
 

Додаток 3 

до листа Управління освіти 

і науки Черкаської 

облдержадміністрації 

_____________________ 

 

Інформаційно-методичні матеріали 

щодо проведення обласної виставки-конкурсу 

робіт учнів молодшого шкільного віку 

з початкового технічного моделювання 

1. Загальні положення 
Обласна виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку 

з початкового технічного моделювання (далі - Виставка-конкурс) проводиться 

згідно з „Положенням про Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-технічних 

видів спорту та інших напрямків технічної творчості серед дітей та учнівської 

молоді“, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 13.11.2017 № 1468 (далі - Положення). 

2. Місце та час проведення 

2.1.  Обласна Виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку 

з початкового технічного моделювання проводиться щорічно в місті Черкасах 

на базі комунального закладу „Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“. 

2.2. Експонати на обласну виставку-конкурс робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання подаються щорічно згідно 

з графіком за адресою: 18002, м.Черкаси, вул. Верхня Горова, 77. 

Телефони для довідок:(0472) 33-33-08, (0472) 33-34-85. 

3. Мета і завдання 
Обласна Виставка-конкурс проводиться з метою: 

- розвитку творчих здібностей, кмітливості, формування стійкого 

інтересу до пошукової творчої діяльності; 

- раннього виявлення та подальшого розвитку обдарувань особистості; 

- сприяння розширенню мережі гуртків початкового технічного 

моделювання; 

- широке залучення школярів молодшого віку до технічної творчості; 

- організації змістовного дозвілля дітей; 

- популяризації і пропаганди кращих робіт гуртківців. 

4. Учасники виставки-конкурсу 

У Виставці-конкурсі беруть участь вихованці закладів позашкільної освіти 

віком до 10 років включно на рік проведення заходу. 
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5. Умови проведення Виставки-конкурсу 

5.1.  Роботи на Виставку-конкурс подаються за розділами:  

- найпростіші автомоделі; 

- найпростіші авіа- та ракетомоделі; 

- найпростіші судномоделі; 

- найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та механізми; 

- ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів 

електротехніки; 

- вироби в техніці оригамі та паперопластики (1 робота); 

- макети будівель; 

- паперове моделювання і PaperCraft. 

5.2. Габаритні розміри експонатів обмежені (не більше 40х40х40 см). 

5.3.  В залежності від кількості конкурсних робіт, суддівська колегія 

залишає за собою право у кожному розділі об’єднувати роботи по номінаціях, 

враховуючи техніки виконання. 

5.4.  Із конкурсних робіт на базі комунального закладу „Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради“ створюється постійно діюча експозиція, яка працює протягом року. 

5.5. За комплектацію, підбір та доставку експонатів на обласну виставку-

конкурс відповідальність несе відряджаюча організація. 

5.6. Термін зберігання експонатів не більше двох років. 

5.7.  Роботи, які брали участь в попередніх Виставках-конкурсах до участі 

у Виставці-конкурсі не допускаються. 

 

6. Документація 

6.1. На роботи подаються такі документи: 

- заявка без скорочень та абревіатур (в примітках фото експонату 2х3) 

(додаток); 

- паспорт (в друкованому та електронному вигляді) без скорочень 

та абревіатур (додаток); 

- описи та креслення (схеми), технологія виготовлення робіт (коротко); 

- фото експонату розмір 10х15см, в друкованому (підписане з тильної 

сторони) та електронному вигляді; 

- фотографії експонатів у форматі .JPG, .JPEG, 200-300 dpi, розмір файлу не 

більше 5 Мб. Ім’я файлу, який містить зображення, має відповідати назві роботи 

та ПІ автора, назві області (наприклад робота Ракета_Іванов Іван_Черкаська.jpg). 

Розглядаються виключно фотографії без додаткових написів, рамок, підписів і 

інших елементів доданих поверх фото, отриманого з камери або після базової 

обробки; 

- маркування на експонат прикріплюються з тильної сторони (додаток); 

- етикетка на експонат, в друкованому та електронному вигляді (додаток). 
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6.2.  Документація подається в папці з файлами та в електронному вигляді. 

6.3.  Документи подаються в електронному вигляді посиланням 

на Google drive разом із попередньою заявкою на електронну адресу  

комунального закладу „Черкаський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської обласної ради”. 

