
  

Інформаційно-методичні матеріали  

проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу  

з історико-технічного стендового моделювання 

 

1. Загальна інформація 

1.1. Інформаційно-методичні матеріали надають детальну інформацію та 

рекомендації щодо проведення заходу відповідно до «Положення про 

Всеукраїнські відкриті змагання із спортивно-технічних видів спорту та інших 

напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді» (далі Положення). 

 

2. Мета та завдання 

2.1. Всеукраїнська виставка-конкурс з історико-технічного стендового 

моделювання (далі Виставка-конкурс) проводиться з метою творчого розвитку, 

залучення до технічної творчості дітей та учнівської молоді, задоволення їх 

потреб у творчій самореалізації. 

2.2. Основними завданнями Виставки-конкурсу є: 

- військово-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді України; 

- популяризація масштабного моделізму, як виду технічної творчості; 

- стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей; 

- подальший розвиток, удосконалення та пропаганда науково-технічної 

творчості, зокрема історико-технічного стендового моделювання; 

- інтенсифікація інтересу учнів до історії розвитку авіації, 

автомобілебудування, суднобудування, ракетобудування і загалом техніки; 

- проведення змістовного дозвілля дітей, пошук нових форм його 

організації; 

- збільшення мережі гуртків історико-технічного стендового моделювання, 

залучення дітей та учнівської молоді до участі в масових заходах різних рівнів. 

 

3. Учасники Виставки-конкурсу 

3.1. До участі у заході запрошуються команди з навчальних закладів 

областей України, міста Києва, а також організацій, які отримали запрошення до 

участі у Виставці-конкурсі. Всеукраїнській виставці-конкурсу передують 

гурткові, районні (міські), обласні відбіркові виставки-конкурси. 

3.2. Команда складається з керівника, судді, та учасників. Учасники 

конкурсу поділяються на дві вікові групи:  

- до 14 років; 

- 15 - 18 років. 

3.3. Кожен зареєстрований вважається учасником Виставки-конкурсу, якщо 

погодився на всі умови її проведення і зобов’язаний їх виконувати. У разі 

порушення інформаційно-методичних матеріалів проведення заходу він 

виключається з числа її учасників. 

 

4. Програма заходу 

4.1. Виставка-конкурс проводиться в командному та особистому заліках. 

4.2. Особиста першість проводиться за номінаціями: 

- Авіація: гвинтова, реактивна, гелікоптери. 



- Бронетехніка: гусенична, колісна. 

- Автомобільна техніка. 

- «Збройні сили України» (моделі, що були або є на озброєнні Збройних сил 

України). 

- Діорами, віньєтки. 

- Фігури. 

- Космічна техніка. 

- Фентезі (моделі-фантазії, виготовлені за стендовими технологіями). 

- Залізничний транспорт. 

- Флот. 

- Паперові моделі. 

 4.3. За категоріями моделі поділяються на масштабні групи (1:144, 1:72, 

1:48, 1:35, 1:24, 1:16). 

4.4. Оргкомітет залишає за собою право додавати (закривати) номінації, 

категорії в залежності від кількості поданих моделей. 

4.5. У номінації повинно бути не менше, ніж 3 роботи від різних учасників. 

Нагородження в номінації, в якій брали участь менше ніж 3 моделі, не 

проводитися. 

4.6. Оцінювання конкурсних моделей здійснюється за критеріями: 

Критерії оцінювання Кількість балів 

Загальне враження 20 

Якість складання 20 

Якість фарбування 20 

4.7. До участі у конкурсі допускаються не більше 3-х моделей від одного 

учасника в одній масштабній групі. На виставку допускається необмежена 

кількість робіт. 

4.8. Учасники конкурсу повинні представити технічну документацію на 

моделі і діораму:  

- робочі креслення в масштабі в 3-х проекціях; 

- фотографії; 

- габаритні розміри в метричній системі; 

- схему фарбування конкретного прототипу, відеоматеріали, матеріали 

періодичних видань.  

4.9. Одну ту саму модель виставляти в двох і більше номінаціях 

забороняється (якщо модель автомобіля виставляється в номінації «Автомобільна 

техніка», то ця модель не може брати участь в номінації «Діорами»). 

