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Кловський узвіз 8, м. Київ, 01021; т/ф (044) 253-75-25; тел. 253-63-99, 253-01-05  
 

“МТС” +38 (050) 566-89-50; “Київстар” +38 (097) 751-98-81; “Life” +38 (063) 673-19-61 
 

E-mail: u d cp ou a @gmai l . com ;  es t e tu @i .u a ;  t exn @i .u a ;  met t od 2 @gmai l . c om;  Web - s i t e :  h t t p : / / u d cp o . com.u a  
 

 
 
 
 

Від 20.02.2018р. № 02-21 

На № ______ від ________ 20 ___ р. 

 

 Директорам обласних та Київського 

міського центрів науково-технічної 

творчості учнівської молоді 
 

 

 

Про проведення Всеукраїнської 

виставки-конкурсу 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018             

№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2018 рік»                

у травні місяці цього року відбудеться Всеукраїнська виставка-конкурс робіт 

учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. 

Програма (умови) проведення заходу додається. 

Експонати будуть прийматися за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 8, 

Український державний центр позашкільної освіти.  

Додаткова інформація за тел. у м. Київ: (044) 253-01-05, 097-822-01-30 

(контактна особа – Кононенко Ірина Володимирівна). 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кононенко (044) 253-01-05 
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Додаток №1 

до листа УДЦПО 

від20.02.2018№ 02-21 

Програма (умови) 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. 

2. Учасники Виставки-конкурсу 

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

навчаються в гуртках початкового технічного моделювання в закладах 

позашкільної, загальної середньої освіти, клубах, 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).  

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); 

Всього: не більше 15 робіт від області та міста Києва. 

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

Український державний центр позашкільної освіти має право використовувати 

експонати в експозиціях інших виставок. 

4. Документація 

На роботи подаються такі документи: 

заявка (Додаток № 1); 

паспорт на кожну роботу (Додаток № 2); 



етикетка на експонат (Додаток № 4); 

        фотографії експонатів в друкованому та електронному вигляді у форматі 

JPG, JPEG, дозвіл зображення 200-300 dpi, розмір файла не більше 5 Мб. Ім’я 

файлу, що містить зображення повинно відповідати назві роботи, прізвища та 

імені виконавця, назві області (наприклад робота Шандиби Сергія «Квіти» 

Волинська обл. – «Квіти_Шандиба Сергій_Волинська. jpg"). 

 

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: 

оригінальність виробу – 10 балів 

візуальне враження від експонату – 10 балів 

практична спрямованість – 5 балів 

Автори робіт, які набрали найбільшу кількість балів, нагороджуються 

дипломами Українського державного центру позашкільної освіти відповідних 

ступенів. 

  



Додаток № 1 

до Програми (умов) 

проведення 

Всеукраїнської 

виставки-конкурсу  
 

 

З А Я В К А 

 

на участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі 

_____________________________________________________ 

 

№ Назва 

роботи 

П.І.Б. 

автора 

 Вік 

учасни

ка 

Назва гуртка, 

організації, 

місто, 

район, область 

П.І.Б. 

керівник

а 

Маркуван

ня   

 Розділ________________________________ 

1       

2       

 Розділ________________________________ 

1       

2       

 

 

М.П. 

 

 

Директор позашкільного        підпис 

навчального закладу 

 

  



Додаток № 2 

до Програми (умов) 

проведення 

Всеукраїнської 

виставки-конкурсу 

 

 

П А С П О Р Т 

представленого експонату 

 

Назва  експонату (розробки)__________________________________________ 

Розділ____________________________________________________________ 

Техніка виконання, матеріал__________________________________________ 

ПІБ (авторів)______________________________________________________ 

Вік учасника______________________________________________________ 

Назва гуртка______________________________________________________ 

Організація чи заклад,  де працює гурток_______________________________ 

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника гуртка, 

тел._________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                            



Додаток № 3 

до Програми (умов) 

проведення 

Всеукраїнської 

виставки-конкурсу 

Маркування експонатів, які подаються на Виставку-конкурс 

 

Вінницька область 01 

Волинська область 02 

Дніпропетровська область 03 

Донецька область 04 

Житомирська область 05 

Закарпатська область 06 

Запорізька область 07 

Івано-Франківська область 08 

Київська область 09 

Кіровоградська область 10 

Луганська область 11 

Львівська область 12 

Миколаївська область 13 

Одеська область 14 

Полтавська область 15 

Рівненська область 16 

Сумська область 17 

Тернопільська область 18 

Харківська область 19 

Херсонська область 20 

Хмельницька область 21 

Черкаська область 22 

Чернівецька область 23 

Чернігівська область 24 

м. Київ 25 

 

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

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

Приклад маркування: 09.03.18. Це означає, що робота подана з Київської області, 

її порядковий номер в заявці 3 і робота подана в 2018 році. 

 

  



Додаток № 4 

до Програми (умов) 

проведення 

Всеукраїнської 

виставки-конкурсу 

 

Етикетка на експонат 

 

Розмір етикетки 10х4 см. 

 

Назва роботи___________________________ 

Автор, вік _____________________________ 

Заклад_________________________________ 

Керівник_______________________________ 

Маркування____________________________ 

 

 

  



Додаток № 5 

до Програми (умов) 

проведення 

Всеукраїнської 

виставки-конкурсу 
ГРАФІК 

видачі та прийому експонатів 
 

№ Назва області (регіону) Термін 

1. Вінницька 21.05.18 

2. Волинська 21.05.18 

3. Дніпропетровська 22.05.18 

4. Донецька 22.05.18 

5. Житомирська 23.05.18 

6. Закарпатська 23.05.18 

7. Запорізька 23.05.18 

8. Івано-Франківська 24.05.18 

9. Київська 24.05.18 

10. Кіровоградська 24.05.18 

11. Луганська 25.05.18 

12. Львівська 25.05.18 

13. Миколаївська 25.05.18 

14. Одеська 29.05.18 

15. Полтавська 29.05.18 

16. Рівненська 30.05.18 

17. Сумська 30.05.18 

18. Тернопільська 30.05.18 

19. Харківська 31.05.18 

20. Херсонська 31.05.18 

21. Хмельницька 01.06.18 

22. Черкаська 04.06.18 

23. Чернівецька 04.06.18 

24. Чернігівська 05.06.18 

25. м. Київ 06.06.18 

 