6.4. Якщо конкурсна робота виконана колективом вихованців, то 

обов’язково додаються дані про кожного, хто входить до його складу. 

6.5.  Роботи, що не відповідають вищезазначеним вимогам, суддівською 

колегією не розглядаються. 

7. Керівництво та матеріальне забезпечення 
7.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласної виставки-

конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання здійснюється комунальним закладом „Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“. 

7.2. Для підведення підсумків обласної виставки-конкурсу робіт учнів 

молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання створюється 

суддівська колегія, склад якої затверджує директор комунального закладу 

„Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради“. 

7.3. Витрати, пов’язані із проведенням обласної виставки-конкурсу робіт 

учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання 

здійснюються за рахунок комунального закладу „Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“. 

7.4. Витрати, пов’язані із завезенням експонатів на обласну виставку-

конкурс, здійснюються за рахунок відряджаючої організації. 

8. Визначення та нагородження переможців 
8.1. Підсумки обласної виставки-конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання підводяться щорічно  

у квітні-травні поточного року. 

8.2. Автори робіт, які зайняли І, ІІ або ІІІ місця, нагороджуються 

Дипломами комунального закладу „Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“. 

8.3. За активну участь вихованців в обласній виставці-конкурсі робіт учнів 

молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання та їх якісну 

підготовку, керівники гуртків можуть нагороджуватися Грамотами комунального 

закладу „Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради“. 

 

 

 

 



 

Додаток  

до Інформаційно-методичних 

матеріалів щодо проведення 

обласної виставки-конкурсу 

робіт учнів молодшого шкільного 

віку з початкового технічного 

моделювання 

Зразок 

ЗАЯВКА 
на участь в обласній виставці-конкурсі робіт 

учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання  

у 2020-2021 н.р. 

від___________________________________________________________   
 (повна назва відряджаючої організації) 

 

Поштова адреса закладу, контактні телефони: _______________________________ 

 

Директор закладу                                __________________/____________ 
                                                                                             (підпис) 

 

 

М.П. 

№ 

з/п 

Назва 

роботи 

Розділ Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

автора 

Дата 

народже-

ння 

Заклад 

загальної 

сердньої 

освіти 

(школа, 

клас) 

Назва 

гуртка 

 

П.І.П.  

керівника 

гуртка 

(посада та 

місце 

основної 

роботи для 

сумісників) 

Примітки 

         

         

         



5 

 

 

Зразок 

П А С П О Р Т 

на експонат №________ 

1. Повна назва експонату _________________________________________________ 

2. Конструкція експонату, розроблена ______________________________________ 

Експонат виготовлений за описом, опублікованим в __________________________ 

Модель приводиться в дію _______________________________________________ 
                                                   (характеристика джерела енергії) 

 

Д А Н І   П Р О    Е К С П О Н А Т: 

1. Експонат виготовлено _________________________________________________ 
прізвище, ім’я автора (повністю) 

 

заклад загальної середньої освіти, клас  (без скорочень та абревіатур), 

_______________________________________________________________________ 
(повна назва гуртка,закладу позашкільної освіти) 

2. Керівник гуртка ______________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

місце основної роботи ___________________________________________________ 

посада ________________________________________________________________ 

 

3. Поштова адреса гуртка: область _______________________ район ____________ 

місто, село_____________________ вулиця _________________________ № буд.__ 

 

 

Директор закладу     ______________ 
        

         (прізвище, ініціали)
 

 

 

М.П. 

 
Примітка: До кожного експонату додається технічний опис, 

креслення або ескізи, схема підключення джерела енергії. 
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Зразок  

маркування на експонат 

Розмір – 4,5 х 2 см,  напис:  шрифт 6-8 пт 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок  

етикетка на експонат 

 

Розмір – 8 см х 5 см,  напис:  шрифт Times New Roman. Розмір етикетки не 

змінювати, якщо багато тексту то потрібно зменшити розмір шрифта 

  

 

 

 

 

 

 

«Початкове технічне моделювання» 

Назва роботи 

Автор: прізвище та ім’я 

Назва закладу позашкільної освіти 

Рік подачі 

Назва роботи (18-22 пт) 
 
 

Автор: Прізвище та ім’я  

(14-16 пт) 
 

 

Назва закладу позашкільної освіти  

(12-14 пт) 