4.10. Композиції, заявлені в номінації «Діорами», оцінюються як одне ціле. 

4.11. На командну першість кожна команда має представити 6 моделей 

різних категорій. 

4.12. Модель повинна бути виконана й представлена на Виставку-конкурс 

особисто учасником. 

4.13. У межах загальної виставки за рішенням суддівської колегії можуть 

проводитись конкурс на приз глядацьких симпатій, бліц-конкурси, тощо. 

 

5. Необхідна документація 

5.1. Для участі у Виставці-конкурсі подаються наступні документи: 



- заявка на участь у заході (додається); 

- завірені ксерокопії паспортів або свідоцтв про народження учасників 

Виставки-конкурсу; 

- медична довідка про можливість знаходження у дитячому колективі. 

 

6. Керівництво Виставкою-конкурсом 

6.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням заходу покладається 

на оргкомітет, склад якого затверджується Українським державним центром 

позашкільної освіти. 

 

7. Організація  суддівства 

7.1. Суддівство Виставки-конкурсу здійснює суддівська колегія за віковими 

групами, номінаціями та масштабами. Склад суддівської колегії затверджується 

Українським державним центром позашкільної освіти. 

7.2. Суддівська колегія складається з трьох і більше моделістів, які 

визначають керівника. Керівник отримує протоколи на суддівство, відповідає за 

роботу суддівської колегії, заповнення протоколів та корегує роботу з 

оргкомітетом заходу. 

7.3. В разі необхідності до суддівства можуть залучатися представники 

команд (за згодою). 

7.4. Суддівство в номінації «Флот» здійснюється згідно правил ФСУ 

(пластик). 

7.5. Після оголошення результатів суддівською колегією керівники команд 

мають 1 годину на оскарження. Після проходження даного часу рішення 

суддівської колегії вважається остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

8. Порядок здійснення заходів безпеки 

 8.1. Відповідальність за безпеку під час проведення Виставки-конкурсу 

покладається на організаційний комітет. 

8.2. Керівник команди несе відповідальність за життя і здоров’я членів 

команди в дорозі та під час проведення заходу.  

8.3. Відповідальність за збереження моделей на час проведення Виставки-

конкурсу несуть організатори. 

 

9. Матеріальне забезпечення 

9.1. Джерела фінансування Виставки-конкурсу зазначаються у листі-

виклику. 

 

10. Визначення та нагородження переможців 

10.1. Командна першість визначається за сумою балів за шість найкращих 

результатів у різних номінаціях.  

10.2. Команда, яка посіла перше місце нагороджується Кубком 

Українського державного центру позашкільної освіти. Команди-переможці 

отримують дипломи Українського державного центру позашкільної освіти. 

10.3. Особиста першість визначається за максимальною кількістю балів 

набраних учасниками у кожній визначеній номінації за масштабними та віковими 

групами. Учасник може зайняти тільки одне призове місце у номінації, категорії. 



10.4. Переможці Виставки-конкурсу в особистій першості нагороджуються 

дипломами Українського державного центру позашкільної освіти відповідних 

ступенів. 

10.5. Керівники команд-переможців відзначаються грамотами Українського 

державного центру позашкільної освіти. 

10.6. За рішенням оргкомітету окремо можуть бути відзначені учасники 

Виставки-конкурсу (за тематичну спрямованість робіт, кращу колекцію, тощо). 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток  

до Інформаційно-методичних матеріалів 

проведення Всеукраїнської виставки-

конкурсу з історико-технічного стендового 

моделювання 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі  

з історико-технічного стендового моделювання 

 

 

____________________________________________________________________ 
(повна назва навчального закладу, організації)

 

 

№ 

з/п 
Номінація 

Назва 

роботи 

Масштабна 

група (1:144, 

1:72, 1:48, 

1:35, 1:24, 

1:16) 

Прізвище 

та ім`я 

учасника 

Дата 

народження 

Вікова 

група 

(до 14; 

15-18) 

Домашня 

адреса 

        

        

 

Керівник команди: 

________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, повна домашня адреса, контактний телефон)                     

 

 

 

Суддя  

___________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, повна домашня адреса, контактний телефон)

 

 

 

 

Директор ________________________________
(прізвище, ініціали)

 
                                                                            (підпис)

 
       М.П. 

 


