
 
 

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 

 
Н А К А З 

 

05 березня 2018 року                    м. Луцьк       №  115 

 

Про затвердження Положення  

про обласну відкриту виставку-конкурс 

з історико-технічного стендового 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 популяризації та подальшого розвитку масовості з історико-

технічного стендового моделювання, виявлення талановитих дітей, задоволення 

їх потреб у творчій самореалізації, розвитку та вдосконалення науково-

технічної творчості учнівської молоді, збільшення мережі технічних гуртків у 

закладах освіти області, виявлення серед учасників найсильніших для 

комплектування збірних команд 

 

НАКАЗУЮ: 

 

     1. Затвердити Положення про обласну відкриту виставку-конкурс з 

історико-технічного стендового моделювання, що додається. 



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

Волинської обласної державної адміністрації від 13 січня 2014 року № 39 «Про 

затвердження Положення про проведення обласної виставки-конкурсу з 

історико-технічного стендового моделювання», зареєстрований в Головному 

управлінні юстиції у Волинській області 06 лютого 2014 року за № 6/1365. 

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 попередні заявок, склад 

організаційного комітету, кошторис витрат виставки-конкурсу 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 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0953-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0953-12


                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                        Наказ управління освіти, науки 

                                                                        та молоді облдержадміністрації 

                                                                         05 березня 2018 року  № 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласну відкриту виставку-конкурс з історико-технічного  

стендового моделювання 

 

І. Загальні положення  

 

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення обласної 

відкритої виставки-конкурсу з історико-технічного стендового моделювання 

(далі – Виставка-конкурс). 

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 (далі – Положення). 

 

 

 



II. Мета і завдання Виставки-конкурсу 

 

1. Виставка-конкурс проводиться з метою створення сприятливих умов 

для розвитку історико-технічного стендового моделювання на Волині як 

ефективного засобу підвищення ролі науково-технічної творчості у всебічному 

гармонійному розвитку особистості. 

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; 

популяризація масштабного моделізму, як виду технічної творчості серед 

дітей та учнівської молоді; 

посилення інтересу учнів до історії розвитку авіації, 

автомобілебудування, суднобудування, ракетобудування і загалом техніки; 

стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку 

учасників, підвищення рівня їх технічної та практичної майстерності; 

збільшення мережі гуртків історико-технічного стендового моделювання, 

залучення дітей та учнівської молоді до участі в масових заходах різних рівнів; 

визначення серед учасників найсильніших команд Волині для подальшої 

участі у всеукраїнських масових заходах з науково-технічного напряму; 

формування в учасників високої патріотичної свідомості; 

організація змістовного дозвілля учасників, формування у них навиків 

здорового способу життя. 

 

ІІІ. Умови проведення Виставки-конкурсу 

 

1. Виставка-конкурс проводиться у три етапи: 

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

переможців у кожній номінації  формується команда для участі в наступному 

етапі; 



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

громад, за результатами якого з переможців у кожній номінації  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 головної суддівської колегії затверджують 

оргкомітети відповідних етапів згідно з програмами проведення Виставок-

конкурсів.  

6. Примірну програму проведення Виставки-конкурсу розробляє Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді відповідно до цього Положення 

та затверджує управління освіти, науки та молоді Волинської обласної 

державної адміністрації. 

 

ІV. Учасники Виставки-конкурсу 

 

1. Оргкомітети І-ІІІ етапів забезпечують технічну і технологічну 

документацію, створюють безпечні умови для виконання програми Виставки-

конкурсу. 

2. Оргкомітети І-ІІІ етапів можуть залучати до організації та проведення 

Виставки-конкурсу заклади загальної середньої, позашкільної, професійно-

технічної та вищої 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 Виставки-конкурсу відповідно до їх попередніх заявок за умови 

наявності фінансування (шляхом досягнення попередніх домовленостей з 

постачальниками послуг).  

4. Для участі в обласній відкритій виставці-конкурсі з історико-технічного 

стендового моделювання до оргкомітету відповідного етапу подаються 

попередні заявки. Оригінали заявок та інші документи подають керівники 

команд у день приїзду на Виставку-конкурс. 

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

строки, до участі у Виставці-конкурсі не допускаються. 

6. Учасниками І-ІІ етапів Виставки-конкурсу є учні (вихованці) закладів 

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

7. Учасниками ІІІ етапу Виставки-конкурсу 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 14 до 18 років 

(включно). Кількісний склад команди: 3 учасники, 1 керівник команди. 

 

V. Програма, місце та строки проведення Виставки-конкурсу 

 

1. Програми Виставок-конкурсів на всіх етапах передбачають: 

командну першість; 

особисту першість. 

2. Особиста першість проводиться за номінаціями: 

авіація: гвинтова, реактивна, гелікоптери; 

бронетехніка: гусенична, колісна; 

автомобільна техніка; 

«Збройні сили України» (моделі, що були або є на озброєнні Збройних 

сил України); 

діорами, віньєтки; 

фігури; 



космічна техніка; 

фентезі (моделі-фантазії, виготовлені за стендовими технологіями); 

залізничний транспорт; 

флот; 

паперові моделі. 

 3. За категоріями моделі поділяються на масштабні групи (1:144, 1:72, 

1:48, 1:35, 1:24, 1:16). 

4. Головна суддівська колегія залишає за собою право додавати 

(закривати) номінації, категорії в залежності від кількості поданих моделей. 

5. У номінації повинно бути не менше, ніж 3 роботи від різних учасників.  

6. До участі у конкурсі допускається не більше 3-х моделей від одного 

учасника в одній масштабній групі. На виставку допускається необмежена 

кількість робіт від одного учасника. 

