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ВСТУП 
 

Учитель плекає особистість. Але особистість може бути сформована 
лише особистістю. Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової 

наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні 

види пошукової, розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу 

висококваліфікованим, небайдужим до свого предмету вчителям. Розвиток 
обдарованості учнів залежить від професійного рівня педагогів та використання 

креативних методів навчання. У практиці педагогічної діяльності слід 

використовувати нові технології навчання, які сприятимуть розвитку 
інтелектуальної, творчої, предметної або лідерської обдарованості. 

Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво виражений інтерес 

до певної галузі знань. Немає потреби примушувати їх вчитися, вони самі 

шукають собі роботу, нею займаються, присвячують їй увесь свій вільний час. 
 Основним завданням загальноосвітнього навчального закладу є пошук 

форм та методів розкриття потенціальних можливостей кожного учня. 

Особливе місце в цій роботі займає пошук та розвиток обдарованих учнів.  
Ефективність роботи з обдарованими учнями Сумської області 

підтверджується тим, що вони стають переможцями та призерами ІV етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. 

 З метою урізноманітнення, систематизації матеріалів та на допомогу 
вчителю у підготовці учнів до участі у різних етапах Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання запропоновано цей інформаційно-аналітичний 

бюлетень. 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ 

Н А К А З  

м. Київ 

14  08  2012                                                                       № 916 

 

Про проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів 
у 2012/2013 навчальному році 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 

майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, згідно з 

наказами  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 29 вересня 

2011 року № 1127 «Про затвердження графіка проведення IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад на 2012–2014 роки» та  від 27 червня  
2012 року № 751 «Про започаткування щорічної Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з фізичної культури і спорту», з метою пошуку, підтримки, розвитку 

творчого потенціалу обдарованої молоді 
 

НАКАЗУЮ: 
 

 1. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки 

Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій забезпечити проведення Всеукраїнських   
учнівських   олімпіад  з української мови та літератури, російської мови і 

літератури, англійської, іспанської, німецької, французької мов, історії,  

правознавства, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, екології,  
географії, інформатики, інформаційних технологій, економіки, трудового 

навчання, педагогіки і психології, фізичної культури: І етап  – у жовтні  

2012 року, ІІ етап –  у листопаді-грудні 2012 року, ІІІ  етап  –  у січні-лютому 

2013 року. 
 2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  (Удод О. А.): 

 2.1. Здійснити організаційне-методичне забезпечення проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів  2012/2013 навчального року.  
 2.2. Забезпечити організацію та координацію проведення ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад: 

 з української мови та літератури (8-11 класи) – у Запорізькій області;                      
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 з російської мови і літератури (8-11 класи) – у Автономній Республіці 

Крим; 

 з англійської мови (9-11 класи) – у Черкаській області;                                    

 з іспанської мови (9-11 класи) – у Черкаській області;                                    
 з німецької мови (9-11 класи) –  у Київській області;                                           

 з французької мови (9-11 класи) – у Київській області;                           

 з історії (8-11 класи) – у  Хмельницькій області;                        

з  правознавства (9-11 класи) – у Львівській  області;                     
 з математики (8-11 класи) – у Одеській області;                                    

 з фізики (8-11 класи) – у Херсонській області;                                     

 з астрономії (10 - 11 класи) – у м. Києві; 
 з хімії (8-11 класи) – у  Рівненській області;                                    

 з біології  (8-11 класи) – у Донецькій області;                               

 з екології (10-11 класи) – у  Донецькій області; 

 з географії (8-11 класи) – у Закарпатській області;                                         
 з  інформатики (9-11 класи) – у Луганській  області;  

            з інформаційних технологій (10-11 класи) – у  Дніпропетровській області;                  

 з  економіки (9-11 класи) – у Тернопільській області;                                    
 з трудового навчання (9 та 11 класи) – у м. Севастополі;                  

          з педагогіки і психології (11 клас) – у Житомирській  області; 

 з фізичної культури і спорту (11 клас) – у  Харківській області. 

 2.3. Cформувати кількісний склад команд ІV етапу відповідних 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2012/2013 навчального року згідно                   

з рейтингами (додатки 1-20); олімпіади з педагогіки та психології – по 1 учню  

11 класу  від регіону; олімпіади  з фізичної культури і спорту – по 2 учні  
11 класів (1 хлопець та 1 дівчина) від регіону. 

2.4.  Провести фінальні етапи Всеукраїнських турнірів:  

 юних фізиків – у Херсонській  області;                    

 юних хіміків – у Чернігівській області;                           
 юних математиків – у Чернівецькій області;                  

 юних істориків – у Миколаївській області;                    

 юних винахідників і раціоналізаторів – у Чернігівській області;                            
 юних біологів – у Хмельницькій області;                                    

юних інформатиків – у Херсонській області;                                 

  юних правознавців – у Київській області;                              

юних журналістів – у Сумській області;                              
юних географів – у  Вінницькій області;                            

 юних економістів – у Сумській області. 

 3.  Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) 

забезпечити загальне керівництво Всеукраїнськими учнівськими олімпіадами  
та турнірами. 

          4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки 

Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій подати до Інституту інноваційних технологій 

і змісту освіти  (03035,  м. Київ,   вул. Урицького, 36): 
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 4.1. До 15 вересня 2012 року пропозиції щодо персонального складу журі 

фінальних етапів Всеукраїнських турнірів юних фізиків, юних хіміків, юних 

математиків, юних винахідників і раціоналізаторів, юних біологів, юних 

правознавців,  юних географів, юних економістів.  
         4.2. До 15 листопада 2012 року пропозиції щодо персонального складу 

журі ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і фінальних етапів 

Всеукраїнських турнірів юних істориків, юних журналістів та юних 

інформатиків. 
4.3. До 5 березня 2013 року завдання ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, звіти про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та 

заявки на участь команд у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 
 5. Керівникам  установ  освіти регіонів, у  яких згідно з  підпунктами 2.2,  

2.4 пункту 2  цього  наказу   планується   проведення  ІV етапу   Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і фінальних етапів Всеукраїнських турнірів 2012/2013 

навчального року, подати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти  
пропозиції щодо програм і складу оргкомітетів відповідних змагань у строки, 

зазначені в пункті  4  цього наказу. 

 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника                    
Міністра  Жебровського Б. М. 

 

Міністр                    Д. В. Табачник 

 
      Додаток  19 

      до наказу Міністерства  

                                                                                                               освіти і науки,  

                                                                                                                   молоді та спорту  

 14 08 2012  № 916 

Підпис наявний в оригіналі 
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Підпис наявний в оригіналі 
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Сумська  обласна  державна  адміністрація 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ 
НАКАЗ 

 

27.11.2012                                                      Суми                                                     № 845-ОД 

 

 

Про проведення ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад та участь команд учнів 
Сумської області у IV етапі 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад у 2012-2013 
навчальному році 

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 14.08.2012 № 916 «Про проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів у 2012-2013 навчальному році», відповідно до Положення 

про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 
олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  

від 22.09.2011 № 1099,   зареєстрованого   в   Міністерстві   юстиції   України   
17.11.2011 за   № 1318/20056 та з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого 

потенціалу обдарованої молоді 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у січні-лютому 2013 року на базі Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, навчальних закладів м. Суми 

III етап Всеукраїнських учнівських олімпіад.  

2. Затвердити склад організаційного комітету, журі, експертів-

консультантів, умови та графік проведення III етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад (додаються). 

3. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 

(Живодьор В.Ф.) 
1) Утворити до 15.12.2012 комісії з підготовки завдань III етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад. 

2) Розробити та подати на затвердження до 30.12.2012 кошторис витрат 
на проведення ІІІ етапу олімпіад, відбірково-тренувальних зборів та відправку 

команд області на ІV етап олімпіад. 

3) Провести у період 27.02. – 02.03.2013 відбірково-тренувальні збори 

команд області для участі у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 
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4. Начальникам управлінь (відділів) освіти райдержадміністрацій,   

міськвиконкомів (міських рад): 

1)  Забезпечити участь команд районів (міст) у III етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад відповідно до заявок.  
2)  Склад команд сформувати відповідно до квоти (додаток). 

3)  Проїзд учасників та відрядження педагогічних працівників (керівників 

команд, членів журі) здійснити за рахунок організації, що відряджає. 

5. Сумському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
(Живодьор В.Ф.), управлінню освіти і науки Сумської міської ради 

(Данильченко А.М.), Сумському державному педагогічному університету імені 

А.С. Макаренка (Кудренко А.І.), Сумському державному університету 
(Васильєв А.В.) створити належні умови для проведення ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у навчальних закладах, забезпечити роботу 

журі та відрядити керівників команд на IV етап олімпіад.  

6. Подати до 05.03.2013 підсумкову документацію про проведення III 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад до Інституту інноваційних 

технологій та змісту освіти Міністерства освіти  і науки, молоді та спорту 

України. 
7. Витрати на проживання, харчування, організаційне обслуговування під 

час проведення III етапу олімпіад,  виплату  добових та проїзд  команд  області 

для участі у IV  етапі  олімпіад провести за рахунок загального фонду 

кошторису Сумського обласного  інституту  післядипломної  педагогічної 
освіти.  

