ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
29 березня 2021року

м. Луцьк

№ 93

Про організацію та проведення
обласних виставок-конкурсів учнівської
молоді з науково-технічного напряму
На
виконання
плану
роботи
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації на 2021 рік відповідно до листів Українського
державного центру позашкільної освіти від 16.03.2021 р. № 03-11 та
18.03.2021 р. № 03-16 з обов’язковим виконанням вимог Постанов Кабінету
Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на
території України коронавірусу СОVID-19», від 22 липня 2020 р. № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19,
спричиненої коронавірусом SАR8-СоV-2» (зі змінами від 29 грудня 2020 року
№ 1347) та з метою популяризації досягнень вихованців гуртків науковотехнічного напряму
НАКАЗУЮ:
1. Організувати та провести протягом квітня 2021 року на базі Центру
науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради
(ЦНТТУМ) обласні виставки-конкурси з науково-технічного напряму:
- науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»;
- декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій
край»;
- початкового технічного моделювання.
2. Затвердити склад оргкомітету та журі обласних виставок-конкурсів
(додаток 1).
3. Керівникам місцевих органів управління освітою, ліцеїв обласного
підпорядкування, директорам професійно-технічних закладів освіти:
3.1. Провести організаційну роботу щодо залучення учнівської молоді до
участі в обласних виставках-конкурсах з науково-технічного напряму.
3.2. Забезпечити представлення виставкових матеріалів для участі у
заходах відповідно до Умов проведення обласних виставок-конкурсів
(додатки 2, 3, 4).
3.3. Експонати будуть прийматися з 12 по 16 квітня 2021 року за адресою:

м. Луцьк, вул. В. Чорновола, 3, Центр науково-технічної творчості учнівської
молоді Волинської обласної ради, електронна адреса – volyncnttum@gmail.com.
Документацію на експонати та заявку на участь подати в друкованому та
електронному виглядах.
4. Централізованій
бухгалтерії
управління
освіти
і
науки
облдержадміністрації (Стульська М.Г.) здійснити оплату витрат за рахунок
видатків на КПКВК 0611142 за рахунок «Регіональної комплексної програми
розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки» згідно кошторису
(додається).
5. Витрати на відрядження учасників обласних виставок-конкурсів
здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
6. Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської
обласної ради (Стельмащук І.А.) забезпечити підготовку та проведення
обласних виставок-конкурсів.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти і
науки облдержадміністрації Соломіну Т.І.

Начальник управління
Ігор Стельмащук 712 363
Світлана Твердохліб 727 151

Людмила ПЛАХОТНА

Додаток 1
до наказу управління освіти і науки
облдержадміністрації
____________ № _______
Склад оргкомітету
1. Ткачук О.О., заступник начальника, начальник відділу професійної
освіти управління освіти і науки облдержадміністрації.
2. Парфенюк З.І., директор НМЦ ПТО.
3. Стельмащук І.А., директор ЦНТТУМ.
4. Цимбалюк І.Л., заступник директора ЦНТТУМ з навчальнометодичної роботи.
Склад журі
1. Гаврилюк А.А., методист предметно-технічного відділу ЦНТТУМ.
2. Калугіна І.М., методист ЦНТТУМ.
3. Юрчинська Г.М., завідуюча лабораторією художньо-технічного
відділу ЦНТТУМ.
4. Чередніченко Т.В., методист ЦНТТУМ.
5. Седанов О.О., методист предметно-технічного відділу ЦНТТУМ.
6. Соловенюк М.М., керівник гуртків радіоелектронного конструювання
предметно-технічного відділу ЦНТТУМ.
7. Музичук А.О., керівник гуртків судномоделювання спортивнотехнічного відділу ЦНТТУМ.
8. Зінчук В.О., керівник гуртків радіооператорів спортивно-технічного
відділу ЦНТТУМ.