7. Учасники Виставки-конкурсу повинні представити технічну 

документацію на моделі і діорами:  

робочі креслення в масштабі в 3-х проекціях; 

фотографії; 

габаритні розміри в метричній системі; 

схему фарбування конкретного прототипу, відеоматеріали, матеріали 

періодичних видань.  

8. Одну ту ж саму модель виставляти в двох і більше номінаціях 

забороняється (якщо модель автомобіля виставляється в номінації 

«Автомобільна техніка», то ця модель не може брати участь в номінації 

«Діорами»). 

9. Композиції, заявлені в номінації «Діорами», оцінюються як одне ціле. 

10. Модель повинна бути виконана й представлена на Виставку-конкурс 

особисто учасником. 

11. На командну першість кожна команда має представити 6 моделей 

різних категорій. 

12. У межах Виставки-конкурсу за рішенням головної суддівської колегії 

можуть проводитись конкурс на приз глядацьких симпатій, бліц-конкурси, 



лотереї тощо. Окрім того, за рішенням головної суддівської колегії для 

учасників Виставки-конкурсу може організовуватись теоретичний залік з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій.  

13. Місце, дата проведення І-ІІІ етапів Виставки-конкурсу визначають 

оргкомітети відповідних етапів та оприлюднюють не пізніше ніж за один 

місяць до початку проведення цих етапів. 

14. Керівники команд, інші супроводжуючі особи забезпечують 

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

Виставки-конкурсу, дотримання ними вимог програми, правил техніки безпеки. 

15. Матеріальну відповідальність за збереження моделей на час 

проведення Виставки-конкурсу несуть організатори. 

 

VІ. Документація Виставки-конкурсу   

 

1. Для участі у Виставці-конкурсі  керівники команд подають до головної 

суддівської колегії такі документи: 

заявку на участь у відкритій Виставці-конкурсі з історико-технічного 

стендового моделювання (відповідно до вимог пункту 4 розділу ІV цього 

Положення) (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. Оцінювання Виставки-конкурсу   

 

1. Суддівство учасників (команд) під час проведення Виставки-конкурсу 

здійснює головна суддівська колегія за номінаціями та масштабами.  

2. Допуск до участі у Виставці-конкурсі надає головна суддівська колегія 

відповідного етапу після перевірки наявності та правильності оформлення 

необхідних документів. 

3. Головна суддівська колегія складається з трьох і більше моделістів, які 

визначають голову. Голова отримує протоколи на суддівство, відповідає за 

заповнення протоколів та корегує роботу з оргкомітетом заходу. 

4. В разі необхідності до суддівства можуть залучатися представники 

команд (за згодою). 

5. Оцінювання поданих на Виставку-конкурс моделей здійснюється за 

критеріями: 

Критерії оцінювання Кількість балів 

Загальне враження 20 

Якість моделювання 20 

Якість фарбування 20 

 

6. Суддівство в номінації «Флот» здійснюється згідно правил проведення 

змагань з судномодельного спорту (пластик). 

 

VІІІ. Оскарження рішень 

 

1. У разі виникнення спірних питань під час проведення Виставки-

конкурсу  остаточне рішення приймає головний суддя відповідного етапу. 

2. За бажанням учасника Виставки-конкурсу рішення головного судді 

оскаржується у письмовому вигляді і подається до апеляційної комісії, що 

створює оргкомітет на кожному етапі Виставки-конкурсу відповідно. До складу 

апеляційної комісії входять представники оргкомітету, головної суддівської 

колегії, команд. 



3. Рішення апеляційної комісії приймаються колегіально, більшістю 

голосів, оформлюється протоколом та повідомляється скаржнику.  

 

IX. Визначення та нагородження переможців 

 

1. Результати особистої та командної першості визначаються відповідно 

до програми проведення Виставки-конкурсу. 

2. Командна першість визначається максимальною сумою балів за шість 

найкращих результатів у різних номінаціях.  

3. Команди, які посіли І, ІІ та ІІІ місця нагороджуються дипломами, за 

можливості призами, кубками, іншими додатковими нагородами.  

4. Особиста першість визначається за максимальною кількістю балів 

набраних учасниками у кожній визначеній номінації за масштабними групами. 

Учасник може зайняти тільки одне призове місце у номінації, категорії. 

5. Переможці Виставки-конкурсу в особистій першості нагороджуються 

грамотами, за можливості призами, медалями, іншими додатковими 

нагородами. 

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

нагороджуються грамотами. 

7. За рішенням головної суддівської колегії учасники Виставки-конкурсу 

окремо можуть бути відзначені (за тематичну спрямованість робіт, кращу 

колекцію тощо). 

   

 

 

X. Матеріально-технічне забезпечення та  

фінансування Виставки-конкурсу 

 

Проведення Виставки-конкурсу (у тому числі залучення кваліфікованих 

працівників закладів освіти для проведення майстер-класів, організації роботи 

суддівської колегії, 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 обласну відкриту 

виставку-конкурс з історико-технічного 

стендового моделювання 

 пункт 1 розділ VI 

 

Заявка 

на участь у відкритій Виставці-конкурсі з історико-технічного стендового 

моделювання 

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

 

 

 

 

Керівник команди _____________________________________ 

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

 

Начальник     ________________________________________  

                                                (прізвище, ім’я, по батькові)                                          (підпис)  

 

М.П. 

 

Заступник начальника                                                   Т. СОЛОМІНА 

№ 

з/п 
Номінація 

Назва 

роботи 

Масштабна 

група 

(1:144, 1:72, 

1:48, 1:35, 

1:24, 1:16) 

Прізвище 

та ім`я 

учасника 

Дата 

народження 

Заклад 

освіти, 

клас 

Повна 

назва 

гуртка, 

який 

відвідує 

учасник 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника 

гуртка, 

вчителя 

1.         

2.         

3.         


	ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