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  
 

 

Т.в.о. начальника  

управління освіти і науки                   І.О. Пєсоцька 

 

 

                             

    Ю.І. Харламов                           т.в.о.    заступника    начальника 

     управління – начальника відділу 

 

 

           В.А.Романець     головний спеціаліст- юрисконсульт 

 

 

           В.Ф.  Живодьор                              в.о. ректора Сумського обласного 

     інституту післядипломної  

  педагогічної освіти  

 

 

Підпис наявний в оригіналі 



              Затверджено 

   начальник управління  
        освіти і науки  

         27.11.2012  № 845-ОД  
 

ГРАФІК 

проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2012-2013 навчальному році 
         (витяг) 

 

 

Дата проведення 

 

Назва предмету Місце проведення 

1 2 3 

16 лютого 2013 

17 лютого 2013 
18 лютого 2013 

трудове навчання обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, СумДУ 
заїзд 16.02.2013 до 17.00 год. 

 

 Примітка: реєстрація відбудеться в Сумському обласному інституті 

післядипломної  педагогічної освіти за адресою: вул. Римського-Корсакова, 5, 

м. Суми.  
 

 

Т.в.о. заступника начальника  

управління – начальника відділу       Ю.І. Харламов 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Підпис наявний в оригіналі 
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    Затверджено 

    Наказ управління  
         освіти і науки  

         27.11.2012№ 845-ОД  
 

СКЛАД 

оргкомітету III етапу Всеукраїнських учнівських  

олімпіад у 2012-2013 навчальному році 

 

Пєсоцька 
Інеса Олександрівна 

  т.в.о. начальника управління освіти і науки 
облдержадміністрації, голова оргкомітету; 

Харламов 

Юрій Іванович 
 

–  т.в.о. заступника начальника управління – начальника 

відділу дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти управління освіти і науки 

облдержадміністрації, заступник голови оргкомітету; 

Живодьор  

Володимир 
Федорович 

–  

 

в.о. ректора обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, доцент, заступник голови 
оргкомітету; 

Павловська  

Лариса Миколаївна 
 

–  провідний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти, секретар 
оргкомітету; 

Бутенко 

Валерія Анатоліївна 
–  методист зі світової літератури обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 

Васильєв 
Анатолій 

Васильович 

–  ректор Сумського державного університету, кандидат 
технічних наук, професор; 

Голубенко Тетяна 

Сергіївна 

–  методист біології обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти; 
Данильченко 

Антоніна 

Миколаївна 

–  начальник управління освіти і науки Сумської міської 

ради;  

Деменков  

Денис Вікторович 

–  старший викладач кафедри теорії та методики 

виховання обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, методист з фізичної культури; 

 
Іваненко  

Наталія Ергівна 

–  методист з інформатики обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 

 
Каленик 

Олександра 

Василівна 

–  методист історії та основ правознавства обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Коренева 
Ірина Василівна 

–  методист трудового навчання обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти; 
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Коростіль  

Лідія Анатоліївна 
–  старший викладач кафедри методики початкової та 

природничо-математичної освіти, методист хімії 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук; 
Кода  

Світлана Василівна 

–  старший викладач кафедри методики початкової та 

природничо-математичної освіти, методист з фізики 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти; 
Кудренко  

Анатолій Іванович 
–  ректор Сумського державного педагогічного 

університету ім. А.С. Макаренка, кандидат 

педагогічних наук, професор; 
Клюніна  

Наталія Василівна 

–  старший викладач кафедри педагогіки та 

інноваційних технологій, методист іноземних мов 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти; 
Попов  

Володимир 

Денисович  

–  методист географії та основ економіки обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти; 

Ладика Володимир 

Іванович 

ректор Сумського національного аграрного 

університету, доктор сільськогосподарських наук, 

професор (за згодою); 

Придатко Олена 
Олександрівна 

–  головний бухгалтер обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти; 

Свєтлова Тетяна 

Володимирівна 

–  методист математики обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 
Тихенко  

Лариса 

Володимирівна  

–  директор обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

Удовиченко  
Ірина Віталіївна  

–  проректор обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, 

доцент; 

Фурман 
Олена 

Олександрівна 

–  методист з інклюзивної освіти обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти; 

Шерстюк  

Любов Миколаївна 
–  методист української мови та літератури обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти; 
Юрченко  

Людмила Іванівна  
–  методист з виховної роботи обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 
 

 
Т.в.о. заступника начальника  

управління – начальника відділу                     Ю.І. Харламов 

Підпис наявний в оригіналі 
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         Затверджено 

   Наказ управління  
        освіти і науки  

         27.11.2012  № 845-ОД  
 

 

СКЛАД 

журі III етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових дисциплін у 2012-2013 навчальному році 

(витяг) 

 

Трудове навчання 

 

Голова журі Євдокименко Олександр Єгорович, 
заступник директора з навчально-виховної 
роботи міського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату м. Суми; 

Заступники голови журі Медвідь Ольга Юріївна, учитель трудового 
навчання вищої категорії Кролевецької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Кролевецької районної ради; 

Секретар журі Коренева Ірина Василівна, методист з 
трудового навчання обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти; 

Члени журі 

Бізюкова  

Тетяна Миколаївна 

 

– майстер виробничого навчання, спеціаліст  

І категорії, викладач, голова методичної 

комісії швейного профілю ПТНЗ 
«Сумського центру професійно-технічної 

освіти з дизайну та сфери послуг»; 

Дердун  
Володимир Анатолійович 

– учитель трудового навчання вищої категорії 
Успенської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів ім. Г.П. Головенського 

Успенської сільської ради Буринського 

району; 
Журенко  

Володимир Миколайович 

 

– учитель трудового навчання вищої  

категорії Роменської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  
ім. П.І. Калнишевського Роменської міської 

ради; 

Луцковська  

Тетяна Іванівна 

– учитель трудового навчання першої 

категорії Олександрівської гімназії м. Суми;  
Рудень  

Іван Іванович 

– учитель трудового навчання вищої категорії 

Сумської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 6 м. Суми; 
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Фурса  

Галина Петрівна 

– учитель трудового навчання вищої категорії 

Свеської спеціалізованої школи                         

І-ІІІ ступенів № 1 Ямпільської районної 

ради; 
Шкурат  

Іван Іванович 

– учитель трудового навчання вищої категорії 

Садівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Сумської районної ради; 

Експерти-консультанти Марущенко Сергій Іванович, учитель 
трудового навчання першої категорії 
Сумської загальноосвітньої школи                          
І-ІІІ ступенів № 15 м. Суми; 
Приходько Галина Василівна, майстер 
виробничого навчання, спеціаліст І категорії 
ПТНЗ «Сумського центру професійно-
технічної освіти з дизайну та сфери послуг». 

 

Т.в.о. заступника начальника  
управління – начальника відділу                     Ю.І. Харламов 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Підпис наявний в оригіналі 
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        Затверджено 

   Наказ управління  
        освіти і науки  

        27.11.2012 № 845-ОД  
 

УМОВИ 

проведення  Всеукраїнських учнівських олімпіад  

 
 Всеукраїнські учнівські олімпіади проводяться щороку серед учнів 

загальноосвітніх, професійно-технічних та інтернатних навчальних закладів 

відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 22.09.2011 № 1099 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17.11.2011 за № 1318/20056. 

На всіх етапах олімпіад учні мають право брати участь у змаганнях за 

клас, не молодший, від класу їх фактичного навчання в школі. За бажанням 
учасник має право, на загальних умовах, брати участь у змаганнях серед учнів 

старших класів (порівняно з класом навчання). 

Команди районів (міст) області прибувають на змагання відповідно до 

квоти, заявок. У разі хвороби учня з основного складу команди дозволяється 
його заміна учасником, заявленим у резерві, та відповідної вікової категорії                     

(у разі відсутності такого  команда прибуває не в повному складі, довільна 

заміна учасників забороняється).  
У день проведення олімпіад членами оргкомітету довільно обирається 

один із двох комплектів варіантів завдань, який оприлюднюється учасникам. 

Оргкомітетами здійснюються всі необхідні заходи для забезпечення секретності 

змісту завдань та публічного їх оголошення. 
Усі олімпіади поводяться згідно з методичними рекомендаціями та 

критеріями оцінювання, розробленими Міністерством освіти і науки, молоді та 

спорту України. Олімпіади з хімії, фізики, педагогіки та психології, біології, 
екології, інформатики, інформаційних технології, фізичної культури 

складаються з двох турів: теоретичного та практичного; трудового навчання та 

іноземних мов – трьох турів (трудове навчання: комплексна робота, захист 

проекту, творчий тур; іноземна мова: аудіювання, визначення рівня 
мовленнєвої компетенції читання, творча письмова робота). До переліку 

практичних завдань з фізичної культури входять: легка атлетика, гімнастика, 

гандбол, баскетбол, туризм (хлопці, дівчата), волейбол (дівчата), футбол 
(хлопці).  

