
                                                                                                             додаток І. 

 

                                                                                       Затверджую 

                                Директор КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»              С.Опенько 

                                                                        

 

                                               У М О В И 

проведення обласної  виставки-конкурсу  творчих робіт школярів 

молодшого віку  з початкового технічного моделювання на  2018 рік 

 

І. Мета і завдання : 

- залучення школярів до технічної творчості у ранньому віці; 

- розширення мережі гуртків початкового технічного 

моделювання, «Умілі руки»; 

- раннє виявлення та подальший розвиток обдарувань 

особистості; 

- популяризація кращих робіт гуртківців, участь в обласних та 

     Всеукраїнських  виставках. 

2. Учасники виставки-конкурсу : 

              У конкурсі беруть участь учні молодшого шкільного віку  (6 – 10 

років включно), які навчаються у закладах загальної середньої та позашкіль-

ної освіти, в гуртках ПТМ, виготовлення іграшок-сувенірів, «Умілі руки» та 

інших. 

 3. Час проведення виставки –конкурсу та  розділи експозиції : 

           Конкурс проводиться у два тури. Для участі у конкурсі учнівські 

роботи  надсилають на :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                  -  1-й  тур  «Різдвяна шопка»  - з 5 до 17 грудня ; 

                  -  2-й  тур  «Свято майстрів»  - з 12 до 30 квітня 

  4. Розділи   експозиції  1-го   туру : 

- різдвяні шопки ( бажано з елементами електротехніки); 

- ялинкові прикраси (природні матеріали, папір, тканина, бісер, 

нові безпечні для дітей матеріали); 

- вітальні листівки; 

- витинанки; 

                   -    м‘яка іграшка;  

- вироби в стилі народних мистецтв (дідухи, павуки та інше);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- сувеніри                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    5. Розділи   експозиції  2-го  туру : 

- найпростіші автомоделі ; 

- найпростіші авіа-та ракетомоделі; 

- найпростіші судномоделі; 

- найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та механізми; 

- ігри, іграшки  та атракціони з використанням елементів    

електротехніки; 

- паперове моделювання і PaperCraft 



- вироби в техніці оригамі та паперопластики; 

- макети будівель. 

6. Місце проведення, документація, нагородження : 

            Виставка-конкурс проводиться щорічно у визначений  час в 

приміщенні КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ». Роботи приймаються за адресою : 

м.Львів, вул.Ів.Франка,133, тел. 276-42-70.  До роботи додаються такі 

документи : заявка на участь  (додаток №1), етикетка (додаток №2 ), папорт 

(додаток №3) .    

      Склад журі затверджується директором.  Роботи оцінюються з кожного 

розділу експозиції. Автори робіт, які набрали найбільшу кількість балів, 

нагороджуються дипломами  і беруть участь у Всеукраїнській виставці. 

Підбиття підсумків проводиться  за 1-й та 2-й  тур окремо. 

         Витрати, пов’язані з доставкою експонатів, відносяться за рахунок від- 

ряджуючих установ. 

 

 

 

                                                                                                           додаток №1 

                                                  Заявка 

          на участь в обласній виставці-конкурсі робіт школярів молодшого віку 

          від________________________  (  І (ІІ)-й тур) 

                           (назва установи) 

№ назва роботи 

(розділ 

експозиції) 

П.І.Б. 

автора 

Вік, 

клас 

Назва 

гуртка 

Школа, 

заклад 

позашкільної 

освіти 

 

П.І.П. 

керівни-

ка, 

телефон 

       

       

       

       

       

 

                                                                                                                додаток №2 

 

                        Етикетка на експонат 

(етикетка повинна бути розміром 10 см Х 4 см, шрифт 14) 

Назва роботи: 

Автор: П.І.Б. , вік  

Заклад:   

Керівник: П.І.Б. 

Маркування: цю графу не заповнювати 

 

                   



                                                                            

 

                                                                                                       додаток № 3 

 

                               Паспорт 

                         на експонат   №  _____ 

 

Назва  експоната (розробки)__________________________________________ 

Розділ____________________________________________________________ 

Техніка виконання, матеріал__________________________________________  

__________________________________________________________________ 

ПІБ (авторів)______________________________________________________ 

Вік учасника______________________________________________________ 

Назва гуртка______________________________________________________ 

Організація чи заклад,  де працює гурток_______________________________ 

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника гуртка, тел. 

_________________________________________________________________ 
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