечківська, Грунська, Чернеччинська, Бездрицька селищні ради. Фактично у 

ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання взяли участь 52 учня з 

28 районів та міст та ОТГ Сумської області з яких: 

технічні види праці  11 клас – 17 учнів; 

     9 клас   – 13 учнів; 

обслуговуючі види праці  11 клас – 11 учениць; 

     9 клас   – 11 учениць. 

 Було заявлено  9 учнів 8 класу,  які виконували завдання за 9 клас та  

12 учнів 10 класу,  які виконували завдання за 11 клас. 

 Згідно щорічного звіту про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з трудового навчання прослідковується тенденція щодо 

зменшення  кількості учениць 9 та 11  класу,  які беруть участь в олімпіаді та 

збільшення  кількості міських  навчальних закладів, учні яких беруть участь в 

олімпіаді (рис.1). 
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Рисунок 1– Кількісне співвідношення учнів-учасників ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з трудового навчання міських, сільських, спеціалізованих, 

ОТГ закладів освіти області 
 

Найчисельнішими були команди учнів – м. Суми (6 учнів) та  Кролевецької 

міської ради (5 учнів). 

Організаційно-змістовна складова. 

Олімпіада складалася з трьох  турів:  

− комплексна робота 

Учасникам олімпіади було запропоновано виготовити виріб із визначеного 

набору матеріалів. Для дівчат – чохол на стілець та косметичка, для хлопців –

орґанайзер для столового приладдя та орґанайзер канцелярський). У цьому році 

завдання було творчого спрямування.  Робота виконувалася на  власних 

швейних машинках. Дівчата  володіли достатніми навичками роботи на 

швейних машинках. Аналіз робіт дівчат 9 та 11 класів дозволяє зробити 

наступні висновки, що завдання (обов'язкове та творче) виконали 65% учениць. 

Не всі учениці виконували волого-теплову обробку окремих вузлів так і 

швейного виробу в цілому. З порушеннями проводили розкрій. Порушені 

технологічні умови обробки застібки-блискавки. Допущені грубі помилки у 

виконанні обкантувального шва. Не відпрацьована технологія виконання 

аплікації та печворка. 

Аналіз робіт хлопців 9 та 11 класів свідчить, що 75 %  учнів виконали 

практичне завдання. Завдання було  творчого  спрямування (самостійно, за 

моделями – аналогами, розробити та виготовити власну модель виробу). Але є 

важливі зауваження: недоречне використання випалювача для оздоблення; 

неправильний вибір способів з’єднання (цвяхи); нераціональний розподіл часу. 

Учителі мало уваги приділяють психологічній підготовці учнів до олімпіади. 

− творчий (теоретичний) тур 

Учасникам було запропоновано підготувати рішення заданої проблеми. 
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Аналіз робіт свідчить, що 50% учнів повторюють програмний матеріал з 

проектування, матеріалознавство, техніка і технологічні процеси виготовлення 

виробів із конструкційних матеріалів.  

− захист проєктів 

Під час захисту проєкту учасники представляли домашні роботи, 

презентували їх та відповідали на запитання членів журі щодо процесу 

виготовлення, особливостей конструкції, підбору конструкційних матеріалів. 

Тема проєкту:   

– для хлопців 9 класу – «Настінний годинник»; 

– дівчат 9 класу – «Профітролі»; 

– хлопців 11 класу – «Дитяча еко іграшка»; 

– дівчат 11 класу – «Тістечка нарізні». 

Результати олімпіади. 

Переможцями стали 24 учні (4 – вибороли перші місця, 7 – другі, 13 – треті 

місця). Найбільшу кількість призових дипломів вибороли учні м. Суми та 

Кролевецької міської ради (по 4 дипломи у кожному), Липоводолинського 

району та м. Глухів (по 3 дипломи).  

100% результативність показали команди Кролевецького, 

Липоводолинського, Роменського, Сумського районів; м. Глухів; Березівської 

сільської ради та Комишанської (Охтирського району) сільської ради, 

Тростянецької міської ради.   