 Олімпіада з інформаційних технологій проводиться на комп’ютерах із 

використанням операційних систем Windows XP/Vista/7, офісних додатків 

MS Office (XP-2010 Professional). Завдання практичного туру спрямовані на 
роботу з пакетом Microsoft Office: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office  
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Power Point та MS Office Access. Мови програмування: Pascal (Borland, Free), 

C/C++. 

Під час виконання завдань І, ІІ, ІІІ етапів олімпіад учні сидять по одному 

за партою, спілкування між собою учасників забороняється. Не дозволяється 
користування довідковою літературою, таблицями, калькуляторами та іншими 

обчислювальними засобами (мобільним телефоном, цифровими пристроями).  

Порядок виконання завдань учень може обирати самостійно. Завдання 

записується за тим номером, за яким воно вказано. 
При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, 

забороняється використання будь-яких позначок, різних кольорів написання, 

які сприяли б дешифруванню роботи. 
У разі порушення Положення, Умов проведення олімпіад, член 

оргкомітету та голова журі мають право позбавити будь-якого учня подальшої 

участі в змаганнях, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання 

журі.  
За гострої необхідності учасник олімпіади, з дозволу представника 

робочої групи, залишивши роботу на столі, може вийти з аудиторії на 5 хвилин.  

Оргкомітетами забезпечуються однакові умови для виконання 
учасниками запропонованих завдань та дотримання однакових вимог при 

перевірці робіт. Після того, як час на виконання завдань вичерпаний, член 

робочої групи збирає роботи учасників олімпіади та передає їх члену 

оргкомітету, відповідальному за проведення цієї олімпіади.  
 Член оргкомітету шифрує роботи, залишає у себе обкладинки, а роботи 

передає особисто голові журі для перевірки.  

 Журі ретельно перевіряє роботи та за кожне завдання виставляє 
кількість набраних балів, потім підраховує їх загальну суму. Журі перевіряє 

тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами 

журі не розглядається.. Після перевірки кожна робота підписується головою 

журі, секретарем, експертом-консультантом і не менше як двома членами журі. 
Після цього член оргкомітету розшифровує роботи. На підставі результатів 

оформлюється протокол засідання журі по кожному класу окремо. Протоколи 

передаються секретарю оргкомітету. Усі учнівські роботи та один примірник 
протоколу залишаються у секретаря відповідного фахового журі та 

зберігаються рік. 

 З приводу правильності та об’єктивності оцінки виконаних завдань 

учасник олімпіади має право подати апеляцію, відповідно до Положення. 
Забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у 

перебіг змагань, перевірку робіт та розгляду апеляцій.  

Для консультацій щодо розв’язання спірних питань у роботі журі 

(правильність перевірки, об’єктивність оцінювання робіт, визначення 
переможців ) наказом призначаються експерти-консультанти. 

Кількісний та якісний склад учасників визначає оргкомітет кожного 

етапу олімпіад. Формування команд, визначення кількісного складу здійснює 
оргкомітет відповідно до квоти учасників, яка затверджується наказом 

управління, відділу освіти.  
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 На кожному етапі олімпіад визначається кількість переможців, їх 

нагородження, які затверджуються спільними рішеннями оргкомітету і журі. 

 За проведенням олімпіад здійснюється громадське спостереження 

представників учнівського самоврядування навчальних закладів, засобів 
масової інформації. 

 

 

Т.в.о. заступника начальника  

управління  начальник відділу                                                      Ю.І. Харламов 

 

 
      

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Підпис наявний в оригіналі 
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     Додаток  

до наказу  управління  

          освіти і науки  

           27.11.2012№ 845-ОД  
 

КВОТА 

 (кількість учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

у 2012-2013 навчальному році) 
 (витяг) 

 

№ 
з/п 

Райони, міста 

Трудове навчання 

Технічна праця 
Обслуговуюча 

праця 

1.    Білопільський район 1 1 

2.    Буринський район 1 1 

3.    В-Писарівський район 1 – 

4.    Глухівський район 2 – 

5.    Конотопський район 1 1 

6.    Краснопільський район 1 1 

7.    Кролевецький район 2 2 

8.    Лебединський район 1 1 

9.    Л-Долинський район 4 1 

10.    Недригайлівський район 1 1 

11.    Охтирський район 1 1 

12.    Путивльський район 1 1 

13.    Роменський район 1 – 

14.    С-Будський район 1 2 

15.    Сумський район 2 3 

16.    Тростянецький район 1 1 

17.    Шосткинський район 1 2 

18.    Ямпільський район 1 1 

19.    м. Суми  4 4 

20.    м. Глухів 3 2 

21.    м. Конотоп 2 2 

22.    м. Лебедин 1 2 

23.    м. Охтирка 1 1 

24.    м. Ромни 3 3 

25.    м. Шостка 3 2 

26.    Обласна гімназія-інтернат 1 – 

27.    Кадетський корпус – – 

Усього 42 36 
 

Т.в.о. заступника начальника  

управління  начальник відділу            Ю.І. Харламов 

Підпис наявний в оригіналі 
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Умови проведення  

IIІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 

(технічні та обслуговуючі види праці) у 2012-2013 н. р. 

 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 
проводиться 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, молоді та спорту 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 

проекту та творчого (теоретичного) туру. 

 

Рекомендації щодо змісту та оцінювання олімпіадних завдань 

 
1. У    творчому     (теоретичному)      турі   учасникам,  протягом   2 год. 

(тут і надалі береться астрономічний час),  буде запропоновано дати відповіді 
на питання творчого характеру, які охоплюють розділи навчальної програми. 
Наприклад: сконструювати пристосування для вирощування розсади, 
проаналізувати запропоновані матеріали та вибрати один із них для 
виготовлення певного виробу; із запропонованих варіантів вирішення завдання 
обрати оптимальний чи запропонувати свій варіант; проаналізувати переваги і 
недоліки окремих пристроїв, інструментів, матеріалів тощо.  

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

Для   виконання   творчого  (теоретичного)  завдання  хлопці  та дівчата 9, 

11 класів повинні мати креслярський набір, прості олівці, набір кольорових 
олівців, лінійку, ластик.  

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

творчості)    для    9  та  11  класів    передбачено  по 6 годин. 

Для проведення практичного туру олімпіади хлопці повинні 

привезти з собою наступні матеріали та інструменти: 

9 клас 

Брусок (твердої породи) 40×40×180 – 1 шт. 
Матеріали для оздоблення 

Дріт мідний ø 0,8-1мм; L-0,5м., або цупка нитка 

Ножівка 
Рубанок 

Набір стамесок 

Свердла: ø16; 14 

Штангенциркуль 
Лінійка 

Олівець 

Рейсмус 

Кутник 
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Рашпіль 

Наждачний папір 

Випалювач 

Морилка 
Набір напилків 

11 клас 

Брусок (м’якої породи) 100×60×200 – 1 шт. 

Циліндр ø20  L200 – 1шт. 
Нагель ø5  L20 – 10шт. 

Дріт сталевий ø3  L200 мм. 

Брусок 20×20×200 – 1шт. 
Цвяхи 2×30 – 20шт. 

Клей ПВА 

Дріт мідний ø 0,8-1мм; L-0,5м., або цупка нитка 

Матеріали для оздоблення 
Ножівка 

Рубанок 

Набір стамесок 
Свердла: перове ø25, 

 спіральне ø3; 5 

Штангенциркуль 

Лінійка 
Рейсмус 

Струбцина 100мм. 

Рашпіль 
Наждачний папір 

Випалювач 

Олівець 

Морилка 
Кутник 

Набір напилків 

Коловорот 
Для проведення практичного туру олімпіади дівчата повинні 

привезти з собою наступні матеріали та інструменти: нитки котушкові  

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

сантиметрову стрічку; інструменти для крою – ножиці, крейду, булавки; для 
проведення волого-теплової обробки – електричну праску, подовжувач; для 

оздоблення виробу – вишивальні нитки, тасьму, флізелін на клейовій основі. 

 

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. 
Під час роботи дівчата матимуть можливість використовувати власні 

швейні машини. Про користування особистою швейною машиною  необхідно 
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повідомити за телефоном 0502399234 до 08.02.2013 року. Пізніше цієї дати 

повідомлення прийматися не будуть. 

Максимальна кількість балів за комплексну практичну роботу – 60. 

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 (5-7 хв.) та відповідатимуть на запитання членів журі  

(3-5 хв.) щодо процесу виготовлення, особливостей конструкції, підбору 

конструкційних матеріалів тощо. У презентації потрібно висвітлити такі етапи 
проекту: дослідження, проектування, виготовлення, застосування.  

Теми проектів: 

– хлопці 9 класу – «Ручка для письма»; 

– дівчата 9 класу –  «Пальчиковий театр» (не менше 2-ох фігур на тему 
українських народних казок); 

– хлопці 11 класу – «Пристосування для реалізації мого хобі»; 

– дівчата 11 класу – «Народна лялька». 
Вироби мають бути не громіздкими та виконуватись у межах 12 годин 

для 9 класу та 18 годин для 11 класу.  

