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Порядок організації та проведення Всеукраїнської  учнівської олімпіади з 

трудового навчання, її організаційне, фінансове забезпечення, порядок участі й 

визначення переможців визначено у Положенні про Всеукраїнські учнівські 

олімпіади (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  

від 22.09.2011 № 1099 «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 

майстерності») [1]. 

Основними завданнями Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового 

навчання  є: 

– стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді; 

– виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі 

професії тощо;  

– реалізація здібностей талановитих учнів; 

– формування творчого покоління молодих науковців та практиків для 

різних галузей суспільного життя; 

– підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, 

спеціальних та фахових дисциплін, формування у колах учнівської молоді 

навичок дослідницької роботи; 

– активізація всіх форм позанавчальної та позашкільної роботи з учнями;  

підвищення рівня викладання навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, 

фахової підготовки учнів тощо [2]. 

Олімпіада з трудового навчання проводиться у два-три тури [1]. Однією з 

головних складових організації учнівської олімпіади є психологічна підготовка 

здобувачів освіти до змагань. 

Наголошуємо, що під час підготовки учнів до виконання теоретичного 

туру  та практичної роботи необхідно звернути увагу на вирішення творчих 

завдань та уміння розраховувати час,  добирати оптимальні технології 

виготовлення та оздоблення виробів [3].  

Рекомендуємо учителям трудового навчання дотримуватися критеріїв 

оцінювання змісту олімпіадних завдань: 

– доцільність вирішення проблеми; 

– внесення змін до конструкції виробу; 

– оптимальність запропонованого рішення; 

– кількість пропозицій до вирішення проблеми. 

– 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). 



З метою підготовки учнів до олімпіади, рекомендуємо опрацювати теми та 

розділи: 

– Основи конструювання та моделювання (елементи графічної грамоти, 

конструювання виробів, моделювання виробів). 

– Обробка матеріалів (елементи матеріалознавства, елементи 

машинознавства, робота на швейній машинці, станках та верстатах, пошиття 

швейних виробів, ручна обробка деревинних матеріалів тощо). 

– Проєктна діяльність (творчий проєкт, виробниче проєктування, художнє 

конструювання). 

– Технологія побутової діяльності. 

Для підвищення якості підготовки учнів до Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання рекомендуємо: 

– залучати учнів до роботи з візуальними джерелами з метою формування 

ключових, предметних компетентностей, навичок дослідницької діяльності, 

розвитку в учнів аналітичного, самостійного, критичного мислення (вироби з 

різноманітних конструкційних матеріалів, інструкційні та технологічні карти 

тощо);  

– проводити практичні заняття, майстер-класи, спрямовані на розгляд 

складних тем навчальної програми з трудового навчання та технології, 

розв’язування творчих завдань; 

– організовувати обговорення теми, завдання для практичного виконання 

виробу у дистанційному режимі. 
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