Таблиця 1 – Результати участі учнів у ІІІ етапі олімпіади у відсотках 
                  Учні-учасники 
 

%  

результативності 
 

хлопці  

11 клас 

хлопці  

9 клас 

дівчата  

11 клас 

дівчата  

9 клас 
Усього 

менше 50% 8 5 - - 13 

51%-60% 3 7 - 3 13 

61%-70% 1 1 1 2 5 

71%-80% 1 - 5 1 7 

81%-90% 2 - 1 3 6 

91%-100% 2 - 4 2 8 

Разом 17 13 11 11 52 
 
   

Учителі Медвідь О.Ю. (Кролевецька міська рада)  підготувала чотири 

призери, Сидоренко В.А. (Липоводолинський район) три призери,  та  

Лаврик Н.Є. (м. Суми)  –  два призери ІІІ етапу олімпіади з трудового навчання. 

Залишається систематично недостатньою підготовка учнів до ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання наступних районів:  

Білопільського, Великописарівського, Недригайлівського, Путивльського, 

Тростянецького районів та м. Охтирка. У цілому, варто зазначити, що 

аналізуючи причини низького рівня результатів, частина учнів не отримують 

якісних знань: уроки трудового навчання та «Технології» викладають учителі – 

фахівці з інших предметів, а рівень підготовки учнів до олімпіади з трудового 

навчання залежить від учителя як фахівця.  
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13 січня 2020 року була розглянута заява Кравченко Інни Юріївни, 

учениці 10 класу комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 6 м. Суми, учасниці ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання. У заяві апелююча не погоджується з 

результатами оцінювання за практичний тур олімпіади та творчий проєкт. 

Надані роз’яснення щодо отриманих балів ученицею за практичний тур, 

відповідно до критеріїв оцінювання, указавши на недоліки роботи:  деталізовані 

недоліки у виконаній Кравченко І.Ю. практичній роботі, у якій порушені 

технологічні умови обробки застібки-блискавки (не закріплена 

оздоблювальним швом та відсутнє закріплення (підсилювач) на початку й кінці 

застібки; синтепон не закріплений з основною тканиною та невисічений зі шва; 

при з’єднанні деталей підкладки середня частина викроєна більша за бокові, 

тому при з’єднанні з’явився дефект – дрібні складки; підкладка не закріплена 

до основної частини виробу; на підкладці виконано неякісний потайний стібок; 

не обрізані залишки ниток). Під час перевірки та оцінювання виробу була 

виявлена кравецька булавка. Не виконано творче завдання практичного туру – 

розробити композицію для аплікації (на власний розсуд). Відсутня волого-

теплова обробка як окремих вузлів, так і швейного виробу вцілому. Надані 

роз’яснення щодо виявлених недоліків у творчому проекті Кравченко І.Ю. 

Поданий проект вирізняється від зображеного у мультимедійній презентації 

покрокового виготовлення заявленого кулінарного виробу (різна нарізка, різний 

орнамент, різний порційних вихід готової страви, різна товщина шарів виробу у 

заявленій готовій продукції та мультимедійній презентації). У поданому 

рецепті присутні елементи (зазначено дату та час виготовлення), що сприяють 

можливій ідентифікації роботи; некоректно зазначено часовий інтервал 

виготовлення виробу; співвідношення кількості запропонованих інгредієнтів до 

зазначеної кількості виходу готової продукції тощо. 