Максимальна кількість балів за виконання завдань третього туру – 40.  

Критерії оцінювання: 
– відповідність вимогам умов проекту (напрям, презентація, захист 

тощо); 

– функціональність виробу та зручність у користуванні; 
– естетична цінність, привабливість виробу; 

– оригінальність роботи та новизна у підході до вирішення завдань. 

4. Виставка творчих робіт. 

Під час проведення теоретичного туру олімпіади  проходитиме виставка 
творчих робіт. Керівники команд оформлюватимуть стенд району (міста) у 

конференційній та відео залах Сумського ОІППО з творчого доробку учнів.  

Переможці визначатимуться за такими напрямами:  
– упровадження інноваційних технологій; 

– висока майстерність виконання виробів; 

– збереження народних традицій; 

– стиль оформлення стенду; 
   – презентація району (міста). 
5. Учасники олімпіади. 

           До участі в ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади допускаються 

учні, які внесені до заявок, затверджених організаційним комітетом олімпіади. 
Заміна учасника з 9-го класу додатковим учасником з 11-го класу не 

допускається.   

          До місця проведення олімпіади учні повинні прибувати 16.02.2013 року 
до 16.00 організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі: 

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

– копію першої сторінки паспорта учителя, який підготував учасника 

олімпіади;  

– відтиск оригіналу печатки навчального закладу, з якого прибув 
учасник. 

Відкриття олімпіади − 16.02.2013 о 17.00. 

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 

Допуск 
до роботи на обладнанні та з інструментами навчальних майстерень 

__________________________________________________________ 
(навчальний заклад) 

 

Дата Інструктаж з 
правил 
техніки 

безпеки при 
роботі 

на 
обладнанні 
в шкільних 
майстернях 

Інструктаж 
з правил 
техніки 

безпеки при 
роботі 

з 
інструментами 

П.І.П. 
учня, 
клас 

Дата 
народження 

учня 

Підпис 
учня, 
який 

пройшов 
інструктаж 

П.І.П., 
посада 

особи яка 
провела 

інструктаж 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Директор школи         М.П.                                           П.І.П 
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ЗАВДАННЯ 
 

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 

Творчий (теоретичний) тур 

9 клас (дівчата) 

Розробити модель спідниці 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделі-аналоги 
 

Завдання: 

I. Проаналізуйте зразки виробів: 
II. Виконайте ескіз Вашої моделі спідниці 

ІІІ.     Опишіть розроблену модель спідниці 

IV. Складіть інструкційну карту виготовлення вашої моделі. 

 
Практичний  тур 

9 клас (дівчата) 

Торбинка для спортивного одягу 
 

Завдання: 

 Виготовити торбинку для спортивного одягу, не виходячи за габаритні 
розміри 40см×40см. 

 На торбинці повинна бути застібка та ручка. 

 Спосіб оздоблення виробу – аплікація. 
 

Творче завдання (на свій розсуд) 

 Виконати моделювання виробу. 

 Додатково оздобити виріб іншими техніками, наприклад, вишивкою. 

 Вид застібки та ручки – довільний. 

 

 

 

 

1 
2 

3 
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Творчий (теоретичний) тур 

9 клас (хлопці) 

Розробити серветницю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделі-аналоги 
Завдання: 

І. Проаналізуйте зразки виробів: 

ІІ. Виконайте ескіз Вашої моделі серветниці 
ІІІ. Опишіть розроблену модель серветниці 

ІV. Складіть інструкційну карту виготовлення Вашої моделі. 

 

Практичний  тур 

9 клас (хлопці) 
Ялинкова іграшка «Санчата» 

Завдання: 

 Виготовити ялинкову іграшку згідно з розмірами, які вказані на 
кресленні. 

Творче завдання 

 Розробити та виконати підвіс. 

 Оздобити виріб на свій розсуд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 2 3 
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Творчий (теоретичний) тур 

11 клас (дівчата) 

Розробити модель сукні на випускний вечір (для себе). 

Завдання: 
1. Намалювати ескіз Вашої моделі –  

2. Опишіть Вашу модель сукні – 

3. Обґрунтуйте: 

а) актуальність Вашого виробу – 
б) вибір матеріалів для виготовлення Вашої моделі – 

в) оздоблення виробу – 

г) інструменти та обладнання, яке ви  використаєте 

для виготовлення виробу  
4. Розрахувати  кількість тканини, потрібної для 

виготовлення Вашої сукні, вказавши розмір виробу 

та ширину тканини – 

5. Виконайте економічні розрахунки. 

 

 

 
Практичний  тур 

11 клас (дівчата) 

Дитячий фартушок 28 розм. 
Завдання: 

 Виготовити дитячий фартушок 28 

розміру.  

 На фартушку повинна бути застібка 

на 2 ґудзики. 

 Спосіб оздоблення виробу – 
аплікація. 

Творче завдання (на свій розсуд) 

 Виконати моделювання виробу. 

 Додатково оздобити виріб іншими 
техніками, наприклад, вишивкою. 
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Творчий (теоретичний) тур 

11 клас (хлопці) 

Розробити поштову скриньку 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Моделі-аналоги 
Завдання: 

I. Проаналізуйте зразки виробів: 

II. Виконайте ескіз Вашої моделі поштової скриньки. 
ІІІ.      Опишіть розроблену модель поштової скриньки. 

IV. Складіть інструкційну карту виготовлення Вашої моделі. 

 

Практичний  тур 
11 клас (хлопці) 

Ялинкова іграшка 

«Машинка» 
Завдання: 

 Виготовити ялинкову 

іграшку згідно з 
розмірами, які вказані на 

кресленні. 

Творче завдання (на свій розсуд) 

 Розробити та виконати 

кріплення коліс. 

 Оздобити виріб. 

 Розробити та виконати 

підвіс. 
 

 

1 

2 

3 

4 
5 



 28 
 



 29 
 



 30 
 

П
ід

п
и

си
  
н

ая
в
н

і 
в
 о

р
и
гі

н
ал

і 



 31 
 



 32 
 



 33 
 

П
ід

п
и

си
  

н
ая

в
н

і 
в
 о

р
и
гі

н
ал

і 



 34 
 



 35 
 



 36 
 

П
ід

п
и

си
  

н
ая

в
н

і 
в
 о

р
и
гі

н
ал

і 



 37 
 



 38 
 

П
ід

п
и

си
  

н
ая

в
н

і 
в
 о

р
и
гі

н
ал

і 



 39 

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  

З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності   

від 22.09.2011 р. № 1099  та згідно з наказом управління   освіти   і   науки  

Сумської  обласної  державної  адміністрації  від 27.11.2012 р. № 845-ОД  
«Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь 

команд  учнів Сумської області у ІV етапі Всеукраїнських   учнівських   

олімпіад  у  2012 – 2013  навчальному  році»,  16 – 18 лютого 2013 року в 
Сумській області проведена олімпіада з трудового навчання серед учнів 9 та  

11 класів (16 лютого – день заїзду, 17 лютого – практичний тур, 18 лютого – 

теоретичний тур та захист творчих проектів). 

 Практичний  тур  проводився  на  базі  Сумської спеціалізованої школи  
І – ІІІ ступенів № 17. Адміністрація та педагогічний колектив навчального 

закладу доклали значних зусиль для створення належних умов учасникам 

олімпіади. Проте, необхідним є проведення діагностики та капітального 
ремонту швейних машин, придбання технічного обладнання для свердлильних 

верстатів (шпинделі та патрони, набір перових свердел), щітки для прибирання 

стружки. 

 Статистичні дані. 
Для участі в ІІІ етапі олімпіади від районів (міст) було подано заявок на 

75 учасників, що на 3 менше від квоти (додаток до наказу управління освіти і 

науки від 27.11.2012 №845-ОД «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад та участь команд  учнів Сумської області у ІV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році»). Так,  

Конотопський, Недригайлівський райони з 2 учасників за квотою, по факту 

оригіналу заявки направили по 1 та обласна гімназія-інтернат для талановитих 
та творчо обдарованих дітей з 1 учасника за квотою не направили жодного 

учасників. Фактично у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання 

взяли участь 72 учня з яких: 
обслуговуючі види праці  9 клас – 20 учениць; 

     11 клас – 13 учениць; 

технічні види праці  9 клас – 20 учнів; 

     11 клас – 19 учнів. 
За станом здоров’я не прибули на змагання учні Охтирського, 

Шосткинського районів та м. Суми (по 1 з кожного). 

З огляду на це районам (містам) необхідно звернути увагу (лист 

Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України від 23.10.2012 року  
№ 1/9-771) на формування команди учнів на ІІІ етап, зокрема за квотою. Так, 

якщо квота району (міста), згідно з рейтингом, становить парну кількість 
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учасників, то мають бути представлені порівну обидві паралелі (9 клас і  

11 клас), хлопці та дівчата. Заміна учасника з 9-го класу додатковим учасником 

з 11-го класу не допускається. Так, м. Суми порушили квоту та подали заявку 

на участь 5 дівчат та 3 хлопців, потім замінили дівчинку 9 класу на дівчинку  
11 класу.  

