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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
зі спеціальності «Технологічна освіта» 

 
  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 09.12.2016 року №1495 "Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 навчальному році" Уманський 
державний педагогічний університет імені Павла Тичини затверджено базовим вищим 
навчальним закладом по проведенню ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності «Технологічна освіта». 

До ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технологічна 
освіта»запрошуються студенти-переможці І етапу олімпіади. 

Термін проведенняІІ етапу олімпіади:10-12 квітня 2017 р. 
Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Технологічна освіта" 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 «Технологічна 
освіта» включає чотири етапи:1)розробка плану-конспекту уроку; 2) захист творчого проекту;3) 
тести з професійно-орієнтованої підготовки; 4) проведення фрагменту уроку. 

Учасникам олімпіади зі спеціальності "Технологічна освіта" пропонуються завдання, які 
складені з урахуванням досягнень у галузі технологічної освіти на сучасному етапі її розвитку; 
їх розв'язання вимагає не тільки знання програмового навчального матеріалу, а й опори на 
загальну психолого-педагогічну та технологічну культуру майбутніх спеціалістів.  

Завдання олімпіади полягає у виявленні обдарованих студентів, сприянні розвитку творчого 
мислення, активізації наукового пошуку у вирішенні проблем технологічної підготовки, а 
також передбачає встановлення рівня їх здатності до глибокого осмислення і творчого 
застосування надбань сучасної методики навчання технологій.  

При оцінюванні розробленого плану-конспекту уроку буде оцінюватися: повнота та логічна 
послідовність викладу, оригінальність і новизна методів, засобів навчання, уміння 
узагальнювати, пов'язувати теорію з практикою, методична грамотність.  

Під час проведення фрагментів уроку (за вибором журі) оцінюватиметься вміння 
майбутнього вчителя працювати з учнями, повною мірою реалізувати задум уроку, 
використовувати при цьому інноваційні технології, інтерактивні форми і методи навчання.  

Тестові завдання включають питання з дисциплін фахової підготовки.   
Рекомендовані об’єкти проектування – декоративний виріб інтер’єрного призначення 

(офісного, побутового та ін.); набір столової білизни святкового призначення надсилаються –          
до 1 квітня. Всі конкурсні матеріали залишаються в оргкомітеті. 

Обов’язковим етапом проведення олімпіади є презентація навчального закладу (факультету) 
– 5 хвилин. 

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 на участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади(додаток 1) 
надіслатине пізніше1 березня 2017рокуу паперовому вигляді, а також дублювати на e-mail 
оргкомітету олімпіади. Форма анкети додається.  

 



Графік проведення олімпіади: 
10 квітня (понеділок) 

9.00 - 13.00 Заїздучасників, реєстраціятарозміщенняучасниківолімпіади.Робота 
мандатноїкомісії 

13.00 - 15.00 Знайомствоіз факультетом професійної та технологічної освіти 

15.00 - 18.00 Відкриття олімпіади. Презентаціянауковихздобутківта навчально-
матеріальної бази факультетівучасникамиолімпіади 

18.00 -18.30 Вечеря  

 
11 квітня (вівторок) 

8.30 - 9.00  Сніданок 

9.00 - 13.00 І етаполімпіади: розроблення плану-конспекту уроку 

13.00 - 13.45 Обідняперерва 

14.00 - 17.00 ІІ етаполімпіади: Захисттворчихпроектів. Оглядвиставкиробітстудентів 

18.00 - 18.30 ВиступитворчихколективівУманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

18.30 Вечеря 

 
12 квітня (середа)  

8.00 - 8.30 Сніданок 

9.00 - 10.30  ІІІетаполімпіади: тестування з професійно-орієнтованихдисциплін 

10.30 - 13.30 ІV етаполімпіади. Проведенняфрагментівуроків.(ауд. 310) 

13.30 - 14.00 Обідняперерва 

14.00 – 16.30  Екскурсіядендропарком «Софіївка»  

16.30 - 18.00 ЗакриттяВсеукраїнськоїстудентськоїолімпіади, нагородженняпереможців 

та призерів 

18.00  Від’їздучасниківолімпіади 

 
Учасники олімпіади повинні мати паспорт тастудентський квиток.Відшкодування витрат, 

відрядження та харчування, за рахунок  учасників олімпіади. 
Про участь в олімпіаді просимо повідомити в оргкомітет до 1 березня 2017 рокуза 

телефоном: (098)-654-39-39. 
Адреса оргкомітету:м. Умань, вул. Садова, 2, Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини,  факультет професійної та технологічної освіти, Черкаська обл.,  
20300; e-mail: oleksiy.melnyk@udpu.edu.ua 

Довідки за телефоном:(067)-472-25-30,(093)-261-55-66; факс (04744)-3-45-82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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  _________________________________ 

 

 

 


