
Інформаційно-методичні матеріали проведення  

Всеукраїнського конкурсу-змагання учнів молодшого шкільного 

віку з початкового технічного моделювання 

 

І. Загальні положення 

1. Інформаційно-методичні матеріали визначають порядок організації та 

проведення Всеукраїнського конкурсу-змагання учнів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання (далі − Конкурс).  

2. Конкурс проводиться щорічно з метою творчого та інтелектуального 

розвитку дітей, залучення до технічної творчості учнів молодшого шкільного віку 

та задоволення їх потреб у творчій самореалізації. 

3. Завданням Конкурсу є: 

пошук та підтримка обдарованих дітей молодшого шкільного віку; 

стимулювання творчого інтелектуального, духовного та фізичного розвитку 

дітей, задоволення їх потреб у творчій самореалізації; 

підвищення ролі технічної творчості у системі навчально-виховної роботи 

позашкільних навчальних закладів; 

вивчення передового досвіду щодо організації технічної творчості дітей 

молодшого шкільного віку. 

ІІ. Учасники Конкурсу 

1. До участі у Конкурсі запрошуються команди з областей України та міста 

Києва. 

2. До складу команди входять 2 учасника та керівник (супроводжуюча 

особа). 

3. Учасниками Конкурсу є учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних 

закладів; вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів, віком від 6 

до 10 років включно, які навчаються в гуртках початкового технічного 

моделювання. 

4. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог Інформаційно-

методичних матеріалів, програми Конкурсу, норм поведінки та правил техніки 

безпеки. 



ІІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу 

1. Конкурс складається з 4-х завдань. 

 Теоретичне завдання; 

 Технічне завдання; 

 Творче завдання; 

 Спортивно-технічне завдання. 

2. Конкурс проводиться поетапно:  

І етап – районний (міський); 

ІІ етап – обласний; 

ІІІ етап – всеукраїнський. 

3. Строки та місце проведення ІІІ етапу Конкурсу визначаються наказом 

Українського державного центру позашкільної освіти (далі УДЦПО) та 

повідомляються листом викликом не пізніше ніж за один місяць до початку ІІІ 

етапу Конкурсу. 

4. Для участі в ІІІ етапі Конкурсу необхідно подати організаційному комітету 

такі документи: 

заявку (додаток 1); 

учнівські квитки (ксерокопія); 

свідоцтво про народження (завірена ксерокопія); 

медичну довідку про результати медичного огляду, пройденого у 

встановленому законодавством порядку. 

IV. Організаційний комітет Конкурсу 

1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет, склад організаційного комітету затверджується директором УДЦПО.  

2. До складу організаційного комітету входять представники УДЦПО, 

педагогічні та науково-педагогічні працівники загальноосвітніх, вищих і 

позашкільних навчальних закладів (за згодою). 

3. Очолює організаційний комітет голова, який визначає та розподіляє 

повноваження членів організаційного комітету, керує роботою з організації й 

проведення Конкурсу. 



4. Члени організаційного комітету здійснюють організаційну роботу щодо 

проведення Конкурсу та забезпечують порядок його проведення. 

 

V. Журі Конкурсу 

1. Журі формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання робіт 

учасників Конкурсу та визначення його переможців і призерів. 

2. Журі формується з числа педагогічних і науково-педагогічних працівників 

навчальних закладів, (за згодою). 

3. Склад журі Конкурсу затверджується наказом УДЦПО. 

4. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить 

засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу, 

підписує протоколи ІІІ етапу Конкурсу. 

5. Члени журі: 

забезпечують об’єктивність оцінювання захисту робіт учасників; 

заповнюють протоколи ІІІ етапу Конкурсу; 

визначають переможців та призерів Конкурсу. 

 

VІ. Критерії оцінювання робіт учасників. 

Конкурс складається з 4-х завдань: 

1. Теоретичне завдання 

Питання теоретичного завдання добираються відповідно до вимог щодо 

знань та умінь учнів, визначених програмою гуртка початкового технічного 

моделювання За кожну повну відповідь на запитання учасник отримує певну 

кількість балів. Максимальна кількість балів − 40. Час на виконання завдання - 1 

година. 

2. Технічне завдання 

Учасникам надаються розгортки та малюнки загального вигляду за якими 

виготовляється виріб. При оцінюванні увага звертається на якість виготовлення та 

правильність зборки виробу. Максимальна кількість балів – 40 Час на виконання 

завдання - 2 години. 



3. Творче завдання 

Учасник створює композицію за власним задумом з певних одиниць які йому 

надаються або він сам їх виготовляє, та захищає свою композицію коротким 

виступом. При оцінюванні увага звертається на оригінальність та креативність 

виробу. Метою завдання є виявлення творчих здібностей в учасників конкурсу. 

Максимальна кількість балів − 40. Час на виконання завдання − 2 години. 

4. Спортивно-технічне завдання 

Завдання складається з двох частин  виготовлення моделі та участь у 

рухливих змаганнях. 

Час на виконання моделі − 1 година. 

Максимальна кількість балів − 40 

 

VІI. Визначення та нагородження переможців і призерів Конкурсу 

1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі в кожному виді 

змагання. 

2. Переможцем  у кожному виді змагання є учасник, який набрав найбільшу 

кількістю балів. Призерами змагання є учасники, які за кількістю набраних балів 

посіли друге та третє місця.  

3. Командна першість визначається за найбільшою кількістю балів отриманих 

командою в усіх змаганнях Конкурсу. 

4. Переможці та призери Конкурсу в командній першості нагороджуються 

кубками та дипломами УДЦПО відповідних ступенів. 

5. Переможці та призери Конкурсу в окремих видах змагань, 

нагороджуються медалями та дипломами УДЦПО відповідних ступенів. 

 

VІIІ. Фінансові умови 

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок 

коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

 

 



 Додаток  

до Інформаційно-методичних 

матеріалів проведення Всеукраїнського 

конкурсу-змагання учнів молодшого 

шкільного віку з початкового 

технічного моделювання 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнському конкурсі-змагання учнів молодшого шкільного 

віку з початкового технічного моделювання. 

 

__________________________________________________________________ 

(назва організації) 

просить допустити до участі в конкурсі збірну команду у складі: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові учасника 

Дата 

народження 

Клас, 

школа 

Повна назва гуртка, 

навчального закладу 

     

     

 

Керівник команди 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(місце роботи, посада) 

 

 

М.П. 

 

 

Директор______________________ 
                          (підпис) 


