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Факультет інженерно-педагогічної освіти 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Трудове навчання та технології» 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.12.19 року № 1580 

"Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020  навчальному році 

"Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини затверджено базовим 
вищим навчальним закладом з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Трудове навчання та технології». 

До ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Трудове навчання 

та технології» запрошуються студенти-переможці І етапу олімпіади. 

Термін проведення ІІ етапу олімпіади:  7-9 квітня 2020 р. 

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Трудове навчання та технології" 

проводиться як особиста першість у вигляді системи масових очних змагань майбутніх 

педагогів. У них беруть участь, як правило, студенти, які на час проведення олімпіади 

вивчають відповідні дисципліни або закінчили їх вивчення у минулому навчальному році.  
Програма ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Трудове 

навчання та технології» включає такі етапи:  

 тести з загально-професійної та практичної підготовки;  

 проведення фрагменту уроку відповідно до розробленого плану-конспекту уроку;  

 план-конспект уроку (розробляється на базі навчальних закладів, які представляють 

учасники олімпіади, відповідно до навчальної програми трудового навчання для 

закладів загальної середньої освіти 5-9 класів (2017р.)). 

 захист творчого проекту (проект та виріб); 

Проект та виріб розробляється на базі навчальних закладів, які представляють учасники 
олімпіади. 

Рекомендована тема проекту – «Моя улюблена технологія».  

Виставка творчих здобутків студентів – 3-5 виробів. Вироби 1-2 шт. за вибором 

оргкомітету та за погодженням навчального закладу залишаються в оргкомітеті. 

Переможців, які посіли І, II, III місця, визначають відповідно за сумою одержаних 

балів. Вони нагороджуються дипломами "Переможець Всеукраїнської олімпіади" 

(відповідно І, II і III ступенів). 

Прохання анкети для участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (додаток 

1), плани-конспекти та проекти надсилати не пізніше 20 березня 2020 року у паперовому 
вигляді на адресу оргкомітету та електронному вигляді на e-mail: naukatpf@udpu.edu.ua 

Адреса оргкомітету: Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини,  факультет інженерно-педагогічної освіти, вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл.,  

20300 

Учасники олімпіади повинні мати паспорт та студентський квиток. Відшкодування 

витрат, відрядження та харчування за рахунок  учасників олімпіади. 

Про участь в олімпіаді просимо повідомити в оргкомітет до 20 березня 2020 року за 

телефоном: (097)-965-59-51- Дубова Наталія Вячеславівна. 

Довідки за телефоном: (067)-472-25-30,  факс (04744)-3-45-82 
  

mailto:naukatpf@udpu.edu.ua


 

(додаток 1) 

 

А Н К Е Т А 

учасника II  етапу Олімпіади  

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) _____________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Дата народження _______________________________________________________________ 

 

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) ___________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Факультет, курс ________________________________________________________________ 

 

Рішенням оргкомітету ___________________________________________________________ 

                 (Найменування вищого навчального закладу) 

студент(ка) ____________________________________________________________________ 
      (Прізвище, ініціали) 

який(яка) у I етапі олімпіади _____________________________________________________ 
        (Назва олімпіади з навчальної дисципліни,  

___________________________________________________________________________ 

 напряму, спеціальності) 

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Олімпіади. 

 

 

Голова оргкомітету 

вищого навчального закладу    ____________     _____________      ___________________ 
                                      (Підпис)                            (Прізвище, ініціали) 

М.П. 
 

 

Підпис учасника Олімпіади _________________________ 

 

Дата заповнення  _________________________________ 

  