За результатами апеляції бали, отримані в олімпіаді апелюючою 

Кравченко І.Ю. (123 бали, 8 місце), ученицею 10 класу комунальної установи 

Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Суми Сумської області, 

скоригувати: за практичний тур олімпіади зняти 4 балів, з урахуванням 

зазначених вище недоліків, та додати 7 балів за творчий проект на підставі 

аргументів апелюючої. У такий спосіб, – загальна кількість балів становить  

126 балів, що відповідає 8 місцю. 
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Інформація про учнів-переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської  

олімпіади з трудового навчання  

Таблиця 2 – Результати (відповідно до кількості набраних балів) участі 

учні-переможці у ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового 

навчання 

 
 

№ 

з/п 

Клас Прізвище, ім’я по 

батькові 

Назва закладу освіти К-ть 

балів 

Місце 

1 2 3 4 5 6 

1 9 Позняк  

Максим 

Анатолійович 

Глухівський навчально-виховний 

комплекс: дошкільний навчальний 

заклад – загальноосвітня школа  
І-ІІ ступенів № 4 Глухівської 

міської ради 

113 І 

2 8 Радченко 

Володимир 

Вадимович 

Комунальний заклад Сумської 
обласної ради Глухівський ліцей-

інтернат з посиленою військово-

фізичною підготовкою 

97 ІІ 

3 9 Хоменко Микола 

Олександрович 

Комунальний заклад 

Малопавлівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Комишанської 

сільської ради Охтирського району 

97 ІІ 

 

4 9 Гулін  

Максим 

Володимирович 

Стецьківський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Сумської районної ради 

93 ІІІ 

  5 9 Самиков  

Єгор  

Сергійович 

Комунальний заклад Березівської 

сільської ради «Березівський 

навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад «Веселка» 

90 ІІІ 

  6 8 Савченко  

Роман  

Юрійович 

Комунальний заклад 

Липоводолинська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 

Липоводолинської районної ради 

89 ІІІ 

7 10 Наконечний 

Владислав 

Сергійович 

Комунальна установа Сумська 
загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів №15 ім. Д. Турбіна, 

м. Суми 

168 І 

8 11 Борщ  

Дмитро 

Олександрович 

Глухівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської 

міської ради 

157 ІІ 

9 10 Мазур  

Дмитро Олегович 

Комунальний заклад 

Липоводолинська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів 

Липоводолинської районної ради 

144 ІІ 

10 11 Ємець  

Микола 

Анатолійович 

Липоводолинська спеціалізована 
школа  І-ІІІ ступенів 

Липоводолинської районної ради 

142 ІІІ 
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1 2 3 4 5 6 

11 11 Сергієнко Богдан 

Юрійович 

Глухівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської 
міської ради 

132 ІІІ 

12 10 Голосний Данило 

Сергійович 

Шосткинська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської 

міської ради 

105 ІІІ 

13 11 Противень  

Олег Миколайович 

Дубовицька загальноосвітня школа            

І-ІІІ ступенів Кролевецької 
районної ради 

98 ІІІ 

14 11 Кибенко  

Едуард 

 Іванович 

Миколаївська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Роменської 

районної ради 

97 ІІІ 

 

15 9 Єфіменко 

Єлизавета 

Андріївна 

Опорний заклад «Кролевецький 

ліцей № 3» Кролевецької 

міської ради 

170 І 

16 8 Губаренко 

Анастасія 

Романівна 

Комунальна установа Сумська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 27   м. Суми, 
Сумської області 

160 ІІ 

17 8 Кізенко  

Марія 

Олександрівна 

Комунальна установа Сумська 
загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів  № 15   

 ім. Д. Турбіна  м. Суми 

148 ІІІ 

18 8 Беспалова Оксана 

Вікторівна 

Опорний заклад 

Великочернеччинська 

спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів Сумської районної 

ради 

143 ІІІ 

19 9 Іващук  

Дар’я  

Олексіївна 

Заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 2 

Тростянецької міської ради 

142 ІІІ 

20 11 Прядко  

Яна Олександрівна 

Опорний заклад «Кролевецький 

ліцей № 3» Кролевецької міської 
ради 

170 І 

21 11 Коровніченко Анна 

Володимирівна 

Лебединська спеціалізована  

І-ІІІ ступенів школа № 7 

Лебединської міської ради 

160 ІІ 

22 11 Ярошенко  

Софія  

Олегівна 

Комунальна установа Сумська 

загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 27  м. Суми, 

Сумської області 

158 ІІ 

23 10 Костель Катерина 

Романівна 

Опорний заклад «Кролевецький 

ліцей № 3» Кролевецької міської 

ради 

153 ІІІ 

24 11 Жила  

Анна  

Андріївна 

Опорний заклад «Кролевецький 

ліцей № 3» Кролевецької 

міської ради 

155 ІІІ 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 2 
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Інформація про вчителів, які учнів-переможців підготували переможців  

