
 
 

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 
 

Н А К А З 

 

05 березня 2018 року                         м. Луцьк      №  117 

 

Про затвердження Положення про  

обласний конкурс-змагання учнів 

молодшого шкільного віку  

з початкового технічного моделювання 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Положення про управління освіти, науки та молоді 

Волинської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 

голови Волинської обласної державної адміністрації від 14 лютого 2018 року 

№ 101, з метою творчого та інтелектуального розвитку дітей, залучення до 

технічної творчості учнів молодшого шкільного віку та задоволення їх потреб у 

творчій самореалізації 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Положення про обласний конкурс-змагання учнів 

молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання, що 

додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ управління освіти і науки 

Волинської обласної державної адміністрації від 14 березня 2014 року               

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0953-12
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№ 127 «Про затвердження Положення про обласний конкурс-змагання учнів 

молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання», 

зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Волинській області               

26 березня 2014 року за № 16/1375. 

3.  Головному спеціалісту відділу дошкільної, загальної середньої та вищої 

освіти управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної 

адміністрації Малащук О.Г. забезпечити подання цього наказу на державну 

реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Волинській 

області. 

4. Дату, місце проведення, строки подачі попередніх заявок, склад 

організаційного комітету, кошторис витрат конкурсу-змагання щорічно 

визначати окремим наказом управління освіти, науки та молоді Волинської 

обласної державної адміністрації. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

управління Соломіну Т.І.  

 

 

 

 

Начальник управління                                     Л. ПЛАХОТНА 

 

Стельмащук 712 624 
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                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                        Наказ управління освіти, науки 

                                                                        та молоді облдержадміністрації 

                                                                         05 березня 2018 року   №  117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний конкурс-змагання учнів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання 

 

І. Загальні положення  

 

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного 

конкурсу-змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання (далі – Конкурс-змагання). 

2. Дане Положення розроблене відповідно до Положення про 

Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-технічних видів спорту та інших 

напрямів  технічної  творчості  серед  дітей та учнівської молоді, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2017 року 

№ 1468, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2017 року за 

№ 1471/31339. 

 



II. Мета і завдання Конкурсу-змагання 

 

1. Конкурс-змагання проводиться з метою творчого та інтелектуального 

розвитку дітей, залучення до технічної творчості учнів молодшого шкільного 

віку та задоволення їх потреб у творчій самореалізації. 

2. Основними завданнями Конкурсу-змагання є: 

пошук та підтримка обдарованих дітей молодшого шкільного віку; 

стимулювання творчого інтелектуального, духовного та фізичного 

розвитку дітей, задоволення їх потреб у творчій самореалізації; 

підвищення ролі технічної творчості в системі освітнього процесу закладів 

позашкільної освіти; 

популяризація досвіду щодо організації технічної творчості дітей 

молодшого шкільного віку; 

збільшення мережі гуртків початкового технічного моделювання, 

залучення дітей до участі в масових заходах різних рівнів; 

визначення серед учасників найсильніших команд Волині для подальшої 

участі у всеукраїнських масових заходах з науково-технічного напряму; 

організація змістовного дозвілля учасників, формування у них навиків 

здорового способу життя. 

 

ІІІ. Умови проведення Конкурсу-змагання  

 

1. Конкурс-змагання проводиться у три етапи: 

 І-й етап – на базі закладів системи освіти, за результатами якого з 

переможців формується команда для участі в наступному етапі; 

ІІ-й етап – районний, міський та в межах об’єднаних територіальних 

громад, за результатами якого з переможців формується команда для участі в 

наступному етапі; 

ІІІ-й етап – обласний. 

2. Персональний склад організаційних комітетів (далі - оргкомітети)              

I етапу затверджують керівники закладів освіти незалежно від їх 



підпорядкування, типів і форм власності. 

3. Персональний склад оргкомітетів II етапу затверджують районні 

(міські) органи управління освітою, органи управління освітою об’єднаних 

територіальних громад.  

4. Персональний склад оргкомітету IIІ етапу затверджує управління 

освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації. 

5. Персональний склад журі затверджують оргкомітети відповідних 

етапів згідно з програмами проведення Конкурсів-змагань. 

6. Примірну програму проведення Конкурсу-змагання розробляє Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді відповідно до цього Положення 

та затверджує управління освіти, науки та молоді Волинської обласної 

державної адміністрації. 

 

ІV. Учасники Конкурсу-змагання 

 

1. Оргкомітети І-ІІІ етапів забезпечують технічну і технологічну 

документацію, створюють безпечні умови для виконання програми Конкурсу-

змагання. 

2. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді до організації та 

проведення Конкурсу-змагання може залучати заклади загальної середньої, 

позашкільної освіти, використовувати їх матеріально-технічну базу, технічну та 

технологічну документацію цих закладів (за згодою).  

3. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді забезпечує 

проживання, харчування, транспортне і культурно-екскурсійне обслуговування 

учасників Конкурсу-змагання відповідно до їх попередніх заявок за умови 

наявності фінансування (шляхом досягнення попередніх домовленостей з 

постачальниками послуг).  

4. Для участі в Конкурсі-змаганні до оргкомітету відповідного етапу 

подаються попередні заявки. Оригінали заявок та інші документи подають 

керівники команд у день приїзду на Конкурс-змагання. 

5. Команди, які вчасно не подали заявки у встановлені оргкомітетом 



строки, до участі у Конкурсі-змаганні не допускаються. 

6. Учасниками І-ІІ етапів Конкурсу-змагання є учні (вихованці) закладів 

системи освіти незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності. 

7. Учасниками ІІІ етапу Конкурсу-змагання є учні (вихованці) закладів 

освіти області, які входять у збірні команди районів (міст), об’єднаних 

територіальних громад, а також команди, які отримали офіційні запрошення від 

оргкомітету. 

8. До складу команди входять учасники віком від 6 до 10 років (включно). 

Кількісний склад команди: 2 учасники, 1 керівник команди. 

 

V. Програма, місце та строки проведення Конкурсу-змагання  

 

1. Програма Конкурсу-змагання на всіх етапах передбачає: 

командну першість; 

особисту першість. 

2. Програма Конкурсу-змагання складається з 4-х завдань: 

теоретичний залік (тестування);  

виготовлення моделі транспортної техніки; 

творче завдання (виконання композиції за допомогою об’ємних  

геометричних фігур); 

виготовлення літаючої моделі планера та участь у змаганнях на дальність 

польоту в приміщенні. 

Завдання 1. Теоретичний залік (тестування). 

Питання теоретичного заліку добираються згідно з вимогами щодо знань 

та умінь учнів, визначених програмою гуртка початкового технічного 

моделювання. Учасникам роздаються завдання теоретичного заліку, які 

складаються з десяти запитань. Час на виконання завдання - 1 година. 

Користуватися мобільним телефоном забороняється.  

Завдання 2. Виготовлення моделі транспортної техніки. 

Модель транспортної техніки виготовляється за розгортками та малюнком 

загального вигляду. Час на виконання завдання - 2 години. 



Завдання 3. Творче завдання (виконання композиції за допомогою 

об’ємних  геометричних фігур). 

Кожному учаснику надаються розгортки геометричних фігур на аркуші 

паперу. Їх потрібно вирізати та склеїти. Учасник створює композицію з готових 

фігур (склеює між собою) за власним задумом, використовуючи необхідну їх 

кількість. Під час виконання творчого завдання для зручності дозволяється 

користуватися додатковими інструментами, які учасники привозять з собою: 

списана кулькова ручка (для утворення ліній згину), ножиці,  клей. Час на 

виконання завдання - 1 година. 

Завдання 4. Виготовлення літаючої моделі планера та участь у змаганнях 

на дальність польоту в приміщенні. 

Для виготовлення крила, стабілізатора та кіля використовується цупкий 

папір; для балансування планера - пластилін. Час на виконання завдання -          

1 година. Для запуску планера надається чотири спроби. Зараховується кращий 

результат. 

3. Місце, дата проведення І-ІІІ етапів Конкурсу-змагання визначають 

оргкомітети відповідних етапів та оприлюднюють не пізніше ніж за один 

місяць до початку проведення цих етапів. 

4. Керівники команд, інші супроводжуючі особи забезпечують 

збереження життя та здоров’я членів команди в дорозі та під час проведення 

Конкурсу-змагання, дотримання ними вимог програми, правил техніки безпеки. 

 

 

VІ. Документація Конкурсу-змагання   

 

1. Для участі в Конкурсі-змаганні керівники команд подають журі такі 

документи: 

заявку на участь у Конкурсі-змаганні учнів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання (відповідно до вимог пункту 4 розділу    

ІV цього Положення) з відміткою лікаря про допуск учасників, завірену 

підписом керівника організації, що відряджає (додається); 



копію свідоцтва про народження (документи, що посвідчують особу), або  

інших офіційних документів, які дають змогу визначити вік учасника. 

2. Керівник команди є відповідальним за наявність у кожного з учасників 

форми первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, 

яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затвердженої 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, 

зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за               

№ 990/23522. 

3. Обробку персональних даних  проводити згідно Закону України «Про 

захист персональних даних». 

 

VІІ. Журі Конкурсу-змагання 

 

1. Журі формується з числа педагогічних і науково-педагогічних 

працівників закладів освіти. В разі необхідності до журі можуть залучатися 

представники команд (за згодою). 

2. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі.  

3. Члени журі: 

забезпечують об’єктивність оцінювання робіт учасників; 

заповнюють протоколи Конкурсу-змагання; 

визначають переможців Конкурсу-змагання. 

4. Допуск до участі в Конкурсі-змаганні надає журі відповідного етапу 

після перевірки наявності та правильності оформлення необхідних документів. 

 

VІІІ. Оцінювання Конкурсу-змагання  

 

1. За кожну повну відповідь на запитання теоретичного заліку 

(тестування) учасник отримує - 1 бал. Неповна, часткова відповідь оцінюється 

від 0,1до 0,9 балів. Максимальна кількість балів - 10. 

2. Оцінювання моделі транспортної техніки проводиться за наступними 

критеріями:  



якість зборки деталей - 10 балів; 

якість вирізання деталей - 10 балів; 

якість склеювання деталей - 10 балів; 

якість зборки виробу - 5 балів; 

охайність - 5 балів. 

Максимальна кількість балів - 40. 

3. Оцінювання творчого завдання (виконання композиції за допомогою 

об’ємних  геометричних фігур) проводиться за наступними критеріями:  

композиційне рішення - 5 балів; 

вирізання - 3 бали; 

обробка ліній згину - 3 бали; 

склеювання -  4 бали; 

охайність - 5 балів. 

Максимальна кількість балів - 20. Якщо в композиції використано більше 

семи фігур, за кожну наступну - учасник отримує 1 бал.  

4. Оцінювання літаючої моделі планера проводиться за наступними 

критеріями: 

відповідність схемі - 5 балів; 

балансування - 2 бали; 

якість вирізання - 3 бали; 

якість зборки - 5 балів; 

відповідність геометричній формі шаблону - 5 балів. 

Максимальна кількість балів - 20. 

5. Кількість балів за дальність польоту літаючої моделі планера 

визначається відповідно до максимальної кількості метрів, які пролетів планер в 

межах заданого коридору розміром 2x20 м. Максимальна кількість балів - 20. 

 

ІХ. Оскарження рішень 

 

1. У разі виникнення спірних питань під час Конкурсу-змагання  

остаточне рішення приймає голова журі відповідного етапу. 



2. За бажанням учасника Конкурсу-змагання рішення голови журі 

оскаржується у письмовому вигляді і подається до апеляційної комісії, що 

створює оргкомітет на кожному етапі Конкурсу-змагання відповідно. До складу 

апеляційної комісії входять представники оргкомітету, журі, команд. 

3. Рішення апеляційної комісії приймаються колегіально, більшістю 

голосів, оформлюється протоколом та повідомляється скаржнику.  

 

X. Визначення та нагородження переможців 

 

1. Результати особистої та командної першості визначаються відповідно 

до програми проведення Конкурсу-змагання.  

2. Командна першість визначається за найбільшою кількістю балів, 

отриманих командою в усіх завданнях Конкурсу-змагання. 

3. Команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця в командній першості, 

нагороджуються дипломами, за можливості призами, іншими додатковими 

нагородами.  

4. Переможцями у кожному відповідному завданні Конкурсу-змагання є 

учасники, які набрали найбільшу кількістю балів. 

5. Учасники, які посіли І, ІІ, ІІІ місця в особистій першості у відповідних 

завданнях, нагороджуються грамотами, за можливості призами, іншими 

додатковими нагородами.  

6. Керівники, команди яких посіли І, ІІ, ІІІ місця в командній першості, 

нагороджуються грамотами. 

 

XІ. Матеріально-технічне забезпечення та  

фінансування Конкурсу-змагання 

 

Проведення Конкурсу-змагання (у тому числі залучення кваліфікованих 

працівників закладів освіти для проведення майстер-класів, організації роботи 

журі, придбання нагородних матеріалів та здійснення інших витрат) 

здійснюється за рахунок коштів, передбачених у відповідних бюджетах на 



відповідний рік та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 

 

 

 

 

Заступник начальника                                                    Т.СОЛОМІНА 

 

 



Додаток  

до Положення про обласний Конкурс-

змагання учнів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання 

пункт 1 розділ VI 

 

Заявка 

на участь у Конкурсі-змаганні учнів молодшого шкільного віку з початкового 

технічного моделювання 

від ________________________________________________________ 
(назва закладу системи освіти, району, міста, об’єднаної територіальної громади) 
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1.       

2.       

 

 

Керівник команди _____________________________________ 

                                (прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи)        (підпис) 

 

Начальник     ________________________________________  

                                                (прізвище, ім’я, по батькові)                                          (підпис)   
М.П. 

 

 

Заступник начальника                                                   Т. СОЛОМІНА   
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