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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

обласної виставки-конкурсу дитячих творчих робіт 

«Техніка майбутнього + » 

у 2022-2023 навчальному році 
 

1.Мета  обласної виставки-конкурсу 

Обласна  виставка-конкурс  дитячих  творчих  робіт  «Техніка 

майбутнього +» (надалі – обласна виставка-конкурс) проводиться з метою 

популяризації технічної творчості серед учнівської молоді Львівщини, 

створення умов для реалізації творчих задумів та розвитку конструкторської 

уяви, формування прогресивного технологічного світогляду, організації  

змістовного дозвілля. Конкурс має індивідуальний характер. 

 

2. Місце проведення   

 Обласна виставка-конкурс проводиться Комунальним закладом 

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» (надалі – КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ») в два етапи. 

-  І етап (заочний). Роботи на конкурс подаються з 10 по 28 лютого 

2023 року на адресу: 79026,  м. Львів, вул. Івана Франка, 133, КЗ ЛОР 

«ЛОЦНТТУМ». 

- ІІ етап (ZOOM-формат) – презентація автором роботи, відібраної 

членами журі в І турі (в дні весняних канікул, виклик для участі у ІІ турі та дата 

його проведення будуть надіслані до 15 березня 2023 року додатково). 

Підбиття підсумків обласної виставки-конкурсу та нагородження 

переможців – в день проведення ІІ туру. 

Загальне керівництво проведенням обласної виставки-конкурсу здійснює 

оргкомітет, сформований КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ».  

Телефони для довідок: 276-46-05, 276-42-70, 098-40-40-805 (Галина 

Михайлівна) 

 

3. Номінації та учасники обласної виставки-конкурсу 

В обласній виставці-конкурсі беруть участь учні загальних середніх та 

позашкільних закладів освіти, клубів та гуртків при закладах за місцем 

проживання. 

Захід проводиться у 4 номінаціях та трьох вікових групах: 

І. Малюнок: 

- молодша вікова група –  5 - 8 років; 

- середня вікова група –  9 - 11 років; 

- старша вікова категорія – 12-16 років. 

ІІ. Комікс: 

- середня вікова група –  9 - 11 років; 

- старша вікова група – 12-16 років. 



ІІІ. Макети:  

- середня вікова група –  9 - 11 років; 

- старша вікова група – 12-16 років. 

ІV. Панно, аксесуари та прикраси з електронного брухту: 

- вікова група – 11-18 років. 

Формат малюнків - А3,  комікса – А2 (аркуш ділиться на 4 частини 

(слайди) форматом по А4), максимальні розміри макета чи аксесуара– 

250х250х250 (мм). Техніка виконання довільна.   

На зворотній стороні малюнка, а також на кожному 

слайді комікса автор роботи власноруч повинен описати її суть – 

основну ідею (2-3 речення).  

До макета чи аксесуара необхідно прикріпити (ниткою, 

шнурком, чи капроновою волосінню)  картонну етикетку  (150х100 мм) 

з коментарем до роботи (2-3 речення). 

Також на зворотній стороні роботи чи етикетки друкованим шрифтом 

вказати: 

- назву роботи; 

- прізвище та ім’я автора; 

- вік, клас, школа; 

- гурток,  заклад освіти (без скорочень); 

- прізвище та ім’я керівника гуртка чи педагога (без скорочень), 

контактний телефон. 

Роботи, що не відповідають даним вимогам, не розглядаються. 

 

Після  конкурсу роботи повертаються лише до 01 квітня 2023 року. 

 

Роботи  оцінює журі, сформоване оргкомітетом обласної виставки-

конкурсу, рейтинговим методом. 

Переможці ІІ туру обласної виставки-конкурсу будуть нагороджені 

грамотами КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» та представляться для участі у 

всеукраїнських виставках-конкурсах 2023 року.  

 

 