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання  
 

 

 

 

Таблиця 3 – Перелік  учителів та закладів освіти, що підготували учнів-

переможців  ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

Назва закладу загальної середньої  освіти 

1 2 3 

1 Марущенко 

Сергій 

Іванович 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  № 15 ім. Д. Турбіна, м. Суми 

2 Тищенко 

Сергій 

Миколайович 

Глухівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради 

3 Сидоренко 

Володимир 

Анатолійович 

Комунальний заклад Липоводолинська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

Липоводолинської районної ради 

 4 Олійник 

Микола  

Іванович 

Дубовицька загальноосвітня школа            

 І-ІІІ ступенів Кролевецької районної ради 

 5 Гринь 

Євгеній 

Володимирович 

Миколаївська загальноосвітня школа          

 І-ІІІ ступенів Роменської районної ради 

6 Красовський 

Олександр 

Анатолійович 

Глухівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради 

7 Грива 

Сергій  

Іванович 

Шосткинська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської міської ради 

8 Кириченко 

Сергій 

Миколайович 

Глухівський навчально-виховний комплекс: 

дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів № 4 Глухівської міської ради 
 

9 Бондарєв 

Анатолій  

Іванович 

Комунальний заклад Сумської обласної ради 

Глухівський ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 
 

10 Ланчинський 

Григорій 

Петрович 

Комунальний заклад Малопавлівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Комишанської сільської ради Охтирського 

району 

11 Тепловодський 

Денис 

Володимирович 

Стецьківський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Сумської районної ради 
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1 2 3 

12 Кузнєцов 

Микола 

Васильович 

Комунальний заклад Березівської сільської ради 

«Березівський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад «Веселка» 
 

13 Медвідь 

Ольга 

Юріївна 

Опорний заклад «Кролевецький ліцей № 3» 

Кролевецької міської ради 

14 Лаврик 

Наталія 

Євгеніївна 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 27  м. Суми, Сумської 

області 

15 Івахнова 

Оксана 

Михайлівна 

Лебединська спеціалізована І-ІІІ ступенів школа 

№ 7 Лебединської міської ради 

16 Бузовська 

Валентина 

Юріївна 

Опорний заклад Великочернеччинська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів Сумської 

районної ради 

17 Лазоренко 

Олена 

Анатоліївна 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  

№ 2 Тростянецької міської ради 

18 Вакула 

Алла 

Григорівна 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д. Турбіна  

м. Суми 

  

Продовження таблиці 3 
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Методичні рекомендації 

щодо підготовки до IV етапу XXXVIII Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з трудового навчання (технологій) 
(Витяг із листа Міністерства освіти і науки України від 21.12.2019 № 1̸9-782  

«Про проведення IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового 

навчання (технологій)»)   
 

IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 

(технологій) для учнів 9-х та 11-х класів цього року проходитиме в місті Суми 

окремо за програмами з обслуговуючих та технічних видів праці і 

складатиметься з 3-х турів: теоретичного туру, комплексної роботи та творчого 

проєкту. 

Під час виконання робіт з обслуговуючих видів праці учасники можуть 

використовувати власні швейні машини, міксери, кухонне приладдя; з 

технічних видів праці – власні ручні та електричні інструменти, клеї, 

лакофарбові матеріали швидкого висихання. 