Додаток 2
до наказу управління освіти і
науки облдержадміністрації
____________ № _______
Умови проведення
обласної виставки-конкурсу
науково-технічної творчості учнівської молоді
«Наш пошук і творчість - тобі, Україно!»
1. Цілі та завдання:
1.1. Обласна виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської
молоді «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!» (далі - Виставка-конкурс)
проводиться з метою:
творчого, духовного та інтелектуального розвитку дітей, залучення до
технічної творчості учнівської молоді;
популяризації та пропаганди науково-технічної творчості;
пошуку та підтримки обдарованих дітей;
підвищення ролі технічної творчості у системі гурткової роботи освіти
області.
2. Місце та час проведення:
2.1. Виставка-конкурс проводиться щорічно у місті Луцьку на базі Центру
науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради.
2.2. Експонати на Виставку-конкурс подаються за адресою: м. Луцьк,
вул. В. Чорновола, 3, каб. № 106.
2.3. Термін подання експонатів – 12-16 квітня 2021 року.
3. До участі у Виставці-конкурсі запрошується учнівська молодь
закладів позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної)
освіти та інших закладів освіти віком до 18 років включно.
4. Умови проведення Виставки-конкурсу:
4.1. Виставці-конкурсу передують виставки-конкурси, організаторами
яких є місцеві органи управління освітою, ліцеї обласного підпорядкування,
освітні професійно-технічні заклади.
4.2. На Виставку-конкурс представляються роботи вихованців, які зайняли
призові місця на попередніх етапах масового заходу.
4.3. Виставка-конкурс проводиться за відповідними або окремими
розділами:
Розділ 1. Прилади та обладнання
Радіотехнічні та радіоелектронні діючі моделі приладів оригінальної
конструкції, електронні вимірювальні прилади, вдосконалені блоки живлення,
регулятори напруги та струму, освітлювальна техніка, мініатюрні моделі та
макети верстатів і промислового обладнання.
Розділ 2. Ігри та іграшки з елементами електротехніки
Зразки саморобних ігор та іграшок, які відрізняються від існуючих
оригінальністю задуму, новизною конструкції та художньому вирішенню

задачі.
Розділ 3. Техніка майбутнього
Макети та моделі космічних кораблів, ракетоносіїв, систем спостереження,
стартових установок, космодромів; самохідні керовані моделі; зразки військової
ракетної техніки; техніка історичної серії.
Розділ 4. Спортивно-технічне моделювання
Моделі суден, ракет, авіаційні, автомобільні моделі (моделі всіх класів та
категорій).
Розділ 5. Архітектура та будівництво
Макети та проекти всіх видів споруд, будівель, будівельних комплексів,
фрагментів вулиць та міської забудови, залізничних вокзалів тощо з
елементами ландшафту або без них.
Розділ 6. Вироби народних ремесел
Для професійно-технічних освітніх закладів зразки українського народного
мистецтва: художнє різьблення по дереву, гончарство та художня кераміка,
художнє плетіння, ткацтво та вишивка, образотворче мистецтво.
4.4. Витрати на доставку експонатів здійснюються за рахунок
відряджуючих організацій.
4.5 Управління освіти і науки та ЦНТТУМ має право використовувати
експонати в експозиціях інших виставок.
5. Документація:
5.1. На роботи подаються наступні документи: заявка на участь у
Виставці-конкурсі; етикетка на експонат; технічний опис експонату, який
складається з викладення принципу його роботи, призначення розробки, її
відмінність від аналогу, а також конкретне застосування цієї розробки у
відповідній галузі. До опису додаються блок-схеми, принципові, електричні й
кінематичні схеми, короткий опис роботи даних схем, інструкції по
експонуванню (підготовка експонату до роботи, порядок вмикання та
детальний опис роботи з експонатом, в разі потреби - опис методики
проведення вимірів, дослідів тощо, характерні несправності та засоби їх
усунення); фотографії експонатів у форматі JPG, JPEG, 200-300 dpi, розмір
файла не більше 3 Мб. Ім'я файла, який містить зображення, має відповідати
назві роботи та ПІБ автора, наприклад (робота Трактор, Іванов Іван, місто
Ковель .jpg).
5.2. Документи подаються без скорочень та абревіатур. Зміст папки
подається в друкованому та електронному вигляді у форматі DOC.
5.3. Роботи, які не відповідають вимогам та не мають супроводжуючих,
вище перерахованих документів на Виставку-конкурс не приймаються.
6. Вимоги до експонатів та розробок:
6.1. Розміри експонатів не повинні перевищувати 40см х 40см х 40см (за
виключенням моделей ракет - висотою до 90 см та авіамоделей - шириною до
90 см) та важити не більше 5 кг і відповідати технічним, естетичним і
експозиційним вимогам.
6.2. Експонати повинні відповідати правилам, вимогам і нормам техніки
безпеки.
6.3. Прилади та пристрої, які працюють від автономних джерел живлення,
повинні бути забезпечені ними і мати з'єднувальні елементи, а також напис, що

