
 
 

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 
 

Н А К А З 

 

05 березня 2018 року                          м. Луцьк     №  116 

 

Про затвердження Положення  

про обласну виставку-конкурс  

науково-технічної творчості  

учнівської молоді «Наш пошук  

і творчість – тобі,  Україно!» 

 

 

 

 

 

 

 

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 стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку 

дітей та учнівської молоді, задоволення їх потреб у творчій самореалізації, 

пошуку й підтримки юних талантів і обдарувань для формування творчої та 

наукової еліти у різних сферах знань і суспільного життя  

 

НАКАЗУЮ: 

 

  1. Затвердити Положення про обласну виставку-конкурс науково-

технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно!», що додається. 



2. 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. 

3. Графік прийому експонатів, дату, місце проведення, склад 

організаційного комітету, кошторис витрат виставки-конкурсу щорічно визначати 

окремим наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної 

державної адміністрації. 

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

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника управління Соломіну Т.І.  

 

 

 

 

Начальник управління                                  Л. ПЛАХОТНА 

 

Стельмащук 712 624 



                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                        Наказ управління освіти, науки 

                                                                        та молоді облдержадміністрації 

                                                                         05 березня 2018 року  № 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласну виставку-конкурс науково-технічної творчості учнівської 

молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» 

 

І. Загальні положення  

 

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення обласної 

виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук 

і творчість – тобі, Україно!» (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. 

 



II. Мета і завдання Виставки-конкурсу 

 

1. Виставка-конкурс проводиться з метою стимулювання творчого, 

інтелектуального, духовного розвитку учнівської молоді, задоволення їх потреб 

у творчій самореалізації, пошуку й підтримки юних талантів і обдарувань для 

формування творчої та наукової еліти у різних сферах знань і суспільного 

життя. 

2. Основними завданнями Виставки-конкурсу є: 

популяризація науково-технічної творчості  учнівської молоді; 

пошук і підтримка технічно обдарованої учнівської молоді; 

посилення інтересу учнівської молоді до історії розвитку 

приладобудування, авіації, автомобілебудування, суднобудування, 

ракетобудування і загалом техніки; 

підвищення рівня технічної та практичної майстерності школярів Волині;  

підведення підсумків роботи гуртків науково-технічного напряму 

позашкільної освіти; 

визначення найсильніших учасників для подальшої участі в масових 

заходах різних рівнів; 

збільшення мережі гуртків науково-технічного напряму позашкільної 

освіти; 

формування в учасників високої патріотичної свідомості;  

військово-патріотичне виховання учнівської молоді Волині; 

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 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. 

2. Персональний склад організаційних комітетів (далі - оргкомітети)              

I етапу затверджують керівники закладів системи 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 

проведення Виставок-конкурсів. 

 

ІV. Учасники Виставки-конкурсу  

 

1. Оргкомітети І-ІІІ етапів забезпечують підготовку технічної і 

технологічної документації, створюють безпечні умови для проведення 

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

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

до 18 років включно. 

4. На ІІІ етап Виставки-конкурсу представляються експонати, які зайняли 

призові місця на попередніх етапах. 

5. Для участі у Виставці-конкурсі подаються оригінали заявок та інші 

документи у день прийому експонатів. 



 

V. Вимоги Виставки-конкурсу 

 

1. Графік прийому експонатів, 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. 

2. Виставка-конкурс проводиться серед робіт, пов’язаних із вирішенням 

конкретних проблем в галузі науки, техніки та виробництва, а також на вільну 

тему за розділами: 

Розділ 1. Технічні науки. 

Підрозділи: 

Радіоелектроніка: радіотехнічні та радіоелектронні прилади оригінальної 

конструкції, засоби зв’язку, обладнання автоматики, електронні вимірювальні 

прилади тощо.  

Електротехніка: прилади, пристрої та обладнання електротехнічного 

призначення, вдосконалені блоки живлення, регулятори напруги та струму, 

освітлювальна техніка тощо. 

Промислова техніка: верстати, технологічний інструмент; моделі та 

макети промислового обладнання; прилади  та обладнання, які покращують 

технологічні процеси. 

Транспортні засоби: прилади, пристрої та обладнання, які покращують 

роботу вузлів транспортних засобів і роблять його екологічно чистим. 

Сільськогосподарська техніка: пристрої для сільськогосподарських 

машин; діючі зразки та моделі малогабаритної техніки та пристрої для роботи 

на присадибних ділянках, у садівництві та ін.; прилади та обладнання, які 

покращують умови праці та технологічні процеси у тваринництві і птахівництві 

тощо. 

