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Положення 
про проведення обласної виставки-конкурсу з початкового 

технічного моделювання 
 

І. Мета і завдання 
  
1.1.  Розвиток творчих здібностей, кмітливості, формування стійкого 

інтересу до пошукової творчої діяльності. 
1.2. Раннє виявлення та подальший розвиток обдарувань особистості. 
1.3. Розширення мережі гуртків початкового технічного моделювання. 
1.4. Широке залучення школярів молодшого віку до технічної творчості. 
1.5. Популяризація та пропаганда кращих робіт гуртківців. 

 
II. Проведення та керівництво  

2.1. Виставка-конкурс проводиться щорічно. Місце та час проведення 
обласної виставки-конкурсу серед учнів молодшого шкільного віку з 
початкового технічного моделювання будуть визначатися наказом 
управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації у рік 
проведення заходу. 

2.2. Організатором виставки-конкурсу є управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації. Загальне керівництво 
підготовкою та проведенням обласної виставки-конкурсу серед учнів 
молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання 
покладається на комунальний заклад «Рівненський обласний центр науково-
технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради. 
  

  
Зареєстровано в Головному 

управлінні юстиції 
у Рівненській області 
01 квітня 2013 року 

за № 19/1078 



III. Учасники  

3.1.    У виставці-конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів, які навчаються у гуртках початкового 
технічного моделювання. 

  

3.2. Вік учасників - до 10 років включно. 
  
3.3. Для участі у виставці-конкурсі подається до оргкомітету заявка на 

участь в обласній виставці-конкурсі серед учнів молодшого шкільного віку з 
початкового технічного моделювання (Додаток 1). 

3.4. На кожний експонат подається паспорт експонату (Додаток 2). 
3.5. На кожний експонат подається етикетка (Додаток 3). 
3.6. На кожний експонат подається його фото (розмір 10x15 см). 
  
3.7.   Паспорт та заявка подаються у друкованому та електронному 

вигляді, без скорочень та абревіатур. 
  
3.8. Документація подається у папці з файлами. 

  

IV. Програма та визначення переможців 
  
4.1. На виставку-конкурс подаються експонати, виготовлені учнями в 

гуртках початкового технічного моделювання, за наступними розділами 
(кількість експонатів у розділах обмежена): 

найпростіші автомоделі (до 3 експонатів); 
найпростіші авіа- та ракетомоделі (до 3 експонатів); 
найпростіші судномоделі (до 3 експонатів); 
найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та механізми (до З 

експонатів); 
ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів електротехніки 

(до 3 експонатів); 
вироби в стилі народних мистецтв та сучасного дизайну ( 1 експонат); 
сувеніри та м'яка іграшка (1 експонат); 
вироби в техніці оригамі та паперопластики (1 експонат); 
  макети будівель (1 експонат). 

  
4.2.  Розмір експонатів не повинен перевищувати 50 см. 
  
4.3. Експонати з розділів: найпростіші автомоделі; найпростіші авіа- та 

ракетомоделі; найпростіші судномоделі оцінюються за наступними 
критеріями: 



  
№ з/п Критерії оцінювання Максимальна 

кількість балів 
Усього 
балів 

4.3.1. Оригінальність експонату до 10   
25 4.3.2. Культура    виготовлення    та    візуальне 

враження від експонату 
до 10 

4.3.3. Функціональність до 5 
  
4.4. Експонати з розділів: вироби в стилі народних мистецтв та 

сучасного дизайну; сувеніри та м'яка іграшка; вироби в техніці оригамі та 
паперопластики; макети будівель оцінюються за наступними критеріями: 

  
  

№ з/п Критерії оцінювання Максимальна 
кількість балів 

Усього 
балів 

4.4.1. Оригінальність експонату до 10   
20 4.4.2. Культура    виготовлення    та    візуальне 

враження від експонату 
до 10 

  
4.5. Експонати з розділів: найпростіші механічні ігри та іграшки, 

машини та механізми; ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів 
електпотехніки оцінюються за наступними коитеоіями: 

  
№ 
з/п 

Критерії оцінювання Максимальна 
кількість балів 

Усього 
балів 

4.5.1. Оригінальність експонату до 10   
  

25 
4.5.2. Культура    виготовлення    та    візуальне 

враження від експонату 
до 5 

4.5.3. Функціональність до 10 

4.6. Призери особистої першості нагороджуються комунальним 
закладом «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді» Рівненської обласної ради грамотами. 

4.7. Команди, які зайняли ПЕРШЕ, ДРУГЕ і ТРЕТЄ місця, 
нагороджуються грамотами управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації. 

  
V. Матеріальне забезпечення 

5.1.        Витрати на організацію та проведення обласної виставки-
конкурсу з початкового технічного моделювання проводяться за рахунок 
коштів, передбачених в обласному бюджеті на позашкільні заходи. 



5.2.        Витрати на доставку експонатів та відрядні працівників 
проводяться за рахунок організацій, що відряджають. 
  

Заступник начальника управління-
начальник відділу виховної роботи та 
соціального захисту дітей управління 
освіти і науки облдержадміністрації 

О. Пекарський 
  

  
 
 
  

Додаток 1 
до Положення про проведення 
обласної виставки-конкурсу з 
початкового технічного 
моделювання 

  
  
  

ЗАЯВКА 
На участь в обласній виставці-конкурсі з початкового технічного 

моделювання 
команди_____________________________________________________ 

(найменування організації) 
  
  
  

№ 
з/
п 

Назва 
експон

ату 

Розд
іл 

Прізви
ще, ім’я 
автора 

(авторів
) 

Дата 
народже

ння 

Клас, 
навчальн

ий 
заклад 

Назва 
гуртка, 
організа

ції 

Прізви
ще, ім’я 

та по 
батьков

і 
керівни

ка 
                
                

  
  

  
Директор навчального закладу ____________________________________ 
  
МП 



Додаток 2 
до Положення про проведення 
обласної виставки-конкурсу з 
початкового технічного 
моделювання 

  

                                                    
____________________________________________район 

                                                  
____________________________________________розділ 

  
  

ПАСПОРТ ЕКСПОНАТУ №                         

1. Повна назва експонату_____________________________________________ 
2. Конструкція експонату розроблена __________________________________       
3.  Експонат виготовлений за описом, опублікованим у ___________________ 
4.  Модель приводиться в дію_________________________________________ 
                                            (характеристика джерела енергії) 

  
  
  

ДАНІ ПРО ЕКСПОНАТ 
1.  Експонат виготовлено___________________________________________ 

прізвище, ім'я автора (повністю) 
_________________________________________________________________ 

клас, навчальний заклад (без скорочень та абревіатур) 
________________________________________________________________ 

повна назва гуртка, позашкільного навчального закладу 
2.  Керівник гуртка_________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 
місце основної роботи_______________________________________________ 
посада____________________________________________________________ 
  
 3.  Поштова адреса гуртка: область___________ , район_________________ , 
місто (село)__________________ , вулиця_________________ , будинок №___ 

  
 
Директор навчального закладу    _________________________________ 
М.П. 

Примітка: до кожного експонату додається технічний опис, креслення або 
ескізи, схема під’єднання джерела. 



Додаток З 
до Положення про 
проведення обласної 
виставки-конкурсу з 
початкового технічного 
моделювання 

  

Розмір етикетки 12 X 10; напис: шрифт - 16 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Початкове технічне моделювання 
Назва роботи: 
Автор: 
Керівник: 
Гурток, заклад: 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