 Згідно показників участі загальноосвітніх навчальних закладів у ІІІ етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання протягом двох 

останніх років прослідковується тенденція щодо зменшення кількості сільських 
навчальних закладів, учні яких брали участь в олімпіаді. 

0

10

20

30

40

2011-2012 2012-2013

міські сільські спеціалізовані

 
У цілому ж кількість учасників, у порівнянні з минулими 2011 та 2012 

роками зменшилась. 

Організаційно-змістовна складова. 
Олімпіада складалася з трьох  турів:  

− комплексна робота 

(учасникам олімпіади було запропоновано виготовити виріб із визначеного 
набору матеріалів. Для дівчат 11 класу це фартух певної моделі, 9 класу – 

торбинка для спортивного одягу.  Для хлопців – дитяча іграшка); 

У цьому році завдання було творчого спрямування. За технічними умовами 

складність в обробці не передбачалася.  
Аналіз робіт дівчат 9 та 11 класів дозволяє зробити наступні висновки:  

− шви виробу виконані якісно, є оздоблення; 

− 22% робіт дуже прості, з примітивною аплікацією; 

− є, навпаки, дуже складні роботи (на підкладці, проклеєні флізеліном), 
присутня  вишивка; 

 − більшість дівчат не  виконали волого-теплову обробку як окремих вузлів, так 

швейного виробу у цілому та неуважно віднеслися до розкрою виробу (тканина 
у клітинку); 

−  порушені технологічні умови обробки швейного виробу: шви стачування  

1,0 см, шви обтачування 0,5-1,0 см, а виконували по 1,5 см; 

− порушена технологія обробки горловини; 
– порушені габаритні розміри виробу. 

Аналіз робіт хлопців  9 та 11 клас свідчить, що 16% учнів порушили 

послідовність технологічного процесу виготовлення виробу, як результат − 
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розколоті заготовки. Окрім того, хлопці не вміють читати креслення (отвори 

відповідно креслення, ширина та глибина пазу, габаритні розміри виробу). 

Причина − учителі мало уваги приділяють використанню технологічної 

документації на уроках та під час підготовки учнів до олімпіади. Деякі 
інструменти, якими користувалися учні  були в жахливому стані.  

− творчий (теоретичний) тур 

(учасникам було запропоновано дати відповіді на запитання творчого 

характеру): проаналізувати запропоновані моделі-аналоги, розробити свій 
варіант виробу (ескіз), скласти інструкційну карту виготовлення своєї моделі, 

обґрунтувати: актуальність власного виробу, вибір матеріалів для виготовлення 

виробу, оздоблення виробу, підбір інструментів та обладнання, необхідних для 
виготовлення виробу, зробити економічні розрахунки. 

− захист проектів 

(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: 

–  хлопці 9 класу – «Ручка для письма»; 
– дівчата 9 класу –  «Пальчиковий театр» (не менше 2-ох фігур на тему 

українських народних казок); 

–  хлопці 11 класу – «Пристосування для реалізації мого хобі»; 

– дівчата 11 класу – «Народна лялька». 
Результати олімпіади. 

Переможцями  олімпіади  визнано  35 учнів (4 – вибороли  перші місця,   

8 – другі, 23 – треті місця).   
  Найбільшу    кількість   призових  дипломів  вибороли  учні  м.  Суми   

(6 дипломів), Липоводолинського, Сумського районів та м. Глухів  

(по 4   дипломи кожен), м. Ромни (3 дипломи). 

 Результати олімпіади у відсотках: 

% 
 виконаних робіт 

дівчата 9 кл дівчата 11 кл хлопці 9 кл хлопці 11 кл Усього 

менше 50% 3 1 6 1 11 

51%-60% 2 - 4 5 11 

61%-70% 3 1 6 3 13 

71%-80% 7 3 1 4 15 

81%-90% 1 4 3 4 12 

91%-100% 4 4 - 2 10 

Якісним показником роботи закладів освіти з обдарованим дітьми є 

результативність виступу учнів на предметних олімпіадах. Серед кращих −  

навчальні заклади, учні яких виявили високі здібності в змаганнях за останній 
навчальний рік (по кількості призових місць): 

Обслуговуючі види праці Технічні види праці 

м. Суми  Липоводолинський район 

м. Ромни м. Глухів 

Сумський район Сумський район 
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Кролевецький район Глухівський район 

м. Глухів Охтирський район 

м. Лебедин Путивльський район 

С.-Будський район Тростянецький район 

 Буринський район 

С.-Будський район 

м. Конотоп 

м. Шостка 

 
Учителі: Сидоренко В.А. − підготував три призери ІІІ етапу олімпіади з 

трудового навчання; Лаврик Н.Є., Чечель Л.М., Кушнір С.Г., Бузовська В.Ю.  

та Довгополий Р.О. підготували − по два призери.  

Однак, залишається недостатньою підготовка учнів до ІІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання наступних районів: 

Білопільського, В.-Писарівського, Конотопського, Лебединського, 

Недригайлівського, Роменського, Шосткинського 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. Так, при підготовці до олімпіади дівчатам та хлопцям 9 класу більше 

уваги потрібно звернути на формування практичних умінь та навичок. 

Під час проведення олімпіади перший раз проходила виставка учнівських 

робіт. Керівники команд оформлювали стенд  району (міста) з творчого 
доробку учнів за період, що пройшов від минулої олімпіади. Команди  

м. Шостки та Буринського, Роменського районів не брали участь у виставці. 

Переможці виставки визначалися у таких номінаціях:  
– упровадження інноваційних технологій: 

(Диплом І ступеня –  м. Конотоп, 

Диплом ІІ – Краснопільський район, 

Диплом ІІІ – м. Суми); 
– висока майстерність виконання виробів: 

(Диплом І ступеня – Сумський район, 

 Диплом ІІ – м. Охтирка, 
 Диплом ІІІ – Лебединський район); 

– збереження народних традицій: 

(Диплом І ступеня – Путивльський район, 

Диплом ІІ – Недригайлівський район, 
Диплом ІІІ – Глухівський район); 

– стиль оформлення стенду: 

(Диплом І ступеня – Кролевецький район, 
Диплом ІІ – Білопільський район, 

Диплом ІІІ – м. Глухів); 

– презентація району (міста): 
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(Диплом І ступеня – м. Ромни, 

  Диплом ІІ – м. Лебедин, 

  Диплом ІІІ – Липоводолинський район). 

У подальшому планується щорічна презентація районів (міст) своїх творчих 
здобутків з технічної творчості та декоративно-ужиткового мистецтва.  

  

Методист з трудового навчання                                                        І.В. Коренева  
 

 

 

Список учнів – переможців 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з трудового навчання в Сумській області  

Дівчата  9 клас  
 

№ 

з/п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Назва закладу освіти К-сть 

балів 

Місце 

1 2 3 4 5 

1.  Василенко 

Ольга Олексіївна 

Кролевецька спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 3 
Кролевецької районної ради  

118 І 

2.  Назар’єва 

Ксенія Миколаївна 

Сумська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 27  м. Суми 

117 ІІ 

3.  Хоменко 

Аліна 

Олександрівна 

Роменська спеціалізована 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1  
ім. П.І. Калнишевського 

Роменської міської ради  

113 ІІ 

4.  Малєганова 

Анастасія 

Андріївна 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 17    

м. Суми 

110 ІІІ 

5.  Дубовикова 
Дар’я Юріївна 

Роменська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 11 Роменської 

міської ради  

 

103 ІІІ 

6.  Гончаренко  

Інна Анатоліївна 

Роменська спеціалізована 

загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1  

ім. П.І. Калнишевського 

Роменської міської ради  

 

96 ІІІ 

7.  Морозова 
Дарія Вікторівна 

Підліснівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Сумської 

районної ради 

 

93 ІІІ 

Підпис наявний в оригіналі 
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1 2 3 4 5 

8.  Литвинова 
Юлія Сергіївна 

Середино-Будська 
загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 

Середино-Будської районної ради 

91 ІІІ 

9.  Назаренко Аліна 

Сергіївна 

Великочернеччинська 

спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів  

Сумської районної ради 

91 ІІІ 

10.  Бурик 

Наталія Юріївна 

Лебединська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 7 

Лебединської міської ради  

90 ІІІ 

 

Хлопці 9 клас 
  

№ 

з/п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Назва закладу освіти К-сть 

балів 

Місце 

1 2 3 4 5 

1. Решетник 

Роман 

Володимирович 

Липоводолинська спеціалізована 

школа  І-ІІІ ступенів 

Липоводолинської районної ради  

101 І 

2. Олійник 

Костянтин 
Володимирович 

Липоводолинська спеціалізована 

школа  І-ІІІ ступенів 
Липоводолинської районної ради  

100 ІІ 

3. Дегтяр 
Олександр 

Арсентійович 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми  

98 ІІ 

4. Попело 

Артем 

Олександрович 

Шосткинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 11 

Шосткинської міської ради 

89 ІІІ 

5. Гінько 
Микола 

Миколайович 

Конотопська загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат  

І-ІІ ступенів   

Сумської обласної ради 

85 ІІІ 

6. Кірнос 

Сергій 
Віталійович 

Боромлянський навчально-

виховний комплекс: 
«загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» 
Тростянецької районної ради  