Розділ 2. Природничі науки. 

Підрозділи:  

Сільське господарство, Екологія, Енергозбереження, Медицина, Біологія: 



прилади, що сприяють очищенню та охороні навколишнього середовища та 

енергозбереженню; технології переробки відходів промисловості; використання 

нетрадиційних джерел енергії; прилади, що застосовуються у медицині, 

процеси біологічного виробництва тощо; технології, які сприяють розвитку 

сільськогосподарського виробництва. 

Розділ 3. Технічні навчальні посібники. 

Діючі електрифіковані стенди, панно, які пояснюють фізичні процеси та 

сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу; модернізоване 

лабораторне обладнання; пристрої, що раціоналізують трудові процеси у 

шкільних майстернях, навчальних лабораторіях та технічних гуртках. 

Розділ 4. Ігри та іграшки з елементами техніки. 

Зразки саморобних ігор та іграшок, які відрізняються від існуючих 

оригінальністю задуму, новизною конструкції та художньому вирішенню 

задачі. 

Розділ 5. Технічні моделі. 

Підрозділи: 

Космічна техніка: макети та моделі космічних кораблів, ракетоносіїв, 

систем спостереження, стартових установок, космодромів; самохідні керовані 

моделі; зразки військової ракетної техніки. 

Техніка майбутнього: фантастичні ідеї, проекти, розробки, моделі – 

прообрази техніки майбутнього. 

Історичні моделі: саморобні моделі та макети, техніки історичної серії. 

Розділ 6. Спортивно-технічне моделювання. 

Підрозділи:  

Моделі суден, ракет, авіаційні моделі, автомобільні моделі. 

Стендові моделі: спортивно-технічні моделі всіх класів та категорій. 

Розділ 7. Архітектура та будівництво. 

Макети та проекти всіх видів споруд, будівель, будівельних комплексів, 

фрагментів вулиць та міської забудови, залізничних вокзалів та ін. з 

елементами ландшафту або без них. 

 



Розділ 8. Вироби народних ремесел. 

Зразки українського народного мистецтва: художнє різьблення по дереву, 

гончарство та художня кераміка, художнє плетіння, ткацтво та вишивка, 

образотворче мистецтво. 

3. Вимоги до експонатів та розробок: 

експонати повинні: мати основи (до 1 м2), малу вагу (не більше 50 кг) і 

відповідати технічним, естетичним і експозиційним вимогам та правилам, 

вимогам і нормам техніки безпеки; 

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; 

експонати, які працюють від мережі 220 В, повинні мати вмикачі із 

зазначенням положення «Ввімкнено» та клему для заземлення; 

на всіх електрифікованих експонатах необхідно встановити  запобіжники 

відповідних номіналів; 

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. 

4. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді має право 

використовувати експонати в експозиціях інших виставок (за згодою учасника). 

 

VІ. Документація Виставки-конкурсу 

 

1. Для участі у Виставці-конкурсі журі подаються такі документи: 

заявка на участь у виставці-конкурсі науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» (відповідно до 

вимог пункту 5 розділу ІV цього Положення) (додаток 1); 

паспорт експонату (додаток 2); 

етикетка на експонат (додаток 3); 

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 народного господарства. 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 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»). 

2. Обробку персональних даних проводити згідно Закону України «Про 

захист персональних даних». 

 

VІІ. Оцінювання Виставки-конкурсу  

 

1. Роботи оцінюються з кожного розділу згідно з критеріями оцінювання 

експонатів 

№ з/п Розділ 

Максимальна 

кількість балів 

Технічні науки та моделі: 

1. доцільність розробки експонату  20 

2. оригінальність конструкції  25 

3. трудомісткість виготовлення  15 

4. відповідність вимогам ергономіки та дизайну 15 

5. якість технічної документації  15 

6. 
наявність свідоцтв та дипломів за участь в масових 

заходах у поточному році  
5 

7. наявність публікацій  5 

Всього 100 балів 



Природничі науки: 

1. доцільність розробки експонату  10 

2. оригінальність ідеї (конструкції)  15 

3. складність приладу (конструкції)  15 

4. трудомісткість виготовлення експонату 10 

5. дієздатність експонату  5 

6. виконання вимог правил техніки безпеки  5 

7. відповідність вимогам ергономіки та дизайну 5 

8. якість технічної документації  5 

9. наявність авторських свідоцтв  5 

10. раціоналізаторська пропозиція  5 

11. винахід  10 

12. 
наявність дипломів за участь в масових заходах у 

поточному році  
5 

13. наявність публікацій  5 

Всього 100 балів 

Технічні навчальні посібники: 

