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20.12.2021 № 685/11-10                    На № _________ від __________ 
 

 
 

Керівникам місцевих органів 

управління освітою,  

директорам закладів 

інституційного догляду та 

виховання дітей 

Щодо    надання   звітів    про 

результати І та ІІ етапів, заявок на 

участь у ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  2021-2022 н.р. 

 

 

Нагадуємо, шо на виконання пункту 2.3 наказу Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації від 20.08.2021 № 416-ОД 

«Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2021-2022 навчальному році», необхідно направити 

до 24.12.2021 комунальному закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти оригінали звітів про результати 

проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів. Окрім того, – надіслати  (після отримання квоти) заявки на участь 

у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

Звертаємо увагу, що вказані вище документи необхідно оформити 

відповідно до додатків 1, 2 наказу Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації від 20.08.2021 № 416-ОД відповідальними у 

районі (місті, ТГ) за проведення олімпіад та в один із указаних способів 

надіслати до Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти (проректору з науково-педагогічної та методичної роботи  

Удовиченко І.В.), користуючись сервісами почтово-логістичних компаній, 

які надають послуги з експрес-доставки («Нова пошта», «Meest Express», 

«Delivery», «Ін Тайм» та ін., кур’єрська доставка за адресою: м. Суми,  

вул. Римського-Корсакова, 5, каб 100) або офлайн. 

Окрім того, для завчасної підготовки учнів до практичного туру 

олімпіади з технологій (трудового навчання) додаємо перелік необхідного 

обладнання (додаток до листа). 

Додаток до листа на 2 арк.  

 

В.о.ректора        Юрій НІКІТІН 
 

Аліна Сущенко 0503077635 

mailto:osvita.soippo@sm.gov.ua


Додаток  

до листа Сумського ОІППО 

20.12.2021 № 685/11-10 

 

Перелік необхідного обладнання 

до практичного туру олімпіади з технологій (трудового навчання) 

 

Для проведення практичного туру олімпіади технології (трудове 

навчання) хлопці повинні мати з собою матеріали та інструменти, відповідно 

до зазначеного в таблиці переліку 

9 клас 
№ з/п Розміри Матеріал Інструменти 

1. 40010010 (4 шт.) 

2525 L350 (6 шт.) 

4005010 (4 шт.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 L 350 

30 L 100 

Деревина м’яких порід 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревина мяких порід 

Деревина твердих порід 

Вимірювально-розміточний,  

ножівки для повздовжнього та 

поперечного пиляння, ножівка 

по металу, ручний лобзик, 

пристосування для пиляння 

лобзиком, рубанок, набір 

стамесок, набір напилків, 

рашпіль, молоток, викрутка, 

пасатижі, свердло для 

деревини  

Ø 2,8, Ø4, Ø8, Ø10, Ø25; 

шліфувальна шкурка, клей, 

картон для шаблонів. 

Саморізи Ø 3 L 25-30 (15 шт).  

Інструменти для оздоблення 

 

2. 3 L 250 (2 шт.) Металевий дріт 

3. Нагелі   

3 L 30 (10 шт.) 

4 L 30 (5 шт.) 

10 L 50 (6 шт.) 

Деревина твердих порід 

 

10 клас 
№ з/п Розміри Матеріал Інструменти 

 

1 2 3 4 

1. 25020010 (2 шт.)  

2505010 

2503030 

2505050 

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, викрутка, свердло 

для деревини  



1 2 3 4 

2. 250250 (2 шт.) 

 

Фанера 3-и або 5-ти 

шарова 

Ø 2,8, Ø4, Ø8, Ø10;  

шліфувальна шкурка, клей, 

картон для шаблонів. 

Саморізи Ø3 L25-30 (15 шт). 

Інструменти для оздоблення. 

3. Нагелі   

3 L 30 (10 шт.) 

4 L 30 (5 шт.) 

10 L 50 (5 шт.) 

Деревина твердих порід 

 

 

 

11 клас 
№ з/п Розміри Матеріал Інструменти 

1. 30020010 (2 шт) 

30012010 (2 шт) 

20012010 

1201205 

(2 шт) 

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, викрутка, стусло, 

свердло для деревини  

Ø 2,8, Ø4, Ø8;  

шліфувальна шкурка, клей, 

картон для шаблонів. 

Саморізи Ø3 L25-30 (20 шт). 

Інструменти для оздоблення. 

2. 3030 L300 (10 шт.) 

120305 (10 шт) 

2501010 (2шт.) 

Деревина мяких порід 

3. Нагелі   

3 L 120 (10 шт.) 

4 L 30 (5 шт.) 

Деревина твердих порід 

 

Для проведення практичного туру олімпіади технології (трудове 

навчання) дівчатам необхідно мати 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. 

Продовження додатку 2 