84 ІІІ 

7. Науменко 
Роман Юрійович 

Некрасівський навчально-
виховний комплекс: 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад «Ялинка» 

Глухівської районної ради   

84 ІІІ 
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1 2 3 4 5 

8. Растов 
Іван 

Олександрович 

Путивльська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1  

ім. Радіка Руднєва 

Путивльської районної ради  

81 ІІІ 

9. Шашко 

Іван Васильович 

Малопавлівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  
Охтирської районної ради   

80 ІІІ 

10. Кириченко  

Артем Сергійович 

Глухівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів № 4 

Глухівської міської ради  

79 ІІІ 

 

Хлопці 11 клас  
 

№ 

з/п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Назва закладу освіти Разом Місце 

1 2 3 4 5 

1. Храпунов 

Олег Вікторович 

Глухівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 6  
Глухівської міської ради  

116 І 

2. Мазенко 

Владислав 

Сергійович 

Глухівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2  

Глухівської міської ради  

115 ІІ 

3. Баєв 

Сергій 
Володимирович 

Некрасівський навчально-

виховний комплекс: 
загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад «Ялинка» 

Глухівської районної ради   

102 ІІ 

4. Ковальов 
Максим 

Володимирович 

Свеська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів №1  

Ямпільської районної ради  

100 ІІІ 

5. Зьоменко 

Владислав 

Володимирович 

Буринська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів  № 1 Буринської 

міської ради  

99 ІІІ 

6. Гребенюк 
Юрій 

Миколайович 

Бездрицька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів  

Сумської районної ради  

99 ІІІ 

7. Ткачук-Спичак 

Богдан Юрійович 

Липоводолинська спеціалізована 

школа  І-ІІІ ступенів  

Липоводолинської районної ради  

93 ІІІ 

8. Бондар 

Роман 
Миколайович 

Берестівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
Липоводолинської районної ради  

 

93 ІІІ 
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1 2 3 4 5 

9. Дяченко Андрій 
Миколайович 

Середино-Будська 
загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 5  

Середино-Будської   
районної ради 

91 ІІІ 

 

Дівчата 11 клас 
 

№ 

з/п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Назва закладу освіти Разом Місце 

1 2 3 4 5 

1. Назар’єва 
Єлизавета 

Миколаївна 

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

120 І 

2. Опаренко  

Аліна Сергіївна 

Великочернеччинська  

спеціалізована школа   
І-ІІІ ступенів  

Сумської районної ради 

118 ІІ 

3. Чемодурова 

Євгенія Юріївна 

Глухівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 6  

Глухівської міської ради  

117 ІІ 

4. Діденко 

Анастасія 
Олександрівна 

Сумська спеціалізована  

школа І-ІІІ ступенів № 10   
ім. Героя Радянського Союзу  

О. Бутка м. Суми  

111 ІІІ 

5. Таценко 

Поліна Юріївна 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 17  м. Суми 

107 ІІІ 

6. Дорошенко 

Ірина Юріївна 

Кролевецька спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 3  
Кролевецької районної ради  

106 ІІІ 
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Список учителів, 
 які підготували переможців та призерів 

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

з трудового навчання в Сумській області 

  9 клас  
 

№ 

з/п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Назва закладу освіти Місце 

заняте 

учнем 

1 2 3 4 

1. Чечель Людмила 

Миколаївна 

Кролевецька спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 3 

Кролевецької районної ради  

І 

2. Лаврик Наталія 
Євгенівна 

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

ІІ 

3. Кушнір Світлана 
Григорівна 

Роменська спеціалізована 
загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1  

ім. П.І. Калнишевського 
Роменської міської ради  

ІІ 

4. Кузнецова Тетяна 

Дмитрівна 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 17   м. Суми 

ІІІ 

5. Чукіна Світлана 

Володимирівна 

Роменська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 11 

Роменської міської ради  
 

ІІІ 

6. Кушнір Світлана 
Григорівна 

Роменська спеціалізована 
загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1  

ім. П.І. Калнишевського 
Роменської міської ради  

 

ІІІ 

7. Будко Тетяна 

Олексіївна 

Підліснівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Сумської 

районної ради 

ІІІ 

8. Склярова 

Валентина 
Іванівна 

Середино-Будська 

загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 

Середино-Будської районної 

ради 

ІІІ 

9. Бузовська 

Валентина 
Юріївна 

Великочернеччинська 

спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів  

Сумської районної ради 

ІІІ 
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1 2 3 4 

10. Івахнова Оксана 

Михайлівна 

Лебединська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 7 
Лебединської міської ради  

ІІІ 

 

9 клас 

 

№ 

з/п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Назва закладу освіти Місце 

заняте 

учнем 

1 2 3 4 

1. Сидоренко 

Володимир 
Анатолійович 

Липоводолинська спеціалізована 

школа  І-ІІІ ступенів 
Липоводолинської районної ради  

І 

2. Сидоренко 

Володимир 

Анатолійович 

Липоводолинська спеціалізована 

школа  І-ІІІ ступенів 

Липоводолинської районної ради  

ІІ 

3. Товчко Іван 

Васильович 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми  

ІІ 

4. Гаєвий Федір 
Федорович 

Шосткинська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 11 

Шосткинської міської ради 

ІІІ 

5. Батюта Анатолій 

Іванович 

Конотопська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат  

І-ІІ ступенів  Сумської обл. ради 

ІІІ 

6. Довгополий Роман 

Олександрович 

Некрасівський навчально-

виховний комплекс: 
загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад «Ялинка» 
Глухівської районної ради   

ІІІ 

7. Старожилов Ігор 

Володимирович 

Путивльська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1  

ім. Радіка Руднєва 

Путивльської районної ради  

ІІІ 

8. Ланчинський 
Григорій Петрович 

Малопавлівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів  

Охтирської районної ради   

ІІІ 

9. Кириченко  

Сергій 

Миколайович 

Глухівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів № 4 

Глухівської міської ради  

ІІІ 
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11 клас 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Назва закладу освіти Місце 

заняте 

учнем  

1 2 3 4 

1. Білевщук Юрій 

Анатолійович 

Глухівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 6  

Глухівської міської ради  

І 

2. Тищенко Сергій 
Миколайович 

Глухівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2  

Глухівської міської ради  

ІІ 

3. Довгополий Роман 

Олександрович 

Некрасівський навчально-

виховний комплекс: 

загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад «Ялинка» 

Глухівської районної ради   

ІІ 

4. Коптієнко 

Володимир 
Миколайович 

Свеська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів №1  
Ямпільської районної ради  

ІІІ 

5. Конопленко 

Олександр 

Анатолійович 

Буринська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів  № 1 Буринської 

міської ради  

ІІІ 

6. Глущенко Ігор 

Володимирович 

Бездрицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  
Сумської районної ради  

 

ІІІ 

8. Шеденко Олексій 

Миколайович 

Берестівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Липоводолинської районної ради  

ІІІ 

9. Махоня 
Володимир 

Михайлович 

Середино-Будська 
загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 2  

Середино-Будської районної ради 

ІІІ 

 

 

11 клас 

 
 
 

№ 

з/п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Назва закладу освіти Місце 

заняте 
учнем 

1 2 3 4 

1. Лаврик Наталія 
Євгенівна 

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

І 
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1 2 3 4 

2. Бузовська 

Валентина Юріївна 

Великочернеччинська  

спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів 

Сумської районної ради 

ІІ 

3. Грудіна Ніна 

Михайлівна 

Глухівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 6  

Глухівської міської ради  

ІІ 

4. Темченко Ірина 

Геннадіївна 

Сумська спеціалізована  

школа І-ІІІ ступенів № 10   
ім. Героя Радянського Союзу  

О. Бутка м. Суми  

ІІІ 

5. Гринь Наталія 

Василівна 

Сумська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 17  м. Суми 

ІІІ 

6. Чечель Людмила 

Миколаївна 

Кролевецька спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 3  
Кролевецької районної ради 

ІІІ 
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Методичні рекомендації щодо підвищення якості 

підготовки учнів до Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання 

Методистам трудового навчання районних (міських) методичних кабінетів: 

1. Активізувати роботу щодо підтримки обдарованих дітей та їх 

наставників. 

2. Звернути увагу членів журі та оргкомітету ІІ районного (міського) 
етапу олімпіади на об’єктивне визначення переможців та якісне формування 

складу команди для участі у ІІІ (обласному) етапі. 

3. Проаналізувати результати виступу команди району (міста)  

у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового 
навчання у порівнянні з результатами минулих років. 

