
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 Всеукраїнську виставку-конкурс подаються за адресою: 

м.Київ, Кловський узвіз, 8. 

2. Учасники Виставки-конкурсу 

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

навчаються в гуртках початкового технічного моделювання загальноосвітніх 

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

культосвітніх установах і т.д. 

3. Умови проведення Виставки-конкурсу 

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). Всього: не більше 15 

робіт від області та міста Києва. 

Український державний центр позашкільної освіти має право 

використовувати експонати в експозиціях інших виставок. 

- найпростіші 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 (2 робота); 

 

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

 

 



4. Документація 

На роботи подаються такі документи: 

- заявка; 

- етикетка на експонат; 

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 Виставки-конкурсу 

здійснюється Українським державним центром позашкільної освіти. 

Для підведення підсумків Виставки-конкурсу 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. 

 

 

 


