
УКРАЇНА

Ч Е РН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А ДМ ІН ІСТРА Ц ІЯ 

У П Р А В Л ІН Н Я  О С В ІТ И  І Н А У К И  

Н А К А З

червня 2020 року Чернігів

Про затвердження Положення 
про обласну виставку-конкурс 
робіт учнів молодшого шкільного віку 
з початкового технічного моделювання

Відповідно до статті 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 
пункту 13 частини першої статті 44 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою розвитку творчих здібностей, кмітливості, 
формування стійкого інтересу до пошукової творчої діяльності, залучення 
школярів молодшого віку до технічної творчості

н а к а з у ю :

1. Затвердити Положення про обласну виставку-конкурс учнів молодшого 
шкільного віку з початкового технічного моделювання (додається).

2. Провідному спеціалісту сектору по роботі з персоналом (Є.Лугіна) 
подати цей наказ на державну реєстрацію до Північно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) та забезпечити 
його оприлюднення на офіційному вебсайті http://uon.cg.gov.ua.

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації з моменту його 
оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
начальника Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної 
освіти О.Соронович.

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

http://uon.cg.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної 
адміністрації

червня 2020 року №

ПОЛОЖ ЕННЯ
про обласну виставку-конкурс робіт учнів молодш ого шкільного віку 

з початкового технічного моделювання  

І. Загальні положення

1. Виставка-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового 
технічного моделювання (далі -  Виставка-конкурс) проводиться щорічно серед 
здобувачів освіти (далі -  Учасники), з метою розвитку творчих здібностей, 
кмітливості, формування стійкого інтересу до пошукової творчої діяльності, 
залучення учнів молодшого шкільного віку до технічної творчості.

2. Основними завданнями Виставки-конкурсу є:
підвищення ролі технічної творчості в освітній діяльності закладів 

позашкільної освіти;
раннє виявлення та подальший розвиток обдарованої дитини;
популяризація та пропаганда кращих робіт здобувачів освіти.

3. Виставка-конкурс проводиться для здобувачів освіти закладів 
позашкільної освіти.

4. Організаторами Виставки-конкурсу є:
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації;
Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді.

5. Строки проведення Виставки-конкурсу щороку визначаються Управлінням 
освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

II. Учасники Виставки-конкурсу

1. Учасниками Виставки-конкурсу є здобувані освіти закладів 
позашкільної освіти віком до 10 років включно, які навчаються в гуртках 
початкового технічного моделювання.

2. Участь у Виставці-конкурсі здійснюється на добровільних засадах.
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3. Учасники мають право ознайомитися з результатами оцінювання своєї 
роботи та одержати пояснення щодо критеріїв і об’єктивності її оцінювання.

4. Учасники зобов’язуються дотримуватись вимог цього Положення.

5. Під час проведення Виставки-конкурсу обробка персональних даних 
Учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 
персональних даних».

III. Розділи Виставки-конкурсу

1. На Виставку-конкурс подаються роботи, виготовлені у гуртках 
початкового технічного моделювання за такими розділами експозицій 
(кількість експонатів в розділах обмежена):

найпростіші автомоделі (до 2-х робіт); 
найпростіші авіа- та ракетомоделі (до 2-х робіт); 
найпростіші судномоделі (до 2-х робіт);
найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та механізми (до 2-х 

робіт);
ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів електротехніки (до 

2-х робіт);
паперове моделювання і РарегСгай (до 2-х робіт); 
вироби в техніці оригамі та паперопластики (1 робота); 
макети будівель (1 робота).

2. Габаритні розміри експонатів обмежені (не більше 50x50x50 см).

IV. Умови участі у Виставці-конкурсі

1. Для участі у Виставці-конкурсі надаються такі матеріали:
заявка для участі в обласній виставці-конкурсі робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання (додаток 1); 
паспорт на кожну роботу (додаток 2); 
етикетка на експонат (додаток 3);
фотографії експонатів в друкованому та електронному вигляді;
описи та креслення (схеми), технологія виготовлення представлених робіт.

2. Документація подається в папці з файлами: паспорт та заявка подаються 
у друкованому вигляді, без скорочень та абревіатур.

