
Протягом методичного тижня циклової комісії викладачів 

загальнотехнічних та спеціальних дисциплін, який проходив з 19 березня по 

22березня 2018року було проведено І етап Всеукраїнської олімпіади  зі 

спеціальності «Технологічна освіта».  

Робота учасника передбачала виконання тестів, теоретичних та 

практичних завдань, які охоплювали всі вивчені теми дисциплін "Технічне 

креслення" та "Технологічний практикум". 

Студенти продемонстрували високий рівень знань, проявили свої творчі 

уміння та навички. Окремим студентам вдалося краще за інших, розкрити 

теоретичні питання, які застосовуються на уроках трудового навчання.  

  

«Технологічний практикум»  

(211група) 

Олімпіада відбулася 20 березня 2018 року в 

навчальній майстерні з ручної обробки 

деревини. Виявили бажання брати участь в 

олімпіаді 7 студентів. Перевірка знань 

здійснювалась тестовим методом. 

Запропонований тест складався з 18 

запитань. Усі учасники справились з 

поставленим завданням отримавши 

відповідний середній бал. 

 

Призові місця вибороли:  

І місце - Курильчук П.В. 

ІІ місце - Матюшенко М.В. 

ІІІ місце - Бісик Б.І. 

 

Вітаємо переможців!  

  



"Технологічний практикум " (221група) 

 

Олімпіада відбулася 19 березня 2018 року в навчальній майстерні з ручної 

обробки деревини. Виявили бажання брати участь в олімпіаді 12 студентів. 

Перевірка знань здійснювалась тестовим методом. Запропонований тест 

складався з 15 запитань. Усі учасники справились з поставленим завданням 

отримавши відповідний середній бал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призові місця вибороли:  

І місце – Кобилинський О.М.  

                Бородавка Н.А. 

ІІ місце – Марчук В.Є. 

ІІІ місце – Якименко Р.Р. 



«Нарисна геометрія та креслення» (231група)  

  

 

 

 

Призові місця вибороли:  

І місце – Бубон А.І. 

ІІ місце – Антончук К.С. 

ІІІ місце – Шапоренко О.С.  

Вітаємо переможців! 

 

 

 

 

 

 



"Загальнотехнічні дисципліни" (241група). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олімпіада із загальнотехнічних дисциплін проводилась 20 березня. Участь в 

олімпіаді приймало 10 студентів. Завдання олімпіади носили тестовий характер 

та включали в себе питання з таких дисциплін: "Методика навчання 

технологій", "Загальні питання методики", "Технічне креслення", 

"Технологічний практикум". Метою олімпіади було визначити переможця І 

туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Середня освіта. 

Трудове навчання та технології», який братиме участь у ІІ турі в м. Умань. 

Призові місця вибороли:  

І місце – Вальоса Є.В. 

ІІ місце – Шаповалова Г.С. 

ІІІ місце – Бобрович М.С. 



24-26 квітня 2018року переможець І етапу олімпіади буде представляти 

наш навчальний заклад у м. Умані, на заключному ІІ етапі олімпіади.  

Бажаємо Вальосі Є.В. гідно представити наш заклад. 

Нагородження учасників на сцені клубу коледжу 

 

Курильчук П.В. 211 група 

 

Матюшенко М.В. 211 група 



 

Бісик Б.І. 211група 

 

Якименко Р.Р. 221 група 



 

Марчук В.Є. 221 група 

 

Бородавка Н.А. 221 група 



 

Кобилинський О.М. 221 група 

 

Антончук К.С. 231 група 



 

Бубон А.І. 231 група 

 

Шаповалова Г.С. 241 група 



 

Бобрович М.С. 241 група 

 

Вальоса Є.В. 241 група 



 

 