застерігає від вмикання їх в мережу 220 В.
6.4. Експонати, які працюють від мережі 220 В, повинні мати вмикачі із
зазначенням положення «Ввімкнено» та клему для заземлення.
6.5. На всіх електрифікованих експонатах мають бути встановлені
запобіжники відповідних номіналів.
6.6. Експонати, які працюють на паливно-мастильних матеріалах,
хімічних реактивах і стисненому газі, транспортуються в окремій тарі з
відповідними попереджувальними написами і дотриманням правил техніки
безпеки при їх перевезенні.

ЗАЯВКА
на участь у обласній виставці-конкурсі науково-технічної творчості
учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»
від ___________________________________________
(повна назва місцевого органу управління освітою,
ліцею обласного підпорядкування, професійно-технічних закладів освіти)
№ з/п
Розділ
Назва
Назва
Прізвище,
Вік
Прізвище
роботи
закладу, ім'я автора учасника керівника
гуртка
роботи

Пасп орт
представленого експонату
Назва експонату (розробки)
Розділ
Техніка виконання, матеріал
ПІБ автора (рів)
Вік учасника (ків)
Назва гуртка
Організація чи заклад, де працює гурток
Прізвище, ім’я та по-батькові керівника гуртка
Контактний телефон керівника гуртка
Директор закладу
м. п.

(підпис)

Етикетка на експонат
Розмір етикетки 10x4 см. Назва роботи
Автор, вік
Заклад
Маркування

7. Визначення та нагородження переможців:
7.1. Роботи оцінюються з кожного розділу експозиції згідно з критеріями
оцінювання:
У розділах: «Архітектура та будівництво» та «Техніка майбутнього»:
оригінальність
конструкції;
трудомісткість
виготовлення
експонату;
відповідність вимогам ергономіки та дизайну.
У розділах: «Прилади та обладнання», «Ігри та іграшки з елементами
техніки»: доцільність розробки експонату; оригінальність ідеї (конструкції);
складність приладу (конструкції); трудомісткість виготовлення експонату;
дієздатність експонату; виконання вимог правил техніки безпеки; відповідність
вимогам ергономіки та дизайну.
У розділі: «Спортивно-технічне моделювання»: відповідність моделей
класам та категоріям; якість виготовлення.
Конкурсні роботи оцінює журі обласної Виставки-конкурсу. До його
складу входять провідні спеціалісти, науковці, працівники ЦНТТУМ.
7.2. Автори робіт, які набрали найбільшу кількість балів, нагороджуються
дипломами управління освіти і науки.
7.3. Роботи переможців та призерів обласної Виставки-конкурсу
рекомендуються до участі у Всеукраїнській виставці-конкурсі науковотехнічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість, тобі - Україно!»,
беруть участь у постійнодіючій виставці на базі Центру науково-технічної
творчості учнівської молоді Волинської обласної ради.
Контактна особа – Калугіна Ірина Миколаївна (095) 240 34 20.

Додаток 3
до наказу управління освіти і
науки облдержадміністрації
____________ № _______
Умови проведення
обласної виставки-конкурсу
декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва
«Знай і люби свій край»
1. Загальні положення:
Умови визначають порядок організації та проведення обласної виставкиконкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій
край» (далі – Виставка-конкурс).
2. Мета і завдання Виставки-конкурсу:
2.1. Виставка-конкурс проводиться з метою сприяння реалізації творчих
задумів, залучення учнівської молоді до відкриття і розуміння прекрасного у
навколишньому середовищі, своєму житті, пробудження у дітей та учнівської
молоді поваги до національної культурної спадщини.
2.2. Основними завданнями Виставки-конкурсу є:
пошук і підтримка обдарованої учнівської молоді;
розкриття нових талантів;
розвиток декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, сприяння
реалізації творчих задумів учнівської молоді;
визначення найсильніших учасників для подальшої участі в масових
заходах різних рівнів;
збільшення мережі гуртків художньо-технічного профілю науковотехнічного напряму позашкільної освіти;
популяризація своєрідності народної культури, відродження традицій
місцевих осередків народного мистецтва;
виховання естетичного смаку та розвиток художньо-творчих здібностей;
формування професійної орієнтації учнівської молоді.
3. Місце та час проведення Виставки-конкурсу:
Виставка-конкурс проводиться у три етапи:
І-й етап – на базі закладів системи освіти, за результатами якого з
переможців у кожному розділі експозиції формується виставка для участі в
наступному етапі.
ІІ-й етап – районний, міський та в межах об’єднаних територіальних
громад, за результатами якого з переможців у кожному розділі експозиції
формується виставка для участі в наступному етапі;
ІІІ-й етап – обласний, на базі Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді Волинської обласної ради за адресою: м. Луцьк, вул.
В.Чорновола, 3.
4. Учасники Виставки-конкурсу:
4.1. Учасниками І-ІІІ етапів Виставки-конкурсу є учнівська молодь
закладів системи освіти незалежно від їх підпорядкування, типів і форм
власності.