Теоретичний тур 

Учасникам протягом 2 год. (тут і далі мається на увазі астрономічний час) 

буде запропоновано підготувати рішення заданої проблеми, презентувати це 

рішення всіма доступними способами (презентація, графічні зображення, усне 

пояснення тощо) та захистити його перед журі та конкурсантами. Оцінюватися 

буде як доречність самого рішення, так і вміння сформулювати, висловити та 

відстояти свою позицію. Максимальна кількість балів за теоретичний тур – 20. 

Комплексна робота 

Учасники олімпіади проектуватимуть та виготовлятимуть виріб із 

запропонованого організаційним комітетом набору матеріалів. Під час 

комплексної роботи учасники матимуть можливість користуватися Інтернетом 

на будь-якому етапі туру. 

Для виконання зазначеного завдання з обслуговуючих видів праці 

учасникам потрібно мати: набір для рукоділля (голки, нитки, нитки для 

вишивання, пряжа для в’язання, гачок для плетіння, спиці для в’язання, 

флізелін, сінтепон тощо). Під час виконання роботи не можна використовувати 

готові аплікації, мережива, шматочки тканини для аплікацій та інші «домашні 

заготовки». 

На виконання завдання передбачається 5 годин. Робота оцінюватиметься 

в 50 балів. 

Творчий проєкт. 

Теми творчих проєктів, які виконуватимуть учасники олімпіади в Сумах: 

9 клас технічні види праці – «Настінний годинник». 

Всі учасники отримають однакові годинникові механізми, розмір яких 

буде повідомлено додатково напередодні олімпіади. 

11 клас технічні види праці – «Дитяча еко іграшка» для дітей віком до  

З років. 

Виріб не повинен містити дрібних деталей, які може проковтнути дитина. 

9 клас обслуговуючі види праці – «Профітролі». 
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Вимоги: 

– кількість – 10 штук; 

– діаметр не менше 5 см; 

– з натуральних інгредієнтів; 

– з солодкою начинкою. 

11 клас обслуговуючі види праці – «Тістечка нарізні». 

Вимоги: 

– кількість  – 10 штук; 

– з натуральних інгредієнтів; 

– з солодкою начинкою. 

До творчого проєкту учасники олімпіади з обслуговуючих видів праці 

додають рецепт приготування у довільній формі. Сам рецепт та форма його 

подачі оцінюватися не будуть. 

Для виконання творчого проєкту учасники повинні мати матеріали та 

специфічні інструменти (обладнання) для їх обробки. До прикладу: для 

виготовлення профітролей потрібно мати спеціальні мішечки із потрібними 

насадками. Під терміном «матеріали» розуміємо матеріали, підготовлені для 

певного виду діяльності (оброблена солома; лоза для лозоплетіння; мотузка для 

плетіння; борошно; цукати; какао-порошок тощо), але не готові складники 

(шкіра з вигаптуваним візерунком; дерев’яна планка з різьбою чи шипами; 

склеєна деревина; зварений шоколад чи крем; заморожене тісто тощо). 

Організатори олімпіади забезпечать учасників духовими шафами, токарними та 

свердлильними верстатами, верстаками, столярним та слюсарним 

інструментом. 

Учасники олімпіади з технічних видів праці за 1-2 дні до творчого проєкту 

матимуть можливість провести підготовчі роботи (до 1 години): склеювання та 

фарбування заготовок, інші операції, після виконання яких має пройти час для 

подальшої обробки матеріалів. Час, витрачений на підготовчі роботи, не буде 

зараховуватися до загального хронометражу творчого проєкту. Учасники 

олімпіади з обслуговуючих видів праці на 2 день творчого проєкту матимуть 

можливість провести завершальні роботи (до 0,5 години). 

На виконання завдань з обслуговуючих видів праці в 9 класі 

відводитиметься 2,5 години, у 11 класі – 4 години, а з технічних видів праці – 

5 годин. Максимальна кількість балів за виконання завдань – 50. 

Головними критеріями оцінювання творчих і комплексних робіт будуть: 

– з технічних видів праці – простота виробу та її функціональність, якість, 

естетичність та довершеність запропонованих виробів; 

– з обслуговуючих видів праці – естетичність та смак. 

