
Інформаційно-методичні матеріали проведення  

Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного 

віку з початкового технічного моделювання 

 

1. Місце та час проведення 

Всеукраїнська виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання (далі Виставка-конкурс) проводиться 

щорічно в м. Києві на базі Українського державного центру позашкільної 

освіти. Експонати на Виставку-конкурс подаються за адресою: м. Київ, 

Кловський узвіз, 8. 

Термін подання експонатів та додаткова інформація повідомляється у листі 

виклику. 

2. Учасники виставки-конкурсу 

У Виставці-конкурсі беруть участь діти віком до 10 років включно, які 

навчаються в гуртках початкового технічного моделювання загально-освітніх 

шкіл, позашкільних закладів, клубів, гуртках при підприємствах, культосвітніх 

установах і т.д. 

3. Умови проведення виставки-конкурсу 

Всеукраїнській виставці-конкурсу передують міські, районні, обласні 

виставки-конкурси. 

На Виставку-конкурс представляються роботи вихованців, які зайняли 

призові місця на міських, обласних виставках-конкурсах, виготовлені в гуртках 

початкового технічного моделювання за такими розділами експозицій (кількість 

експонатів в розділах обмежена): 

 айпростіші автомоделі (до 2 робіт); 

 найпростіші авіа- та ракетомоделі (до 2 робіт); 

 найпростіші судномоделі (до 2 робіт); 

 найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та механізми  (до 2 

робіт); 



 ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів 

електротехніки (до 2 робіт); 

 паперове моделювання і PaperCraft (до 2 робіт); 

 вироби в техніці оригамі та паперопластики (1 робота); 

 макети будівель (1 робота). 

Габаритні розміри експонатів обмежені (не більше 50×50×50см.) 

Відповідальність за збереження експонатів під час транспортування 

покладається на організацію яка відряджає. 

 

4. Документація 

На роботи подаються такі документи: 

- заявка (додаток № 1); 

- копія підсумкового наказу за результатами обласної Виставки-конкурсу; 

- паспорт на експонат (додаток № 2); 

- фото експонату (розмір 10х15); 

- етикетка на експонат  (додаток № 4); 

- маркування експонатів (додаток № 5). 

Примітка: 

Документація подається в папці з файлами; 

Паспорт та заявка подаються в друкованому та електронному вигляді, без 

скорочень та абревіатур. 

 

5. Керівництво 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Всеукраїнської 

виставки-конкурсу здійснюється Українським державним центром позашкільної 

освіти. 

Для підведення підсумків створюється журі, склад якого затверджується 

директором Українського державного центру позашкільної освіти. 



 

6. Визначення та нагородження переможців 

Роботи оцінюються з кожного розділу експозиції згідно з критеріями 

оцінювання. 

Автори робіт, які набрали найбільшу кількість балів, нагороджуються 

дипломами Українського державного центру позашкільної освіти відповідних 

ступенів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

до Інформаційно-методичних матеріалів 

проведення Всеукраїнської виставки-

конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного 

моделювання 

  

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання. 

від_____________________________________________область 

(позашкільний навчальний заклад) 

 

№ Розділ Назва 

роботи 

Заклад  

(без скорочень) 

Прізвище 

ім’я автора 

Маркування 

1.       

2.       

3.       

 

 

 

 

 

Директор 

М.П.   

 

 

 



 Додаток 2 

до Інформаційно-методичних матеріалів 

проведення Всеукраїнської виставки-

конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного 

моделювання 

 

 

 

 

_____________________________________________________область 

______________________________________________________розділ 

П А С П О Р Т 

на експонат №________ 

1. Повна назва експонату 

_____________________________________________________________________ 

2. Конструкція експонату, розроблена 

_____________________________________________________________________ 

3. Експонат виготовлений за описом, опублікованим в  

_____________________________________________________________________              

4. 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) 

клас, навчальний заклад  

_________________________________________________________________ 

(повна назва гуртка, позашкільної установи) 



2. Керівник гуртка_________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

місце основної роботи 

_________________________________________________________________ 

(посада) 

3. Поштова адреса гуртка: область_____________район_________________ 

місто, село______________вулиця__________________№ буд._________ __ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 3 

до Інформаційно-методичних матеріалів 

проведення Всеукраїнської виставки-

конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного 

моделювання 
 

 

Розмір етикетки 12 х 10; напис: шрифт – 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початкове технічне моделювання 

Назва роботи:  

Автор:                       

Керівник:                  

Гурток, заклад:         

 



 

 Додаток 4 

до Інформаційно-методичних матеріалів 

проведення Всеукраїнської виставки-

конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного 

моделювання 
 

Маркування експонатів, які подаються на конкурс 

Вінницька область 02 

Волинська область 03 

Дніпропетровська область 04 

Донецька область 05 

Житомирська область 06 

Закарпатська область 07 

Запорізька область 08 

Івано-Франківська область 09 

Київська область 10 

Кіровоградська область 11 

Луганська область 12 

Львівська область 13 

Миколаївська область 14 

Одеська область 15 

Полтавська область 16 

Рівненська область 17 

Сумська область 18 

Тернопільська область 19 

Харківська область 20 

Херсонська область 21 

Хмельницька область 22 

Черкаська область 23 

Чернівецька область 24 

Чернігівська область 25 

м. Київ 26 

 

Маркування здійснюється таким чином: перші дві цифри – номер області, 

наступні дві цифри – номер в заявці, останні дві цифри – рік надходження. 

Приклад маркування: 09.03.15. Це означає, що робота подана з Івано-



Франківської області, її порядковий номер в заявці 3 і робота подана в 2015 

році. 