4. Покращити роботу з молодими учителями та учителями, які працюють 

не за фахом, щодо підвищення їх фахової майстерності. 
5. Провести для вчителів та учнів практичні заняття, майстер-класи, 

спрямовані на розгляд складних тем навчальної програми з трудового навчання 

та технології, розв'язування творчих задач та створення творчих проектів. 

6. Організувати різноманітні заходи щодо обміну досвідом на районному 
(міському) рівнях з питань роботи з обдарованими учнями. 

 

Учителям трудового навчання: 
1. Під час підготовки учнів до олімпіади необхідно більше уваги 

приділяти розв’язанню творчих завдань із конструювання, моделювання, 

створення пристроїв малої механізації, вирішенню нестандартних задач тощо. 

2. Постійно працювати над упровадженням у навчально-виховний процес 
інформаційно-комунікаційних та проектних технологій навчання. 

3. Реалізовувати міжпредметні зв’язки.  

4. Більше часу відводити на вивчення будови навчального устаткування 
та обладнання шкільної майстерні. 

5. Постійно вдосконалювати форми та методи підготовки учнів до 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. 

 
 

Методист з трудового навчання Сумського ОІППО                      І.В. Коренева  

Підпис наявний в оригіналі 
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МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

м. Київ 

 
«_22_»        02        2013 р.                                           №  183 

 

 
Про проведення ІV (фінального) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад  

та фінальних етапів турнірів  

у 2012/2013 навчальному році 
 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 

робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  

від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України  17 листопада 2011 року за  № 1318/20056,  наказів Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України від 29 вересня 2011 року № 1127 «Про 

затвердження графіка проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

на 2012-2014 роки» та від 14 серпня 2012 року № 916 «Про проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012/2013 навчальному році», з 
метою виявлення, розвитку та  підтримки обдарованої молоді  

 

НАКАЗУЮ: 
 

 1. Провести: 

 1.1. IV (фінальний) етап (далі – IV етап) Всеукраїнських учнівських 

олімпіад    у березні-квітні 2013 року. 
 1.2. Фінальні етапи турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних 

журналістів − у квітні 2013 року. 

2. Департаменту  загальної середньої та дошкільної освіти  (Єресько О. В) 
забезпечити контроль за проведенням  IV  етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і фінальних етапів турнірів юних істориків, юних інформатиків та 

юних журналістів. 

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.): 
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3.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення                 

IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад і фінальних етапів турнірів юних 

істориків, юних інформатиків та юних журналістів. 

3.2. Забезпечити проведення IV  етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад у межах видатків, передбачених кошторисом на проведення IV  етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013 році, що додається. 

4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки 

Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, інститутам післядипломної 

педагогічної освіти забезпечити: 

організацію IV етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад 2012/2013 
навчального року з відповідних предметів згідно з додатком 1 у строки,  

визначені   додатком 3 та провести їх на базі установ (закладів), визначених 

додатком 2; 

організацію та проведення фінальних етапів Всеукраїнських  учнівських 
турнірів юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів 2012/2013 

навчального року згідно з додатком 1/1 у строки,  визначені додатком  4. 

5. Призначити: 
 5.1. Координаторів: 

  IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2012/2013 навчального 

року згідно з додатком 5;  

 фінальних  етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних істориків, 
юних інформатиків та юних журналістів 2012/2013 навчального року згідно з 

додатком 6. 

5.2. Експертів-консультантів: 
 IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2012/2013 навчального року 

з відповідних предметів у складі згідно з додатком  7; 

 фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних істориків, 

юних інформатиків та юних журналістів 2012/2013 навчального року у складі 
згідно з додатком 8. 

6. Утворити оргкомітети і журі: 

          IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2012/2013 навчального року 
згідно з  додатками  9 – 48; 

 фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних істориків, 

юних інформатиків та юних журналістів 2012/2013 навчального року згідно з 

додатками 49 – 54. 
7. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки 

Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій:  

7.1. Подати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти                        
до  5    березня 2013 року,  з олімпіади з екології – до 28 лютого 2013 року, звіти 

про проведення IІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, тексти завдань 

ІІІ етапу та заявки на участь команд у IV етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад.  

 7.2. Сформувати кількісний склад команд ІV етапу відповідних 
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Всеукраїнських учнівських олімпіад 2012/2013 навчального року                        

згідно  з рейтингами, визначеними наказом Міністерства освіти і науки,                   

молоді та спорту України від 14 серпня 2012 року № 916                                                    

«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012/2013 
навчальному році», олімпіади з педагогіки та психології – по 1 учню 11 класу 

від регіону; олімпіади з фізичної культури та спорту – по 2 учні 11 класів                

(1 хлопець та 1 дівчина) від регіону. 

8. Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки 
Крим, начальникам управлінь (департаментів) освіти і науки обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам 

вищих навчальних закладів відрядити учасників, керівників команд, експертів-
консультантів, членів оргкомітетів та журі IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і фінальних етапів турнірів юних істориків, юних інформатиків та 

юних журналістів до місць проведення змагань.  

9. Витрати   на  проїзд,  харчування  в  дорозі  учасників IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад і фінальних етапів турнірів юних  

істориків, юних інформатиків та юних журналістів  й  відрядження осіб,  що  

супроводжують,  покласти  на  відповідні управління (департаменти) освіти  і  
науки,  установи  або  окремі  навчальні  заклади,  які відряджають команду або 

окремих учасників зазначених змагань. 

10. Оплату    відряджень    членів    оргкомітетів,   журі, експертів-

консультантів та координаторів Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів 
юних істориків, юних інформатиків та юних журналістів  здійснити за рахунок 

навчальних закладів, установ та організацій,  у яких вони працюють. 

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.                    
 

 

 

Міністр                          Д. В. Табачник



 

 Додаток  3 

           до наказу Міністерства освіти і 

                   науки, молоді та спорту  
                                       22.02.2013  № 183 

                                               

Строки проведення IV етапу   

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

2012/2013 навчального року 

(витяг) 

 
 19. Трудове навчання –  24-29 березня 2013 року, м. Севастополь 

(учасників –  170 осіб, в тому числі 91 учень, 30  керівників команд,  23 члени 

журі, 26 членів оргкомітету); 

   
Директор Інституту інноваційних  

технологій і змісту освіти                 О. А. Удод 

 
 

 

 

            
 Додаток  5 

    до наказу Міністерства освіти і 

                   науки, молоді та спорту  
                                       22.02.2013  № 183 

   

Координатори  

 IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

2012/2013 навчального року 

(витяг) 

 
 17. Трудове  навчання –  Дятленко С. М., начальник відділу Міністерства; 

  

Директор Інституту інноваційних  

технологій і змісту освіти                  О. А. Удод 
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Сумська  обласна  державна  адміністрація 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 
 

12.03.2013                                                    м. Суми                                                 № 188-ОД 
 

 

Про відправку учнів  
на IV етап Всеукраїнської  
учнівської олімпіади  
з трудового навчання 
 
 
 

 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 22.02.2013 № 183 «Про проведення IV (фінального) етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад та фінальних етапів турнірів у 2012- 

2013 навчальному році», з метою участі команд області у IV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

НАКАЗУЮ: 
1. Направити до м. Севастополь з 23.03 по 30.03.2013 для участі у IV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання команду учнів 

(додаток).  
2. Призначити керівниками команди Кореневу Ірину Василівну, методиста 

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та 

Сидоренка Володимира Анатолійовича, учителя Липоводолинської 

спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради. 

3. Відповідальність за збереження життя та здоровя дітей, дотримання 

правил техніки особистої безпеки під час проведення олімпіади, у дорозі 

покласти на Кореневу Ірину Василівну та Сидоренка Володимира 
Анатолійовича. 

4. Витрати, пов'язані з участю в олімпіаді, провести за рахунок коштів  

Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти . 

5. Витрати на відрядження Кореневої Ірини Василівни здійснити за рахунок 
коштів Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

Сидоренка Володимира Анатолійовича – за рахунок коштів відділу освіти, 

молоді та спорту Липоводолинської райдержадміністрації. 
6.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Т.в.о. начальника управління освіти і науки   І.О. Пєсоцька 
 

Підпис наявний в оригіналі 



 Додаток  

до наказу управління 

освіти і науки 

12.03.2013 № 188-ОД 

 

Учасники  

ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання 
 

1. Василенко Ольга Олексіївна, учениця 9 класу Кролевецької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької районної ради; 
2. Назар’єва Ксенія Миколаївна, учениця 9 класу Сумської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 27 м. Суми;  

3. Решетник Роман Володимирович, учень 9 класу Липоводолинської 

спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради; 
4. Олійник Костянтин Володимирович, учень 9 класу Липоводолинської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Липоводолинської районної ради;  

5. Назар’єва Єлизавета Миколаївна, учениця 11 класу Сумської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27  м. Суми;  

6. Опаренко Аліна Сергіївна, учениця 11 класу Великочернеччинської  

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради; 

7. Храпунов Олег Вікторович учень 11 класу Глухівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6 Глухівської міської ради; 

8. Мазенко Владислав Сергійович, учень 11 класу Глухівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради. 
 

