ПРОГРАМА
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ”
24.04.2018 (вівторок)

9.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 17.00
17.30 -18.00

Заїзд учасників, реєстрація та розміщення учасників олімпіади.
Робота мандатної комісії
Знайомство із факультетом професійної та технологічної освіти
Відкриття олімпіади. Виступи творчих колективів Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Вечеря

25.04.2018 (середа)
8.30 - 9.00
9.00 - 11.00
11.00 – 13.00
13.00 - 13.45
14.00 - 16.00
16.00 - 18.30
18.30

8.00 - 8.30
9.00 - 11.30
11.30 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 – 15.00
15.00

Сніданок
І етап олімпіади: тестування з професійно -орієнтованих
дисциплін
ІІ етап олімпіади: проведення фрагментів уроків.
Обідня перерва
Продовження ІІ етапу олімпіади: проведення фрагментів уроків.
Екскурсія дендропарком «Софіївка»
Вечеря

26.04.2018 (четвер)
Сніданок
ІІІ етап олімпіади: захист творчих проектів
Екскурсія історичними місцями м. Умані.
Обідня перерва
Закриття Всеукраїнської студентської олімпіади, нагородження
переможців та призерів
Від’їзд учасників олімпіади

Методичні матеріали з підготовки та проведення
Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н.р.
зі спеціальності «Трудове навчання та технології»
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.
Учасникам олімпіади зі спеціальності " Трудове навчання та технології " 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.
З метою виявлення рівня теоретичної і практичної підготовки студентів до майбутньої
професійної діяльності, у програму Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності " Трудове
навчання та технології " включені такі етапи конкурсу:
• тести з загально-професійної та практичної підготовки;
• проведення фрагменту уроку;
• захист творчого проекту.
• план-конспект уроку (відповідно до навчальної програми трудового навчання для
загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класів (2015р.)); проект та виріб розробляється на базі
навчальних закладів, які представляють учасники олімпіади.
Тестові завдання включають питання з дисциплін фахової підготовки.
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.
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.
Рекомендовані об’єкти проектування – чоловічі та жіночі аксесуари в українському
етнічному стилі надсилаються – до 1 квітня. Всі конкурсні матеріали залишаються в оргкомітеті.
Виставка творчих здобутків студентів – 3-5 виробів.
Загальна оцінка складається з суми балів усіх виконаних завдань (максимальна 100
балів):
• тести з загально-професійної та практичної підготовки – 20 балів;
• розроблення плану-конспекту уроку – 20 балів;
• проведення фрагменту уроку – 20 балів;
• виготовлений об’єкт проектування –15 балів;
• захист творчого проекту – 15 балів.
• творчі здобутки студентів – 10 балів.
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).