4.2. Виставка-конкурс проводиться у двох вікових категоріях:
молодша – 6-11 років;
старша – 12-18 років.
4.3. На ІІІ етап Виставки-конкурсу представляються експонати, які
зайняли призові місця на попередніх етапах.
4.4. Для участі у Виставці-конкурсі подаються оригінали заявок та інші
документи у день прийому експонатів.
5. Вимоги Виставки-конкурсу:
5.1. Виставка-конкурс проводиться за номінаціями:
художнє різьблення по дереву;
гончарство та художня кераміка;
художнє плетіння, ткацтво;
художнє в’язання спицями, гачком;
витинання;
художня вишивка;
народна лялька;
м’яка іграшка;
писанкарство;
вироби з тіста;
вироби з шкіри;
декоративний розпис, народний живопис;
бісероплетіння;
паперова пластика та оригамі;
вироби з соломки;
ізонитка;
лозоплетіння;
вироби з природних матеріалів;
графіка;
живопис;
батик;
інші техніки виконання.
5.2. На Виставку-конкурс подаються оформлені роботи загальною
кількістю 10 експонатів від району, міста, громади.
5.3. Роботи в номінації витинанка, декоративний розпис, графіка,
живопис, батик, художня вишивка (картини) повинні бути оформлені виключно
у рамки, але без скла, та не повинні перевищувати розмір 40см х 50см. Роботи,
оформлені без рамки до участі у виставці не приймаються.
5.4. Розміри експонатів не повинні перевищувати 40см х 40см х 40см та
важити не більше 1 кг; розмір картин, виконаних в будь-яких техніках, не
повинен перевищувати 40см х 50см.
5.5. Для оцінювання техніки виконання робіт з розділу «художня
вишивка» зворотній бік роботи повинен бути відкритим. В іншому випадку,
бали за техніку виконання закритих робіт враховуватись не будуть.
5.6. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської
обласної ради має право використовувати експонати в експозиціях
Всеукраїнських виставок-конкурсів.

6. Документація Виставки-конкурсу:
6.1. Для участі у Виставці-конкурсі подаються такі документи (в
друкованому та електронному вигляді):
заявка на участь у виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (додаток);
паспорт на кожну роботу (додаток);
етикетка на конкурсну роботу (додаток);
кольорова фотокартка експонату розміром 10 х 15 см.
6.2. Технічні вимоги до фото в електронному вигляді:
формат – jpg. jpеg;
дозвіл зображення – 200-300 dpi;
розмір файлу – не більше 5 Мб;
розглядаються виключно фотографії без додаткових написів, рамок,
підписів і інших елементів доданих поверх фото, отриманого з камери або після
базової обробки;
ім’я файлу, який містить зображення, має відповідати назві роботи,
містити прізвище та ім’я автора, назву області (наприклад робота Іванова Івана
«Квіти» Волинська область - «Квіти_Іванов_Іван_Волинська.jpg»).
6.3. Документація подається без скорочень та абревіатур.
7. Оцінювання Виставки-конкурсу:
Роботи оцінюються з кожного розділу згідно з критеріями оцінювання
експонатів (за 100- бальною шкалою):
використання народних традицій, оригінальність, ступінь емоційного
впливу, своєрідність композиційного рішення – 50 балів;
технічна майстерність, якість та складність виконання роботи – 50 балів.
8. Матеріально-технічне забезпечення та фінансування Виставкиконкурсу:
8.1. Проведення Виставки-конкурсу здійснюється за рахунок коштів,
передбачених у відповідних бюджетах на відповідний рік та інших джерел
фінансування, не заборонених законодавством.
8.2. Витрати на доставку експонатів здійснюються за рахунок
відряджаючих організацій.
Контактна особа – Юрчинська Галина Миронівна (050) 722 25 52
Паспорт
Назва роботи____________ ____________________________________________
Розділ ______________________________________________________________
Техніка виконання, матеріал ___________________________________________
Прізвище, ім’я, вік автора роботи _______________________________________
Назва гуртка ________________________________________________________
Організація чи заклад освіти, де працює гурток ___________________________
Прізвище, ім’я, по батькові керівника гуртка _____________________________
Контактний телефон __________________________________________________
Начальник ____________________
(підпис)
М.П.