1. дидактична доцільність застосування експонату  15 

2. оригінальність ідеї (конструкції)  15 

3. складність приладу (конструкції)  15 

4. трудомісткість виготовлення експонату 15 

5. дієздатність експонату  10 

6. виконання вимог правил техніки безпеки  5 

7. відповідність вимогам ергономіки та дизайну 5 

8. якість технічної документації  5 

9. наявність авторських свідоцтв   5 

10. 
наявність дипломів за участь в масових заходах у 

поточному році  
5 

11. наявність публікацій  5 

Всього 100 балів 



Ігри та іграшки з елементами техніки: 

1. доцільність розробки експонату  15 

2. оригінальність ідеї (конструкції)  15 

3. складність конструкції  15 

4. трудомісткість виготовлення  15 

5. дієздатність експонату  15 

6. виконання вимог правил техніки безпеки  5 

7. відповідність вимогам ергономіки та дизайну 5 

8. якість технічної документації  5 

9. наявність авторських свідоцтв  5 

10. 
наявність дипломів за участь в масових заходах у 

поточному році  
5 

Всього 100 балів 

Спортивно-технічне моделювання: 

1. відповідність моделей класам та категоріям  40 

2. якість виготовлення  30 

3. якість технічної документації  10 

Всього 80 балів 

Архітектура та будівництво: 

1. оригінальність конструкції  25 

2. трудомісткість виготовлення  25 

3. відповідність вимогам ергономіки та дизайну 15 

4. якість технічної документації  15 

5. 
наявність свідоцтв та дипломів за участь в масових 

заходах у поточному році  
5 

6. наявність публікацій  5 

Всього 90 балів 

Вироби народних ремесел: 

1. використання народних традицій 25 

2. оригінальність, своєрідність композиційного рішення 25 



3. технічна майстерність 25 

4. якість та складність виконання 25 

Всього 100 балів 

 

VІІІ. Журі Виставки-конкурсу 

 

1. Журі формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання робіт 

учасників Виставки-конкурсу з числа педагогічних і науково-педагогічних 

працівників закладів освіти основних профілів науково-технічного напряму: 

предметно-технічного, спортивно-технічного, художньо-технічного. 

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

3. Допуск до участі у Виставці-конкурсі надає журі відповідного етапу 

після перевірки наявності та правильності оформлення необхідних документів. 

 

ІХ. Визначення та нагородження переможців 

 

Учасники Виставки-конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів, 

нагороджуються дипломами відповідних ступенів, за можливості призами, 

іншими додатковими нагородами. 

 

X. Матеріально-технічне забезпечення та фінансування 

 Виставки-конкурсу 

 

1. Проведення Виставки-конкурсу (у тому числі залучення кваліфікованих 

працівників закладів освіти для роботи в 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. 

2. Витрати на доставку експонатів здійснюються за рахунок 

відряджаючих організацій. 

 

Заступник начальника                                                    Т.СОЛОМІНА 



Додаток 1  

до Положення про обласну виставку-

конкурс науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно!»  

пункт 1 розділ VІ 

 

Заявка 

на участь у виставці-конкурсі науково-технічної творчості  

учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» 

 від ________________________________________________________ 

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

1.       

Розділ_______________________ 

1.       

Розділ _______________________ 

1.       

 

 

Начальник  ____________________            _________________________  

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

М.П. 

 

 

Заступник начальника                                                   Т. СОЛОМІНА  

 



Додаток 2  

до Положення про обласну виставку-

конкурс науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і 

творчість, тобі – Україно!» 

пункт 1 розділ VІ 

 

 

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

М.П. 

 

 

 

 

Заступник начальника                                                   Т. СОЛОМІНА  

 



Додаток 3  

до Положення про обласну виставку-

конкурс науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і 

творчість, тобі – Україно!»  

пункт 1 розділ VІ 

 

 

 

Етикетка на експонат 

 

Розмір етикетки 10х4 см. 

 

Назва роботи___________________________ 

Автор, вік _____________________________ 

Заклад_________________________________ 

Адреса_________________________________ 

Керівник_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

Заступник начальника                                                   Т. СОЛОМІНА 
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