 

Т.в.о. заступника начальника  

управління – начальника відділу 

 

Ю.І.Харламов 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Підпис наявний в оригіналі 
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ПЕРЕМОЖЦІ В АБСОЛЮТНІЙ ПЕРШОСТІ 

ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового 

навчання 
ХХХІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з трудового навчання 

проходила у м. Севастополь з 24 по 29 березня 2013 року. 
У заключному ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

трудового навчання взяв участь 91 учень загальноосвітніх навчальних 

закладів України, із них 44 – учні 9-х класів (21 хлопець і 23 дівчини),  
47 учнів – 11-х класів (24 хлопчика і 23 дівчини), з яких 65 учнів міських 

шкіл, 26 – сільських, зокрема 55 учнів спеціалізованих навчальних закладів.  

Для  участі  в олімпіаді  прибуло  27  команд,  які   супроводжували     

30 керівників. Найчисельнішими були команди Сумської (10),                 
Чернівецької (8) та Тернопільської (7) областей. 

Учасників змагань організатори міста  Севастополь зустріли тепло, 

незважаючи на мокрий сніг та сильний вітер.  
Команда від  Сумської  області  була  представлена  учнями м. Глухів  

(2 особи), м. Суми (2 особи), Липоводолинського (2 особи),  Кролевецького  

(1 особа) та Сумського (1 особа) районів. Керівники обласної команди −  

Коренева І.В., методист Сумського ОІППО та Сидоренко В.А., учитель 
трудового навчання Липоводолинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів. 

Незважаючи на складні погодні умови та завдяки зусиллям відділу 

освіти, молоді та спорту Липоводолинської райдержадміністрації, 
директорів: Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 − 

Плотницькій О.Ф. та   Великочернеччинської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів Сумської районної ради − Гур’янової Т.О., рідних учасників  

м. Глухова, −  команда у повному складі і вчасно прибула до м. Севастополь.   
Проте, у зв’язку з затримкою прибуття потягів через непогоду, 

урочисте відкриття олімпіади відбулося 25 березня в Севастопольському 

палаці дитячої та юнацької творчості.  
Усі етапи олімпіади проходили на базі Севастопольської 

загальноосвітньої   школи І-ІІІ ступенів № 38 ім. М. В. Челнокова. 

Під час творчого туру учасники розв’язували поставлені перед ними 

завдання, що стосувалися засвоєного навчального матеріалу, відповідно до 
навчальної програми.  

При виконанні комплексної 

роботи, учасники, за допомогою 

інформаційно-комунікаційних 
технологій, проектували свої вироби, а 

потім у навчальних майстернях 

виготовляли їх:  
− 9 клас (хлопці) − кухонний 

підвісний набір на два предмети;  

− 9 клас (дівчата) − фартух та 

головний убір;  
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− 11 клас (хлопці) − годівничка 

або будиночок для птахів; 

− 11 клас (дівчата) − сарафан 

на основі спідниці. 
  Критерії оцінювання 

комплексної роботи: привабливість 

та естетичний вигляд виробу, якість 

технологій обробки конструкційних 
матеріалів; функціональність виробу, 

оригінальність. 

Домашні роботи учасники 
представляли у вигляді захисту 

проекту. 

 −  хлопці (9 клас) – ручка для письма; 

 −  хлопці (11 клас) – пристосування 
для реалізації мого хобі; 

 − дівчата (9 клас) – пальчиковий 

театр;  
 −  дівчата (11 клас) – народна лялька. 

Розроблені теоретичні завдання 

враховували рівень оволодіння навчальним 

матеріалом учнями 9-х та 11-х класів.  
9 клас 

Технічні види праці 

1. Проаналізуйте переваги та 
недоліки запропонованих вішаків. 

 

 

 

А Б В  
 

2. Запропонуйте можливі варіанти конструкційних матеріалів для 

виготовлення кришки табурета в залежності від сфери його 
застосування. 
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Обслуговуючі види праці 

1. Проаналізуйте запропоновані варіанти кишень швейних виробів  

(накладні − а, прорізні – б): 

− функціональність; 
− доцільність; 

− призначення. 

Виконайте графічне зображення швів для обробки цих кишень та назвіть їх. 

 

 
а б 

 

2. Є такі види пошкоджень одягу: 

а) смужка із спущених петель у трикотажному виробі; 

б) пляма, що не переться; 

в) порвана тканина на передньому полотнищі джинсових брюк. 
Запропонуйте варіанти ремонту цих пошкоджень, опишіть їх. 

11 клас 

Технічні види праці 
Сконструюйте стенд розміщення інструментів для ремонту столярних 

виробів.  

Виконайте графічне зображення запропонованої конструкції.  

Зазначте перелік необхідних інструментів, які мають розміщуватися на 
стенді.  

Обґрунтуйте добір матеріалів для стенда та розрахуйте необхідну їх 

кількість. 
Обслуговуючі види праці 

1. Обґрунтуйте вибір застібки «блискавки» для 

жіночої осінньої куртки, спідниці та джинсових брюк. 

2. Зобразьте та опишіть знаки-символи української 
народної вишивки. 

3. Доберіть доцільний вид в’язки спицями або 

гачком для виготовлення прихватки квадратної форми. 
Обґрунтуйте доцільність вибору.  

Під час проведення олімпіади проходила 

виставка творчих робіт. Керівники команд 
оформлювали стенд  області з творчого доробку учнів 

за період, що пройшов від минулої олімпіади.   
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Команда  Сумської  області  була  

нагороджена  дипломом  ІІ ступеня у номінації  

« Презентація регіону».  

Учасникам були запропоновані різноманітні 
екскурсії.  Учні відвідали Національний 

заповідник «Херсонес Таврійський», пройшлися 

затишними та охайними вулицями міста. 

Особливе враження від побаченого в учнів 
залишили відвідини музею історико-

мемориального комплексу героїчним захисникам 

Севастополя   «35-та Берегова батарея» та музею 
збройних сил України у  м. Балаклава.   

Хлопці та дівчата старанно працювали 

протягом усіх турів ІV етапу олімпіади, фахове 

журі кожного дня ознайомлювало присутніх з 
результатами проведених змагань. 

За результатами змагань команда Сумської 

області посіла І місце в абсолютній першості на 
ХХХІ Всеукраїнській учнівській олімпіаді з 

трудового навчання. 
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Результати участі команди Сумської області у ІV етапі Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з трудового навчання  

 

№ 
з/

п 
Прізвище, ім’я,      

по-батькові учня 
Найменування навчального закладу  

Місце, зайняте на 
IV етапі олімпіади 

1.  
Василенко Ольга 

Олексіївна 

Кролевецька  спеціалізована  школа        

І-ІІІ ступенів № 3 
Кролевецької районної ради 

ІІ 

2.  
Назар’єва 

Ксенія 

Миколаївна 

Сумська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 27  м. Суми 

І 
(диплом 

абсолютного 

переможця) 

3.  

Решетник 

Роман 

Володимирович 

Липоводолинська спеціалізована 

школа  І-ІІІ ступенів 

Липоводолинської районної ради  

ІІІ 

4.  
Олійник 

Костянтин 

Володимирович 

Липоводолинська спеціалізована 
школа  І-ІІІ ступенів 

Липоводолинської районної ради  

ІІІ 

5.  

Назар’єва 

Єлизавета 

Миколаївна 

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

ІІ 

6.  
Опаренко 

Аліна Сергіївна 

Великочернеччинська  спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів  
Сумської районної ради  

учасник 

7.  
Храпунов 

Олег Вікторович 

Глухівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 6  

Глухівської міської ради 

ІІ 

8.  

Мазенко 

Владислав 

Сергійович 

Глухівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 2  

Глухівської міської ради 

І 

 

Уперше на олімпіаді, після виконання комплексної роботи, учні 

демонстрували свої вироби. Результати робіт учасників Сумської області 

показали, що більшість учнів володіє теоретичними знаннями та ґрунтовно 
освоїли технології обробки конструкційних матеріалів.  Варто відзначити 

високий рівень володіння учнями комп’ютерними технологіями, відповідним 

умінням використання інтернет-ресурсів, методів творчого та критичного 

мислення в роботі над проектом. 
 

Методист трудового навчання  

Сумського ОІППО                                                                             І.В. Коренева  
 

Підпис наявний в оригіналі 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 

з IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з трудового навчання 2012-2013 н.р. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Важка дорога до перемоги 

11 клас хлопці.  

Інструктаж перед практичною роботою. 

Храпунов Олег. Практичний тур. 

Решетник Роман. Теоретичний тур. 
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9 клас дівчатка.  

Демонстрація власних виробів 

Вручення кубка 

Виставка творчих робіт. Команда 
Сумської області презентує свій регіон 
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Інформаційно-аналітичний бюлетень 

 

 

Інформаційно-аналітичний бюлетень 

ІІІ та IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з трудового навчання 

 

2012-2013 навчальний рік 
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