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Етикетка на конкурсну роботу
Розмір етикетки 10 х 4см, прикріплена на зворотній стороні роботи

Назва роботи___________________________
Автор, вік _____________________________
Заклад, гурток__________________________
Керівник_______________________________

Заявка
на участь у виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і образотворчого
мистецтва «Знай і люби свій край» від
________________________________________________________

1.
2.

3.
Начальник ____________________
(підпис)
М.П.

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Прізвище, ім’я,
по батькові
керівника гуртка

Повна назва
гуртка, який
відвідує учасник

Заклад освіти,
місто, район

Вік учасника

Прізвище, ім’я
автора роботи

Номінація

Назва роботи

№ з/п

(назва закладу системи освіти, району, міста, об’єднаної територіальної громади)

Додаток 4
до наказу управління освіти і
науки облдержадміністрації
____________ № _______
Умови проведення
обласної виставки-конкурсу робіт учнів
молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання
1. Загальні положення
Умови визначають порядок організації та проведення обласної виставкиконкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного
моделювання (далі – Виставка-конкурс).
2. Мета і завдання Виставки-конкурсу
2.1. Виставка-конкурс проводиться з метою творчого та інтелектуального
розвитку дітей, залучення до технічної творчості учнів молодшого шкільного
віку та задоволення їх потреб у творчій самореалізації.
2.2. Основними завданнями Виставки-конкурсу є:
пошук, підтримка, розвиток юних талантів і обдарувань для формування
творчої та наукової еліти у різних сферах знань і суспільного життя;
активізація творчих здібностей, кмітливості, стійкого інтересу до
пошукової творчої діяльності;
розширення мережі гуртків початкового технічного моделювання на
Волині;
широке залучення учнівської молоді молодшого шкільного віку до
технічної творчості;
популяризація та пропаганда кращих робіт вихованців гуртків закладів
освіти.
3. Умови проведення Виставки-конкурсу
3.1. Виставка-конкурс проводиться у три етапи:
І-й етап – на базі закладів системи освіти, за результатами якого з
переможців у кожному розділі експозиції формується виставка для участі в
наступному етапі;
ІІ-й етап – районний, міський та в межах об’єднаних територіальних
громад, за результатами якого з переможців у кожному розділі експозиції
формується виставка для участі в наступному етапі;
ІІІ-й етап – обласний.
3.2. Персональний склад організаційних комітетів (далі - оргкомітети)
I етапу затверджують керівники закладів освіти незалежно від їх
підпорядкування, типів і форм власності.
3.3. Персональний склад оргкомітетів II етапу затверджують районні
(міські) органи управління освітою, органи управління освітою об’єднаних
територіальних громад.
3.4. Персональний склад:
оргкомітету IIІ етапу затверджує управління освіти і науки Волинської
обласної державної адміністрації;