Також враховуватимуться оригінальність роботи та новизна в підході до 

вирішення завдань, відповідність вимогам. 

За порушення правил техніки безпеки під час виконання завдань учасники 

можуть позбавлятися до п’яти балів рішенням голови журі за вмотивованим 

поданням членів журі у присутності учасника, до якого ця норма 

застосовується. 
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Виставка творчих робіт 

По завершенню конкурсних випробувань проходитиметься виставка робіт 

учасників олімпіади IV етапу. 

Загальнокомандна першість 

За результатами виступів усіх учасників визначатимуться переможці 

загальнокомандної першості. Для їх визначення додаються всі зайняті 

учасниками команди регіону місця, а зазначена сума ділиться на кількість 

учасників. Переможцем стає команда, результат якої після математичних 

розрахунків є найменшим. 

Учасники олімпіади 

При формуванні команди слід особливу увагу звернути на квоту учасників 

олімпіади. Якщо квота регіону, згідно з рейтингом, становить парну кількість 

учасників, то мають бути представлені порівну обидві паралелі (9 клас і  

11 клас), технічні та обслуговуючі види праці. Заміна учасника з 9-го класу 

додатковим учасником з 11-го класу чи навпаки не допускається. 

До місця проведення олімпіади (м. Суми) учні повинні прибувати 

організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі: 

– паспорт або свідоцтво про народження; 

– учнівський квиток; 

медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб та контакту з 

інфекційними хворими; 

– спецодяг (додатково латексні рукавички та особистий рушник для роботи 

за напрямом «Кулінарія»); 

– довідку про допуск до роботи на обладнанні навчальних майстерень 

(її може видати школа, районний або обласний орган управління освітою, 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти). 

Радимо особливу увагу звернути на правильне оформлення документації на 

учасників IV етапу олімпіади (прізвище, ім’я, по батькові в називному  

відмінку – з документа, що засвідчує особу; повна назва закладу освіти в 

називному відмінку – з установчих документів закладу, в якому здобуває освіту 

учасник олімпіади). 
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Склад 

команди Сумської області на участь у IV етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання у 2019-2020 навчальному році  
 

Таблиця 4 – Учні-переможці ІІІ – учасники IV етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з трудового навчання у 2019-2020 навчальному році 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

учня 

Найменування закладу 

загальної середньої 

освіти 

Клас 

навчання 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

працівника, 

який 

підготував 

учня 

Додаткова 

інформація  

1 

Наконечний 

Владислав 

Сергійович 

Комунальна установа 

Сумська загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступенів 

 № 15  ім. Д. Турбіна,  

м. Суми 

10 

Марущенко 

Сергій 

Іванович 

Переможець  

 ІV етапу 

олімпіади, 

2019 р 

2 

Борщ 

Дмитро 

Богданович 

Глухівська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 2 

Глухівської міської ради 

11 

Тищенко 

Сергій 

Миколайович 

Переможець  

 ІV етапу 

олімпіади, 

2019 р 

3 

Ємець 

Микола  

Анатолійович 

Комунальний заклад 

Липоводолинська 

спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів 

Липоводолинської  

районної ради 

11 

Сидоренко 

Володимир 

Анатолійович 

Переможець  

 ІV етапу 

олімпіади, 

2019 р 

4 

Єфіменко 

Єлизавета 

Андріївна 

Опорний заклад 

«Кролевецький ліцей  

№ 3» Кролевецької 

міської ради 

9 

Медвідь 

Ольга 

Юріївна 

– 

 

5 

Прядко  

Яна 

Олександрівна 

Опорний заклад 

«Кролевецький ліцей № 

3» Кролевецької міської 

ради 

11 

Медвідь 

Ольга 

Юріївна 
– 

  6 

Коровніченко 

Анна 

Володимирівна  

Лебединської 

спеціалізованої  

І-ІІІ ступенів № 7 

Лебединської міської ради 

11 

Івахнова 

Оксана 

Михайлівна 
– 
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