3. Експонати на Виставку-конкурс подаються за адресою: вул. Гонча, 33, 
м.Чернігів, 14000.
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4. Комплектація, підбір експонатів та їх збереження під час 
транспортування забезпечується організацією, яка відряджає.

5. До участі не допускаються роботи, що не відповідають вищезазначеним 
вимогам.

6. Роботи, представлені на Виставку-конкурс, зберігаються в 
Чернігівському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської 
молоді протягом календарного року.

7. Усі роботи, подані на Виставку-конкурс, є власністю авторів. 
Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
може використовувати експонати в експозиціях інших виставок з метою 
популяризації дитячої творчості.

V. Критерії оцінювання

1. Роботи оцінюються у кожному розділі експозиції за такими критеріями:
оригінальність виробу -  10 балів;
візуальне враження від експонату -  10 балів;
практична спрямованість -  5 балів.

2. Максимальна сума балів, яку може набрати Учасник -  25.

VI. Ж урі Виставки-конкурсу

1. Для якісного та об'єктивного оцінювання творчих робіт Учасників Виставки- 
конкурсу створюється фахове журі виставки-конкурсу, склад якого визначається та 
затверджується Чернігівським обласним центром науково-технічної творчості 
учнівської молоді.
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2. Журі Виставки-конкурсу формується з числа педагогічних і науково- 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, наукових установ та 
організацій області (за згодою).

3. Кількість членів журі не може бути меншою ніж 3 особи.

4. До складу журі Виставки-конкурсу не можуть входити особи, які є 
близькими родичами Учасників Виставки-конкурсу.

5. Конкурсне журі визначає переможців і призерів, які посіли призові місця (І, 
II, III місця) за розділами експозицій.

6. Результатом роботи журі є оформлення підсумкового протоколу.



4

УП. Визначення і нагородження переможців

1. Учасники Конкурсу, які набрали максимальну кількість балів, стають 
переможцями та нагороджуються дипломами І, II, та III ступенів окремо у кожному 
розділі експозицій.

2. Переможців нагороджують дипломами Чернігівського обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді.

3. Педагогічні працівники, які підготували переможців Виставки-конкурсу, 
нагороджуються грамотами Чернігівського обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді.

4. Результати Виставки-конкурсу висвітлюються на сайті Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

VIII. Фінансування Виставки-конкурсу

1. Виставка-конкурс є некомерційною. Участь від Учасників не потребує 
вступних внесків.

2. Організація та проведення Виставки-конкурсу здійснюється відповідно 
до кошторису Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді та інших джерел фінансування, не заборонених 
законодавством України.

3. Витрати на завезення експонатів та відрядження працівників 
здійснюються за рахунок сторони, що відряджає.

Директор Чернігівського обласного 
центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді



Додаток 1

до Положення про обласну 
виставку-конкурс робіт учнів 
молодшого шкільного віку з 
початкового технічного моделювання 
(пункт 1 розділу IV)

ЗАЯВКА

на участь в обласній виставці-конкурсі 
робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання

_______________________________ область
в ід __________________________ (назва закладу згідно з статуту)

№ Назва
роботи

ПІБ
учасника

Вік
учасника

Назва гуртка, 
організації, місто, 

район, область

ПІБ
керівника

Примітка

Розділ

1
2

Розділ
1
2

Директор закладу 
позашкільної освіти 

М.П.

підпис



Додаток 2

до Положення про обласну 
виставку-конкурс робіт учнів 
молодшого шкільного віку з 
початкового технічного моделювання 
(пункт 1 розділу IV)

П АСПОРТ
представленого експонату

Назва експонату (розробки)_______________________
Розділ___________________________________________
Техніка виконання, матеріал_______________________
ПІБ (учасника)___________________________________
Вік учасника_____________________________________
Назва гуртка_____________________________________
Організація чи заклад, де працює гурток____________
Прізвище, ім’я та по батькові керівника гуртка, 
тел.



Додаток З

до Положення про обласну 
виставку-конкурс робіт учнів 
молодшого шкільного віку з 
початкового технічного моделювання 
(пункт 1 розділу IV)

Етикетка на експонат

Розмір етикетки 10x4 см

Назва роботи
Автор, вік___
Заклад______
Керівник____