журі затверджують оргкомітети відповідних етапів проведення Виставокконкурсів.
4. Учасники Виставки-конкурсу
4.1. Оргкомітети І-ІІІ етапів забезпечують підготовку технічної і
технологічної документації, створюють безпечні умови для проведення
Виставки-конкурсу.
4.2. Оргкомітети І-ІІІ етапів до організації та проведення Виставкиконкурсу можуть залучати заклади загальної середньої, позашкільної освіти,
використовувати їх матеріально-технічну базу, технічну та технологічну
документацію цих закладів (за згодою).
4.3. Учасниками І-ІІІ етапів Виставки-конкурсу є учні (вихованці)
закладів системи освіти незалежно від їх підпорядкування, типів і форм
власності віком до 10 років включно, які навчаються в гуртках початковотехнічного профілю науково-технічного напряму позашкільної освіти.
4.4. На ІІІ етап Виставки-конкурсу представляються експонати, які
зайняли призові місця на попередньому етапі.
4.5. Для участі у Виставці-конкурсі подаються оригінали заявок та інші
документи у день прийому експонатів.
5. Вимоги Виставки-конкурсу
5.1. Графік прийому експонатів – 12-16 квітня.
5.2. На Виставку-конкурс представляються роботи 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 (до 2 робіт).
Всього: не більше 15 робіт від району, міста, громади.
5.3. Габаритні розміри експонатів обмежені (не більше 50×50×50см.)
5.4. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді має право
використовувати експонати в експозиціях інших виставок (за згодою учасників
Виставки-конкурсу).
6. Документація Виставки-конкурсу
6.1. Для участі у Виставці-конкурсі до журі подаються такі документи:
заявка на участь у виставці-конкурсі робіт учнів молодшого шкільного віку
з початкового технічного моделювання (додається);
паспорт представленого експонату (розробки) (додається);
етикетка на експонат (додається);
фотографії експонатів у друкованому та електронному виглядах у
форматах JPG, JPEG, дозвіл зображення 200-300 dpi, розмір файлу - не більше 5
Мб. Ім’я файлу, який містить зображення, має відповідати назві роботи та
містити прізвище та ім’я автора, наприклад (робота Іванова Івана «Квіти» «Квіти_Іванов_Іван.jpg»).

6.2. Обробку персональних даних проводити згідно Закону України «Про
захист персональних даних».
7. Журі Виставки-конкурсу
7.1. Журі формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання
робіт учасників Виставки-конкурсу з числа педагогічних і науковопедагогічних працівників закладів освіти основних профілів науковотехнічного напряму позашкільної освіти: предметно-технічного, спортивнотехнічного, художньо-технічного.
7.2. Допуск до участі у Виставці-конкурсі надає журі відповідного етапу
після перевірки наявності та правильності оформлення необхідних документів.
8. Оцінювання Виставки-конкурсу
Роботи оцінюються з кожного розділу експозиції згідно з критеріями
оцінювання (за 25-бальною шкалою):
оригінальність експонату – 10 балів;
культура виготовлення та візуальне враження від експонату – 10 балів;
практична спрямованість, функціональність – 5 балів.
9. Визначення та нагородження переможців
Учасники Виставки-конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів,
нагороджуються дипломами управління освіти і науки обласної державної
адміністрації відповідних ступенів. Кращі роботи братимуть участь у
Всеукраїнській виставці-конкурсі робіт учнів молодшого шкільного віку з
початкового технічного моделювання у м. Київ.
Заявка
на участь у обласній виставці-конкурсі робіт учнів молодшого шкільного віку
з початкового технічного моделювання
від ________________________________________________________

Розділ _______________________
1.
Розділ_______________________
1.
Розділ _______________________
1.
Начальник ____________________
(підпис)
м.п.

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Прізвище, ім’я,
по батькові
керівника гуртка,
вчителя

Повна назва
гуртка, який
відвідує учасник

Заклад освіти,
клас

Дата народження

Прізвище, ім’я,
по батькові

Назва роботи

№ з/п

(назва закладу системи освіти, району, міста, об’єднаної територіальної громади)

Етикетка на експонат Розмір етикетки 10 х 4 см
Назва роботи___________________________
Автор, вік _____________________________
Заклад_________________________________
Адреса_________________________________
Керівник_______________________________
ПАСПОРТ
представленого експонату
Назва експонату (розробки)
____________________________________________________________________
Розділ
____________________________________________________________________
Техніка виконання, матеріал
____________________________________________________________________
Прізвище, ім’я автора роботи
____________________________________________________________________
Заклад освіти, клас, де навчається учасник
____________________________________________________________________
Назва гуртка (якщо відвідує учасник)
____________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові керівника гуртка (вчителя)
____________________________________________________________________
Організація чи заклад освіти, де працює гурток
____________________________________________________________________
Електронна, поштова адреса з індексом та телефон закладу
_______________________________________________________
Начальник ____________________
(підпис)
М.П.

_________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

